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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

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
jazykovej zložky a literárnej upravuje v pomere 2:2.

časovej

dotácii

predmetu

pomer

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 pochopenie 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, analytickosyntetickú 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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Ročník: 5. (piaty)
Učebný plán: 5 vyučovacích hodín týždenne (bez využitia voliteľných – disponibilných hodín) v pomere 3:2 (3 vyučovacie hodiny
jazyková a slohová zložka, 2 vyučovacie hodiny literárna zložka)

Tematický okruh

Časová
dotácia

zvuková stránka jazyka

9

náuka o slove

14

tvaroslovie
skladba
ľudové piesne, koledy, zľudovené piesne, poézia
nonsensu
hádanky, príslovia, porekadlá, pranostiky
rozprávky

38
6
16

filmová rozprávka, rozhlasová hra, bábková hra
povesti
legendy
náučná literatúra
komiks
reprodukcia, osnova

6
9
5
6
6
8

rozprávanie
písomná komunikácia

10
14

2
16

Prierezové témy
Osobnostný a sociálny vývoj človeka – dôraz a melódia – sebaprezentácia a vysielanie
komunikačného signálu k svojmu okoliu
Multikultúrna výchova – vplyv cudzích jazykov na vplyv slovnej zásoby slovenského
jazyka
Sociálny rozvoj človeka – človek ako člen istého jazykového spoločenstva
Sociálny rozvoj človeka - človek ako člen istého jazykového spoločenstva
Sociálny rozvoj človeka – pieseň ako sociálny fenomén, pieseň a jej miesto pri rozvíjaní
sociálnych vzťahov
Environmentálna výchova – pranostiky – premena klímy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – akcentovať význam rodiny v živote jednotlivca,
rozvíjanie medzigeneračného dialógu
Osobnostný rozvoj človeka – rozvíjanie zodpovednosti za konanie človeka
Mediálna výchova – prezentácia rozprávky v rôznych mediálnych podobách
Environmentálna výchova – miestne povesti – spoluvytváranie životného prostredia
Multikultúrna výchova – poznávanie iných kultúr prostredníctvom legiend
Osobnostný rozvoj človeka – rozvíjanie kladného postoja k sebavzdelávaniu

Ochrana života a zdravia – rozvíjať kladný postoj k životu
Osobnostný rozvoj človeka – rozvíjanie kladného postoja
k sebavzdelávaniu
Osobnostný rozvoj človeka – rozvíjanie zodpovednosti za konanie človeka
Mediálna výchova – uvedomenie si vplyvu médií na osobnosť človeka
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DIKTÁTY
Ročník
5. ročník

Počet
4

Zameranie

PÍSOMNÉ PRÁCE
Počet
Zameranie

Rozsah

- opakovanie - 4. ročník
- podstatné mená
- prídavné mená
- slovesá

50 – 60
plnovýznamových slov

1

rozprávanie s prvkami opisu

ČÍTANIE S POROZUMENÍM
APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): rozprávanie s prvkami opisu; opis pracovného postupu; interview; diskusia; debata
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; kriticky myslieť; prijať a spracovať informácie; formulovať svoj názor a argumentovať
Predmetové kompetencie
Výkon
Pojmy
I. Zamerať svoje čítanie podľa
potreby.
1. Vybrať text na základe znalostí
informačných prameňov, podľa
komunikačného zámeru a podľa danej
situácie.
2. Nahlas, ticho a opakovane prečítať
text.
II. Pochopiť obsah textu.
1. Vyvodiť explicitné a implicitné
informácie z vecného aj umeleckého
textu.
2. Porozumieť významu slov v
umeleckých a vecných textoch.
3. Overiť si význam slova.
4. Prerozprávať obsah umeleckého a
vecného textu na základe
chronologickej alebo logickej
postupnosti.

Žiak
1.1 dokáže z obsahového i formálneho hľadiska správne vybrať text a odôvodniť
správnosť vybraného textu v konkrétnej situácii.
1.2 dokáže na základe analýzy jednotlivých textov identifikovať, systematizovať
a zovšeobecniť poznatky o slohových útvaroch/žánroch.
2.1 dokáže samostatne a bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať akékoľvek
texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a
skúsenostiam a dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo
najefektívnejšie pochopiť informácie.
2.2 dokáže vysvetliť význam daných pojmov a určiť ich v texte.
Žiak
1.1 dokáže vyhľadať v texte explicitne a implicitne vyjadrené informácie
vzťahujúce sa na danú tému a správne spojiť jednotlivé údaje do komplexnej
informácie.
1.2 dokáže na základe explicitných a implicitných informácií v umeleckom texte
analyzovať dej a vyvodiť pointu.
1.3 dokáže vybrať zaujímavú myšlienku z textu a odôvodniť svoj výber.
1.4 dokáže obhájiť svoje stanovisko a ako argumenty použiť niektoré poznatky
získané analýzou textu.
2.1 dokáže vysvetliť význam daných pojmov a určiť ich v texte.
2.2 dokáže na základe kontextu alebo pri jazykovej a štylistickej analýze textu
odhadnúť významy lexikálnych jednotiek.
3.1 si dokáže vybrať jazykovú príručku a overiť v nej význam neznámych
lexikálnych jednotiek.
4.1 dokáže prerozprávať obsah umeleckého textu so zachovaním časovej a
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- splývavá/viazaná výslovnosť
- znelé, neznelé a znelé nepárové (zvučné)
spoluhlásky
- prestávka, sila hlasu, dôraz
- hlavný slovný prízvuk
- rozprávanie s prvkami opisu
- opis pracovného postupu
- interview
- slovná zásoba
- spisovný jazyk – nárečia
- jednovýznamové a viacvýznamové slová
- príslovie, porekadlo, pranostika,
prirovnanie
- hlavná myšlienka
- téma
- poznámky/konspekt

III. Pochopiť kompozíciu textu.
1. Rozoznať a pomenovať časti
vonkajšej kompozície textu.
2. Rozoznať časti vnútornej
kompozície textu.

logickej postupnosti.
4.2 dokáže vyjadriť názor na prečítaný text, jasne sformulovať svoj čitateľský
zážitok.
Žiak
1.1 pri hlasnom čítaní rešpektuje prostriedky nadväznosti: prestávka, dôraz,
interpunkčné znamienka a typ písma (napr. kurzíva, tučné).
2.1 dokáže určiť vzory podstatných a prídavných mien a svoje tvrdenie
zdôvodniť.
2.2 dokáže samostatne roztriediť podstatné a prídavné mená podľa gramatického
rodu.
2.3 dokáže vysvetliť úlohu slovies v rozprávaní, prídavných a podstatných mien v
opise.
2.4 dokáže vysvetliť dôležitosť gramatickej zhody medzi prídavnými a
podstatnými menami pre porozumenie textu.
2.5 dokáže vysvetliť význam jednotlivých stupňov prídavných mien v texte.

- prestávka, sila hlasu, dôraz
- hlavný slovný prízvuk podstatné mená –
ohybný slovný druh
- vzor: chlap, hrdina, dub, stroj
- životné – neživotné
- vzor: žena, ulica, dlaň, kosť
- vzor: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča
- prídavné mená
- akostné, vzťahové
- stupňovanie
- vzor: pekný, cudzí

PÍSANIE
APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): rozprávanie s prvkami opisu; opis pracovného postupu; interview
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať informácie; vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť;
tvorivo myslieť; verbálne vyjadriť vôľu a city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s jednotlivcami a skupinami; vžiť sa do pocitov a konania inej
osoby; vytvárať vlastný hodnotový systém
Predmetové kompetencie
I. Vyjadriť myšlienky a informácie s
rôznym cieľom pre špecifické
publikum.
1. Sformulovať cieľ a tému
písomného prejavu.
2. Vybrať vhodný slohový útvar/žáner
v súlade s cieľmi písania.
II. Organizovať text z hľadiska
kompozície.
1. Zostaviť osnovu, koncept.
2. Zoradiť motívy a myšlienky podľa

Výkon
Žiak
1.1 dokáže navrhnúť tému písania, ktorá je v súlade s komunikačnou situáciou a
cieľmi písania.
2.1 dokáže na základe analýzy stanovenej komunikačnej situácie vybrať vhodný
slohový útvar/žáner, ktorý zosúladí s témou písania a svoje rozhodnutie vie
zdôvodniť.
Žiak
1.1 dokáže urobiť poznámky/konspekt v súlade s logikou východiskového textu.
2.1 dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému rozprávanie s prvkami opisu a
dodržaním časovej postupnosti.
2.2 dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému opis pracovného postupu s
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Pojmy
- rozprávanie s prvkami opisu
- opis pracovného postupu
- interview

- poznámky /konspekt

časovej a logickej postupnosti.
3. Prispôsobiť formálnu úpravu textu
vybranému žánru.

III. Zosúladiť štýl textu s cieľom
písania.
1. Zosúladiť slovnú zásobu s cieľom
komunikácie a využívať primerané
štylistické prostriedky.
2. Využívať bohatstvo spisovnej a
nespisovnej lexiky národného jazyka.
3. Overiť si v jazykových príručkách
vhodnosť a správnosť použitých slov.
IV. Štylizovať jednoduché vety a
jednoduché súvetia.
Utvoriť jednoduché vety s rôznou
modalitou a použiť interpunkčné
znamienka.
V. Používať informácie a textové
pasáže z rozličných zdrojov.
1. Vybrať a použiť slová, vety,
textové pasáže z rozličných
informačných zdrojov.
VI. Transformovať texty z jedného
žánru do druhého.
1. Určiť rozdielnosti jednotlivých
útvarov/žánrov.
2. Vytvoriť modifikovaný text.
VII. Opakovane čítať a opravovať
text so zameraním na gramatiku,
interpunkciu a pravopis.
1. Skontrolovať a upraviť text s
cieľom zlepšiť štýl a opraviť

dodržaním časovej a logickej postupnosti.
2.3 dokáže rozlíšiť interview od bežného rozhovoru.
2.4 dokáže vytvoriť, uskutočniť a zaznamenať interview na zadanú alebo voľnú
tému.
2.5 dokáže samostatne vytvoriť otázky v súlade s témou interview a logicky ich
zoradiť.
3.1 dokáže charakterizovať formálnu úpravu jednotlivých slohových
útvarov/žánrov a uplatňuje ju pri písaní vlastných textov.
Žiak
1.1 dokáže prispôsobiť 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.
2.1 dokáže rozlíšiť príslovie, porekadlo, pranostiku, prirovnanie a použiť ich vo
vlastnom texte.
2.2 dokáže rozlíšiť spisovné a nárečové slová a použiť ich vo vlastnom texte.
2.3 dokáže rozlíšiť jednovýznamové a viacvýznamové slová a použiť ich vo
vlastnom texte.
3.1 pozná funkciu jednotlivých jazykových príručiek a vie si vybrať a používať
vhodnú jazykovú príručku.
Žiak
1.1 dokáže samostatne tvoriť jednoduché vety, pričom dodržiava správny
slovosled a interpunkciu.

slovná zásoba
spisovný jazyk – nárečie
jednovýznamové, viacvýznamové slová
príslovie, porekadlo, pranostika,
prirovnanie

slovosled

poznámky /konspekt
Žiak
1.1 dokáže v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať vhodné informácie,
zapísať si ich a využiť vo vlastnom texte.
1.2 dokáže zdôvodniť výber a použitie rozličných informácií z iných zdrojov vo
svojom texte.
Žiak
1.1 dokáže odlíšiť a porovnať slohové útvary/žánre.
2.1 dokáže samostatne aplikovať svoje vedomosti o jednotlivých
žánroch/útvaroch pri transformácii z jedného žánru do druhého.

poznámky /konspekt

Žiak
1.1 dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať a opraviť chyby, pričom pri
oprave aplikuje nadobudnuté znalosti z pravopisu, lexikológie, morfológie,
syntaxe a slohu.
2.1 dokáže nahlas plynulo prečítať svoj text, pričom správne artikuluje, intonuje,

splývavá/viazaná výslovnosť
- prestávka, sila hlasu, dôraz
- hlavný slovný prízvuk
- znelé, neznelé a znelé nepárové (zvučné)
spoluhlásky
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gramatické chyby, pravopis a
interpunkciu.
2. Upraviť text na základe spätnej
väzby od učiteľa a spolužiakov.
3. Vytvoriť čistopis.

prispôsobuje tempo svojho prejavu poslucháčom.
2.2 dokáže prijať hodnotenie druhých (spolužiakov a učiteľa), opraviť obsahové a
formálne chyby s cieľom zlepšiť organizáciu a nadväznosť myšlienok v texte.
3.1 dokáže napísať čistopis.

- prestávka, sila hlasu
- dôraz
- slovná zásoba
- spisovný jazyk – nárečie
- jednovýznamové, viacvýznamové slová
- príslovie, porekadlo, pranostika,
prirovnanie
- podstatné mená – ohybný slovný druh
- vzory: chlap, hrdina, dub, stroj
- životné – neživotné
- vzory: žena, ulica, dlaň, kosť
- vzory: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča
- prídavné mená: akostné, vzťahové
- stupňovanie
- vzory: pekný, cudzí
- predložková väzba
- slovosled

HOVORENIE
APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): rozprávanie s prvkami opisu; opis pracovného postupu; interview; diskusia; debata
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať informácie; vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť;
tvorivo myslieť; verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s jednotlivcami a skupinami; vžiť sa do pocitov a
konania inej osoby; vytvárať vlastný hodnotový systém.
Predmetové kompetencie
Výkon
Pojmy
I. Vyjadriť myšlienky a informácie s
rôznym cieľom pre špecifické
publikum.
1. Sformulovať vlastný názor a
pomocou argumentov ho obhájiť.
2. Sformulovať tému adekvátnu
komunikačnej situácii.
3. Zosúladiť jazykové prostriedky s
cieľom komunikácie.
4. Zvoliť vhodný spoločenský tón
komunikácie v súlade s jej cieľom a
prostredím.
5. Zistiť pomocou kontrolných

Žiak
1.1 dokáže sformulovať vlastný názor a použiť presvedčivé argumenty.
2.1 dokáže samostatne zvoliť a sformulovať tému komunikácie.
2.2 dokáže samostatne a pohotovo sformulovať základné myšlienky na tému
komunikácie a zrozumiteľne ich vysloviť.
2.3 dokáže samostatne sformulovať súvislý text na určenú tému.
2.4 dokáže podľa logickej postupnosti usporiadať svoju výpoveď.
3.1 dokáže použiť vhodné jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou
situáciou.
4.1 dokáže v danej komunikačnej situácii použiť vhodný spoločenský tón v
súlade s cieľom komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná komunikácia
uskutočňuje.
4.2 v komunikácii vhodne využíva zvukovú stránku prejavu.
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- splývavá/viazaná výslovnosť
- znelé, neznelé a znelé nepárové (zvučné)
spoluhlásky
- prestávka, sila hlasu, dôraz
- hlavný slovný prízvuk
- slovná zásoba
- spisovný jazyk – nárečie
- jednovýznamové, viacvýznamové slová
- príslovie, porekadlo, pranostika,
prirovnanie
- argument, dokazovanie

otázok, či ostatní porozumeli prejavu.
6. Rešpektovať jazykové pravidlá.
II. Používať informácie a textové
pasáže z rozličných zdrojov.
1. Vybrať slová, vety a textové pasáže
a použiť ich vo vlastnom prejave.
III. Používať slovnú zásobu
primeranú určitému cieľu
komunikácie a publiku.
1. Využívať v jazykovom prejave
diferencovanú slovnú zásobu s
ohľadom na komunikačnú situáciu a
komunikačných partnerov.
2. Rešpektovať jazykové pravidlá.
IV. Štylizovať text.
1. Utvoriť jednoduché vety.
2. Využívať vo vetách správne
gramatické tvary slov.
3. Uplatňovať logickú nadväznosť
vytvoreného textu.
4. Rešpektovať jazykové pravidlá.
V. Využívať pri komunikácii
mimojazykové prostriedky.
1. Uplatňovať plynulosť, tempo a
zrozumiteľnosť prejavu.
2. Využívať gestikuláciu a mimiku.

5.1 dokáže správne a spoločensky vhodne sformulovať otázky, aby zistil, ako
poslucháči porozumeli jeho prejavu.
Žiak
1.1 dokáže vo vlastnom prejave vhodne využiť informácie získané z rôznych
informačných zdrojov.
Žiak
1.1 dokáže v danej komunikačnej situácii využívať vhodné jazykové prostriedky
s ohľadom na cieľ, obsah a adresáta komunikácie.

Žiak
1.1 dokáže samostatne tvoriť jednoduché vety, pričom dodržiava správny
slovosled a intonáciu.
2.1 dokáže počas komunikácie opraviť alebo preformulovať vety vo svojej
výpovedi.
2.2 dokáže vo svojom prejave používať správne tvary ohybných a neohybných
slovných druhov.
3.1 dokáže samostatne utvoriť logicky usporiadaný súvislý text.
Žiak
1.1 sa dokáže v danej komunikačnej situácii plynule a zrozumiteľne vyjadrovať.
2.1 dokáže v komunikačnej situácii primerane gestikulovať a používať vhodnú
mimiku.

poznámky/konspekt
- splývavá/viazaná výslovnosť
- znelé, neznelé a znelé nepárové (zvučné)
spoluhlásky
- prestávka, sila hlasu, dôraz
- hlavný slovný prízvuk
- slovná zásoba
- spisovný jazyk – nárečie
- jednovýznamové, viacvýznamové slová
- príslovie, porekadlo, pranostika,
prirovnanie
- slovosled

- splývavá/viazaná výslovnosť
- znelé a neznelé, znelé nepárové (zvučné)
spoluhlásky
- prestávka, sila hlasu, dôraz
- hlavný slovný prízvuk

LITERATÚRA
APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): báseň, pieseň, prozaický text, filmová/televízna rozprávka, ľudová povesť, autorská povesť, legenda, náučná
literatúra, encyklopédia
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; formulovať svoj názor; verbálne vyjadriť city; vžiť sa do pocitov a konania inej osoby; vytvárať
vlastný hodnotový systém
Predmetové kompetencie
Výkon
Pojmy
1. Recitovať spamäti prozaické a
básnické diela.

- pieseň
- rytmus

Žiak
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2. Rešpektovať rytmickú
usporiadanosť básnického textu.
3. Zapamätať si potrebné fakty a
definície a vedieť demonštrovať ich
znalosť.
4. Vysvetliť podstatu osvojených
javov a vzťahov medzi nimi.
5. Aplikovať literárnovedné
vedomosti na literárne texty s
analogickou štruktúrou.
6. Analyzovať umelecký text po
štylisticko-lexikálnej a kompozičnej
stránke a určiť funkciu jednotlivých
prvkov pre celkové vyznenie diela.
7. Sformulovať vlastné hodnotenie
diela.
8. Čítať text postavy dramatického
diela pri spoločnom dramatizovanom
čítaní.
9. Modulovať hlas podľa zmyslu
textu.
10. Transformovať literárny text.
11. Nahlas a plynulo čítať umelecký
text.
12. Vytvoriť krátky umelecký text.
13. Nahlas a plynulo čítať náučný
text.
14. Vytvoriť krátky náučný text.
15. Orientovať sa v školskej a
verejnej knižnici.
16. Vedieť získať informácie z
knižných a elektronických zdrojov.

textu, správne dýcha, artikuluje a dodržiava spisovnú výslovnosť.
pojem rytmus v básni.
texte.
kompozície, štylizácie a metriky.
□ dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýcha,
artikuluje a dodržiava spisovnú výslovnosť.
ens.

artikuluje a dodržiava spisovnú výslovnosť.
ť prehovory jednotlivých postáv dramatického textu v
súlade s ich charakterom.
filmovou/televíznou rozprávkou.
u herca a režiséra pri realizácii dramatického diela.
základe analýzy vytvoriť dejovú osnovu lit./audiovizuálneho diela.
diela.
a vedľajšie postavy diela.
literárneho/audiovizuálneho diela.

a fantastické prvky v legende.
orickú
udalosť alebo postavu.
artikuluje a dodržiava spisovnú výslovnosť.
xt od umeleckého textu a svoj
názor odôvodniť.

15

- personifikácia/zosobnenie
- epiteton
- refrén
- téma
- nonsens
- filmová/televízna rozprávka
- téma
- scenár
- scenárista
- režisér
- herec
- dramaturg
- dialóg
- ľudová povesť
- autorská povesť
- legenda
- téma
- rozprávač
- náučná literatúra
- encyklopédia

encyklopédii a použiť ich.

SLOHOVÉ PRÁCE HODNOTIŤ PODĽA TÝCHTO KRITÉRIÍ:
1. Vonkajšia forma (max. 4 body)
Celková úprava
Čitateľnosť
Zreteľné grafické členenie
odsekov
Prepísanie práce z konceptu
do čistopisu
Čistota textu
Dodržiavanie okrajov
Dodržanie predpísaného
rozsahu

Zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržanie diakritických znamienok. Každé písmeno musí byť jasne
identifikovateľné tak, aby nemohlo prísť k jeho zámene za iné písmeno.
Na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného riadka.
Práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do čistopisu; v inom prípade sa nemôže prideliť maximálny počet
bodov za vonkajšiu formu. Pre potreby hodnotenia vnútornej formy a celkového dojmu sa však pokračuje v hodnotení práce v koncepte na
tom mieste, kde sa končí neúplný čistopis.
Bez škrtania. V čistopise žiaci nemajú škrtať, v nevyhnutnom prípade majú dať chybne napísané slovo do okrúhlych zátvoriek a
prečiarknuť ho vodorovnou čiarou.
Dodržiavanie okrajov: vnútorných aj vonkajších; v prípade potreby slová na konci riadkov rozdeľovať.
Ak žiaci napíšu menej alebo viacej ako je predpísaný rozsah, t.j. zákonite nezískajú maximálny počet bodov za vonkajšiu formu.

2.Vnútorná forma (max. 20 bodov)
Obsah (max. 4 body)
Dodržanie témy
Myšlienkové vyústenie

Práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, v názve.
Zakončenie práce, záver.
Rozprávanie – príbeh s pointou. Úvaha – primeranosť vyjadrovania sa veku žiakov. Výklad – vysvetlenie problému.
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Kompozícia (max. 4 body)
Uplatnenie zodpovedajúceho slohového
postupu
Vnútorná stavba, členenie textu
Nadväznosť a logickosť textu

Dodržanie žánrovej formy.
Členenie do myšlienkových celkov – odsekov, vyváženosť jednotlivých častí.
Rozprávanie – zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, nečakaný obrat v deji, rozuzlenie; jednoduché rozprávanie –
úvod, jadro, záver; časový sled; pásmo rozprávača, pásmo postáv.
Úvaha – citáty, umelecké prostriedky, vlastné myšlienky a hodnotenie problému. Výklad – vyváženosť argumentácie a
sprievodných vysvetlení.

Jazyk (max. 4 body)
Správne využitie slovných druhov
Morfologická správnosť jazykových
prostriedkov
Syntaktická správnosť jazykových
prostriedkov
Rôznorodosť, variabilnosť

Slovné druhy typické pre daný slohový postup a útvar/žáner.
Správne väzby slovies, správne pádové koncovky a pod.
Správne postavenia prívlastkov, slovosled a pod.
Rôznorodé syntaktické prostriedky i slovné druhy. Neopakovanie slov. Šírka slovnej zásoby. Rozprávanie – použitie častíc,
citosloviec. Úvaha – umelecké prostriedky. Výklad – vedeckosť jazyka, pravdivosť uvedených faktov. Opis – primeranosť
jazyka – prirovnania, neutrálnosť.

Pravopis (max. 4 body)
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodov

0 – 4 chyby
5 – 8 chýb
9 – 12 chýb
13 – 16 chýb
17 a viac chýb

Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. (Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba)
Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa
nezarátavajú do chýb.

Štýl (max. 4 body)
Správna štylizácia viet
Tvorivosť

Zrozumiteľnosť textu ako celku.
Tvorivá lexika.
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Pútavosť

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

Celkový dojem (max. 4 body)
Celkové vyznenie práce po jej prvom
prečítaní.
Práca by nemala obsahovať

Nelogické názory, protispoločenské postoje, protihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského
zdravia, iné.

Hodnotiaca stupnica
Známka
1
2
3
4
5
Poznámka:

DIKÁTY
Chyby v diktáte
0 – 1 chyba
2 – 3 chyby
4 – 7 chýb
8 – 10 chýb
11 a viac chýb

Známka
1
2
3
4
5

PÍSOMNÉ PRÁCE
Body
28 – 26 bodov
25 – 21 bodov
20 – 14 bodov
13 – 9 bodov
8 – 0 bodov

e s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. Každá chyba v
interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci
ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb.
Finančná gramotnosť
Človek vo sfére peňazí - vysvetliť potrebu peňazí v živote človeka/ľudskej spoločnosti: diskusia – Prečo sú potrebné peniaze?:
Sporenie a investovanie – uvedomiť si potrebu sporenia finančných prostriedkov: rozprávanie/opis – Moja pokladnička
Úver a dlh – analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia, poznať možnosti úverových produktov (požičiavania si peňazí) a uvedomiť si ich
možné riziká: reklama – reklamy o finančných produktoch
Človek vo sfére peňazí - porozumieť významu vybraných slov/pojmov z oblasti peňažníctva a finančníctva: náuka o slove (slová spojené
s peňažníctvom a finančníctvom) – rozvíjanie slovnej zásoby
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Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - uvedomiť si reálnu hodnotu peňazí a potrebu rozumného hospodárenia s nimi: číslovky – koľko
čo stojí
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - na danom príklade si osvojiť myšlienku finančného plánovania a hospodárneho nakladania
s peniazmi: rozprávka – O troch grošoch
Človek vo sfére peňazí - porozumieť potrebe a hodnote peňazí v živote človeka a v rámci fungovania ľudskej spoločnosti: náučná literatúra
– Platidlá dnes a v minulosti

Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Slovenský jazyk
a literatúra
Tematický
celok
Zvuková stránka
jazyka –
fonetika,
fonológia

Ročník: šiesty
5 hodín týždenne/ 165 h. ročne

Časová Téma
Obsahový štandard
dotácia
5 Opakovanie učiva z 5. Aplikačný kontext:
ročníka spodobovanie,
spoluhláskové
skupiny, vety podľa
obsahu, melódia viet,
prestávka, sila hlasu,
dôraz, hlavný slovný
prízvuk, väzba
s pádom, vokalizácia

Výkonový štandard

Žiak
statický opis, dynamický opis, charakteristika,
• dokáže samostatne a bez prípravy správne, plynule a
rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. nahlas čítať akékoľvek texty (vrátane tabuliek),
osoba); projekt; diskusia
ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho
jazykovej úrovni a skúsenostiam a dokáže prispôsobiť
Pojmy:
rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo najefektívnejšie
predložky vokalizácia
pochopiť informácie
• dokáže správne spisovne vyslovovať slabiky de, te, ne,
le, di, ti, ni, li; dodržiavať správnu dĺžku slabík a
pravidlá spodobovania
• pri hlasnom čítaní rešpektuje prostriedky nadväznosti:
hlavný slovný prízvuk, typ písma, interpunkciu
• dokáže nahlas a plynulo prečítať svoj text, pričom
správne artikuluje, intonuje, prispôsobuje tempo
svojho prejavu poslucháčom
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Prierezové
témy
Osobnostný
a sociálny vývoj
človeka – dôraz
a melódia –
sebaprezentácia
a vysielanie
komunikačného
signálu k svojmu
okoliu

Náuka o slove lexikológia

13 Slovníky, neutrálne

Aplikačný kontext:
a citovo zafarbené
• statický opis, dynamický opis, charakteristika,
slová, tvorenie slov
rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba,
odvodzovaním –
3. osoba); projekt; diskusia
predponami
a príponami, tvorenie
slov skladaním
Pojmy:
• neutrálne slová – citovo zafarbené (expresívne)
slová
• slovník: výkladový, cudzích slov
• tvorenie
slov
odvodzovaním:
prípona,
slovotvorný základ, základové slovo, odvodené
slovo
• tvorenie slov skladaním, zložené slová
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Žiak
• dokáže vysvetliť význam daných pojmov a určiť ich
v texte
• dokáže vyhľadať určené lexikálne prostriedky v texte a
posúdiť ich štylistický význam
• dokáže v prečítanom texte vysvetliť význam slov,
ktoré pozná
• dokáže na základe kontextu alebo pri jazykovej a
štylistickej analýze textu odhadnúť význam slov, ktoré
nepozná a overiť si ich v jazykových slovníkoch
• dokáže určiť v slove slovotvorný základ, predponu a
príponu a vysvetliť ich využitie na zmenu lexikálneho
významu
• dokáže v texte priradiť základové slovo k odvodenému
slovu a naopak
• dokáže určiť slová, z ktorých vzniklo zložené slovo
• dokáže prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na cieľ
komunikačnej situácie
• pri tvorbe textov funkčne využíva bohatstvo spisovnej
a nespisovnej lexiky národného jazyka s ohľadom na
žáner/slohový postup/štýl a cieľ komunikácie
• dokáže vybrať a používať vhodnú jazykovú príručku
• dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať a
opraviť chyby, pričom aplikuje nadobudnuté znalosti
z lexikológie
• dokáže v danej komunikačnej situácii vhodne využívať
slovnú zásobu s ohľadom na cieľ, obsah a adresáta
komunikácie

Multikultúrna
výchova – vplyv
cudzích jazykov
na vplyv slovnej
zásoby
slovenského
jazyka

43 Podstatné mená,
Tvaroslovie morfológia

Skladba- syntax

prídavné mená,
zámená, slovesá,
príslovky, citoslovcia,
väzba s pádom,
vokalizácia, vokatív

Aplikačný kontext:
Žiak
statický opis, dynamický opis, charakteristika,
• dokáže určiť prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa
rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. vzoru páví, matkin, otcov a svoje tvrdenie zdôvodniť
osoba); projekt; diskusia
• dokáže vysvetliť štylistickú funkciu stupňovania
prísloviek v texte
Pojmy:
• dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať a
• podstatné mená: konkrétne, abstraktné
opraviť chyby, pričom aplikuje nadobudnuté znalosti
• vokatív
z morfológie
• prídavné mená: privlastňovacie, druhové
• dokáže vo svojom prejave používať správne tvary
• vzory: páví, matkin, otcov
ohybných a neohybných slovných druhov
• zámená: skloňovanie
• slovesá: zvratné, nezvratné; plnovýznamové,
neplnovýznamové
• slovesný spôsob: oznamovací, rozkazovací,
podmieňovací
• príslovky – neohybný slovný druh
• druhy prísloviek: miesta, času, spôsobu, príčiny
• stupňovanie prísloviek
• predložky: vokalizácia
• citoslovcia – neohybný slovný druh

Aplikačný kontext:
Žiak
12 Základné vetné členy
– podmet a prísudok, statický opis, dynamický opis, charakteristika,
• dokáže v jednoduchých vetách určiť hlavné vetné
prisudzovací sklad,
rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. členy a zdôvodniť ich funkciu
zhoda, dvojčlenná veta osoba); projekt; diskusia
• dokáže na základe analýzy rozlíšiť jednotlivé typy viet
• dokáže samostatne tvoriť jednočlenné a dvojčlenné
Pojmy:
vety s rôznou modalitou, pričom dodržiava správny
• hlavné vetné členy
slovosled a správne používa interpunkčné znamienka
• podmet: vyjadrený, nevyjadrený
• dokáže pri tvorbe dvojčlenných viet správne používať
• prísudok: slovesný, neslovesný, slovesno- hlavné vetné členy, resp. pri jednočlenných vetách
menný
vetný základ
• vetné sklady: prisudzovací sklad; zhoda
• dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať a
• dvojčlenná veta: úplná, neúplná
opraviť chyby, pričom aplikuje nadobudnuté znalosti
zo syntaxe
• dokáže samostatne tvoriť jednoduché holé vety,
jednoduché rozvité vety (jednočlenné a dvojčlenné
vety), pričom dodržiava správny slovosled a intonáciu
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Sociálny
rozvoj človeka –
človek ako člen
istého jazykového
spoločenstva

Sociálny rozvoj
človeka - človek
ako člen istého
jazykového
spoločenstva

8 Statický opis,
Opis/charakteris
tika

dynamický opis,
charakteristika

Aplikačný kontext:
statický opis, dynamický opis, charakteristika
Pojmy:
• statický opis
• dynamický opis
• charakteristika
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Žiak
• dokáže na základe analýzy jednotlivých textov
identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť poznatky
o slohových útvaroch/žánroch
• dokáže navrhnúť tému písania, ktorá je v súlade s
komunikačnou situáciou a cieľom písania
• dokáže na základe analýzy stanovenej komunikačnej
situácie vybrať vhodný slohový útvar/žáner
• dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému ucelený
text, ktorý spĺňa znaky konkrétneho slohového
útvaru/žánru
• dokáže pri písaní textu zohľadniť a odôvodniť
požiadavky
na
formálnu
úpravu
slohových
útvarov/žánrov
• dokáže porovnať a odlíšiť jednotlivé slohové
útvary/žánre
• si dokáže systematicky a prehľadne tvoriť poznámky,
zaznamenávať kľúčové slová a uplatniť ich vo
vlastnom texte
• dokáže vytvoriť čistopis
• dokáže samostatne a pohotovo sformulovať základné
myšlienky na zvolenú tému a zrozumiteľne ich
vysloviť
• dokáže samostatne sformulovať text na určenú tému
• dokáže podľa logickej postupnosti usporiadať svoju
výpoveď
• dokáže vhodne začať a ukončiť svoj prejav a použiť
pritom vhodné výrazové prostriedky
• dokáže vo vlastnom prejave vhodne využiť informácie
získané z rôznych informačných zdrojov

Osobnostný rozvoj
človeka –
schopnosť vnímať
okolitý svet

Komunikácia

10

Zhovárajme sa Aplikačný kontext:
a diskutujme
– projekt, diskusia
rozhovor,
diskusia,
argument,
Pojmy:
protiargument
• projekt
• argument, protiargument
• dokazovanie, dôkaz
• gestikulácia, mimika, postoj
• dialóg

Žiak
• Mediálna
• dokáže z obsahového i formálneho hľadiska správne výchova
–
vybrať text a odôvodniť výber textu v konkrétnej uvedomenie
si
situácii
vplyvu médií na
• dokáže vyhľadať v texte explicitne a implicitne osobnosť človeka
vyjadrené informácie vzťahujúce sa na danú tému a
správne spojiť jednotlivé údaje do komplexnej
informácie
• dokáže na základe explicitných a implicitných
informácií v umeleckom texte analyzovať dej a
vyvodiť pointu
• dokáže vyjadriť názor na prečítaný text, obhajovať
svoje
stanovisko
a
ako
argumenty,
resp.
protiargumenty použiť niektoré poznatky získané
analýzou textu
• dokáže navrhnúť tému písania, ktorá je v súlade s
komunikačnou situáciou a cieľom písania
• dokáže na základe analýzy stanovenej komunikačnej
situácie vybrať vhodný slohový útvar/žáner
• dokáže vytvoriť osnovu a koncept pripravovaného
textu
• dokáže v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať
informácie (slová, vety, textové pasáže) súvisiace s
obsahom jeho textu a použiť ich
• si dokáže systematicky a prehľadne tvoriť poznámky,
zaznamenávať kľúčové slová a uplatniť ich vo
vlastnom texte
• dokáže opraviť texty vytvorené niekým iným
• dokáže zdôvodniť, prečo niektoré pripomienky
nezapracoval vo svojom texte. Pri obhajobe svojho
názoru rešpektuje spoločenské a komunikačné pravidlá
• dokáže zhodnotiť texty vytvorené niekým iným a svoje
hodnotenie dokáže zdôvodniť
• dokáže sformulovať vlastný názor a použiť
presvedčivé argumenty a vhodné výrazové prostriedky
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• si dokáže samostatne zvoliť a sformulovať tému
komunikácie
• dokáže samostatne a pohotovo sformulovať základné
myšlienky na zvolenú tému a zrozumiteľne ich
vysloviť
• dokáže samostatne sformulovať text na určenú tému
• dokáže podľa logickej postupnosti usporiadať svoju
výpoveď
• dokáže použiť vhodné jazykové i mimojazykové
(mimika, gestikulácia, postoj) prostriedky v súlade s
komunikačnou situáciou
• dokáže v danej komunikačnej situácii použiť vhodný
spoločenský tón v súlade s cieľom komunikácie a
prostredím, v ktorom sa daná komunikácia uskutočňuje
• dokáže vhodne začať a ukončiť svoj prejav a použiť
pritom vhodné výrazové prostriedky
• dokáže správne a spoločensky vhodne sformulovať
otázky, aby zistil, ako poslucháči porozumeli
vytvorenému prejavu
• dokáže posúdiť z hľadiska jazykovej správnosti a
spoločenského tónu vyjadrenie partnerov v danej
komunikácii
• dokáže zhodnotiť obsah a kvalitu ústnych prejavov
spolužiakov a reagovať na ne spoločensky vhodným
spôsobom
• dokáže vo vlastnom prejave vhodne využiť informácie
získané z rôznych informačných zdrojov
• dokáže v danej komunikačnej situácii vhodne využívať
slovnú zásobu s ohľadom na cieľ, obsah a adresáta
komunikácie
• dokáže
počas
komunikácie
opraviť
alebo
preformulovať vety vo svojej výpovedi
• dokáže na základe analýzy zhodnotiť správnosť
použitého žánru/útvaru a uplatnenie časovej a logickej
postupnosti v ústnom prehovore komunikačného
partnera
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Rozprávanie

8 • Rozprávanie, ja -

Aplikačný kontext:
Žiak
rozprávanie, on - • rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, • dokáže na základe analýzy jednotlivých textov
rozprávanie, priama 3. osoba)
identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť poznatky
reč
o slohových útvaroch/žánroch
• dokáže rozlíšiť jednotlivé časti vonkajšej kompozície
textu a dokáže ich vyjadriť pri hlasnom čítaní
Pojmy:
• dokáže určiť všetky časti vnútornej kompozície
• priama reč, uvádzacia veta
• rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, rozprávania (úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie)
3. osoba) ústne a písomné
• vnútorná
kompozícia:
úvod,
zápletka, • dokáže vytvoriť osnovu a koncept pripravovaného
textu
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie
• dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému ucelený
text, ktorý spĺňa znaky konkrétneho slohového
útvaru/žánru
• dokáže pri tvorbe textu aplikovať svoje vedomosti o
vnútornej kompozícii a vytvoriť rozprávanie, ktoré
obsahuje všetky jeho fázy
• dokáže pri písaní textu zohľadniť a odôvodniť
požiadavky
na
formálnu
úpravu
slohových
útvarov/žánrov
• si dokáže systematicky a prehľadne tvoriť poznámky,
zaznamenávať kľúčové slová a uplatniť ich vo
vlastnom texte
• dokáže samostatne aplikovať svoje vedomosti o
jednotlivých žánroch/útvaroch pri transformácii z
jedného žánru do druhého
• dokáže prijať hodnotenie druhých (spolužiakov a
učiteľa) a zapracovať identifikované chyby s cieľom
zlepšiť organizáciu a nadväznosť myšlienok, opraviť
jednotlivé chyby a formálnu úpravu textu
• dokáže vytvoriť čistopis
• dokáže samostatne a pohotovo sformulovať základné
myšlienky na zvolenú tému a zrozumiteľne ich
vysloviť
• dokáže sformulovať text na určenú tému
• dokáže podľa logickej postupnosti usporiadať svoju
výpoveď
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Osobnostný rozvoj
človeka –
rozvíjanie
zodpovednosti za
konanie človeka

Literatúra

66 Ľudová slovesnosť,

poézia – básne, piesne,
balady, bájky, báje, zo
života detí, detektívna
literatúra, dobrodružná
literatúra, dramatické
umenie

Aplikačný kontext:
báseň; prozaický text, bájka, báj, poviedka,
balada, dobrodružná literatúra, rozhlasová
rozprávka

Žiak
• dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, pri
hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a dodržiava
správnu výslovnosť
• dokáže vysvetliť a rozlíšiť pojmy príslovie, porekadlo,
Pojmy:
pranostika, anekdota a uviesť príklad.
• príslovie
• dokáže vysvetliť význam konkrétneho príslovia,
• porekadlo
porekadla a pranostiky
• pranostika
• dokáže vysvetliť podstatu humoru v anekdote z
• anekdota
hľadiska deja, charakteristiky postavy a štýlu
• bájka
• dokáže funkčne využiť príslovie, porekadlo,
• báj
pranostiku, anekdotu vo svojom texte
• poviedka
• dokáže vytvoriť krátky vtipný príbeh. Pri jeho tvorbe
• balada
aplikuje svoje znalosti o anekdote
• kompozícia literárneho diela
• dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a uviesť, čo ho
• vnútorná kompozícia literárneho diela: úvod, vyvolalo
zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie
• dokáže vysvetliť pojem bájka
• spôsob rozprávania: ja-rozprávanie, on- • dokáže vyvodiť z bájky mravné ponaučenie
rozprávanie
• dokáže vysvetliť podstatu jednotlivých literárnych
• anekdota
pojmov
• humor
• dokáže v texte identifikovať žánrové znaky
• dobrodružná literatúra
prečítaného literárneho diela
• populárna pieseň
• dokáže vyhľadať v literárnom diele hlavné a vedľajšie
• verš
postavy, dokáže charakterizovať hlavné postavy z
• rým: striedavý, združený,
čitateľského hľadiska a svoje tvrdenie podložiť
argumentmi
• dokáže transformovať prozaický text na dramatický,
výrazne ho prečítať a prezentovať ho v
dramatizovanom čítaní
• dokáže na základe analýzy literárneho diela
identifikovať jeho vnútornú kompozíciu a svoje
tvrdenie zdôvodniť
• dokáže vytvoriť príbeh, v ktorom sú obsiahnuté všetky
fázy vnútornej kompozície
• dokáže rozpoznať jednotlivé spôsoby rozprávania
• dokáže transformovať spôsoby rozprávania – z jarozprávania do on-rozprávania a naopak

26

Environmentálna
výchova –
pranostiky –
premena klímy,
Osobnostný rozvoj
človeka – životná
múdrosť ukrytá
v prísloviach,
Osobnostný rozvoj
človeka – rozvoj
estetického
vnímania,
Sociálny rozvoj
človeka – pieseň
ako sociálny
fenomén, pieseň
a jej miesto pri
rozvíjaní
sociálnych
vzťahov, Sociálny
rozvoj človeka Mediálna výchova
– prezentácia
rozprávky
v rôznych
mediálnych
podobách,
Osobnostný rozvoj
človeka – mravné
ponaučenie bájky,
Multikultúrna
výchova –
poznávanie iných
kultúr
prostredníctvom
bájí, Osobnostný
rozvoj človeka –
zločin - morálna
formácia človeka

• dokáže analyzovať umelecký text z hľadiska témy,
kompozície a štylizácie
• dokáže vysvetliť pojmy dobrodružná literatúra,
umelecká literatúra
• dokáže nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor
dosahuje dramatické napätie v texte a svoje tvrdenie
vie zdôvodniť
• dokáže plynulo čítať dramatický text, pri hlasnom
čítaní správne dýcha, artikuluje a dodržiava spisovnú
výslovnosť
• dokáže výrazne prečítať prehovory jednotlivých postáv
dramatického textu v súlade s ich charakterom
• dokáže vysvetliť rozdiel medzi rozprávkou ako
literárnym žánrom a rozhlasovou rozprávkou
• dokáže na základe analýzy vytvoriť dejovú osnovu
literárnej/rozhlasovej rozprávky
• dokáže na základe analýzy prerozprávať obsah
literárnej/rozhlasovej rozprávky
• dokáže určiť na základe analýzy rozhlasovej rozprávky
hlavné a vedľajšie postavy, dokáže charakterizovať
hlavné postavy a svoje tvrdenie podložiť argumentmi
• dokáže transformovať dramatický literárny text na
prozaický
• dokáže vytvoriť jednoduchý scenár pre rozhlasovú
podobu rozprávky
• dokáže vyjadriť svoj zážitok z rozhlasovej hry a
uviesť, čo ho vyvolalo

Výchova k
manželstvu a
rodičovstvu –
medzigeneračné
rozdiely a
medzigeneračný
dialóg, Ochrana
života a zdravia –
rozvíjať kladný
postoj k životu
(nebezpečné
dobrodružstvá),
Mediálna výchova
– rozhlasová hra

Finančná gramotnosť:
Sporenie a investovanie - prezentovať svoju predstavu o správnom investovaní finančných prostriedkov: rozprávanie – Ako som rozumne
utratil našetrené peniaze
Sporenie a investovanie - uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu ovplyvniť príjem počas života: diskusia –
Vzdelanie, práca, peniaze (uvádzanie argumentov)
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - pomenovať základné charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom: opis –
charakteristika/opis bohatého človeka (inšpirácia príkladmi úspešných osobností)
Riadenie rizika a poistenie - opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže osobných údajov:
detektívna literatúra/opis
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Človek vo sfére peňazí - porozumieť významu vybraných slov/pojmov z oblasti peňažníctva a finančníctva: náuka o slove (slová z oblasti
peňažníctva a finančníctva) – rozvíjanie slovnej zásoby
DIKTÁTY
Ročník
6. ročník

Počet

4

Zameranie

PÍSOMNÉ PRÁCE
Počet
Zameranie

Rozsah

• opakovanie 5. ročník
• prídavné mená
• slovesné spôsoby
• opakovanie – 6. roč.

61 – 70 plnovýznamových
slov

2

• statický opis
• rozprávanie s využitím priamej reči

HODNOTENIE
SLOHOVÉ PRÁCE HODNOTIŤ PODĽA TÝCHTO KRITÉRIÍ:
1. Vonkajšia forma (max. 4 body)
Celková úprava
Čitateľnosť
Zreteľné grafické členenie
odsekov
Prepísanie práce z konceptu
do čistopisu
Čistota textu
Dodržiavanie okrajov
Dodržanie predpísaného
rozsahu

Zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržanie diakritických znamienok. Každé písmeno musí byť jasne
identifikovateľné tak, aby nemohlo prísť k jeho zámene za iné písmeno.
Na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného riadka.
Práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do čistopisu; v inom prípade sa nemôže prideliť maximálny počet
bodov za vonkajšiu formu. Pre potreby hodnotenia vnútornej formy a celkového dojmu sa však pokračuje v hodnotení práce v koncepte na
tom mieste, kde sa končí neúplný čistopis.
Bez škrtania. V čistopise žiaci nemajú škrtať, v nevyhnutnom prípade majú dať chybne napísané slovo do okrúhlych zátvoriek a
prečiarknuť ho vodorovnou čiarou.
Dodržiavanie okrajov: vnútorných aj vonkajších; v prípade potreby slová na konci riadkov rozdeľovať.
Ak žiaci napíšu menej alebo viacej ako je predpísaný rozsah, t.j. zákonite nezískajú maximálny počet bodov za vonkajšiu formu.

2.Vnútorná forma (max. 20 bodov)
Obsah (max. 4 body)
Dodržanie témy

Práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, v názve.
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Myšlienkové vyústenie

Zakončenie práce, záver.
Rozprávanie – príbeh s pointou. Úvaha – primeranosť vyjadrovania sa veku žiakov. Výklad – vysvetlenie problému.

Uplatnenie zodpovedajúceho slohového
postupu
Vnútorná stavba, členenie textu

Dodržanie žánrovej formy.

Kompozícia (max. 4 body)

Nadväznosť a logickosť textu

Členenie do myšlienkových celkov – odsekov, vyváženosť jednotlivých častí.
Rozprávanie – zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, nečakaný obrat v deji, rozuzlenie; jednoduché rozprávanie –
úvod, jadro, záver; časový sled; pásmo rozprávača, pásmo postáv.
Úvaha – citáty, umelecké prostriedky, vlastné myšlienky a hodnotenie problému. Výklad – vyváženosť argumentácie a
sprievodných vysvetlení.

Jazyk (max. 4 body)
Správne využitie slovných druhov
Morfologická správnosť jazykových
prostriedkov
Syntaktická správnosť jazykových
prostriedkov
Rôznorodosť, variabilnosť

Slovné druhy typické pre daný slohový postup a útvar/žáner.
Správne väzby slovies, správne pádové koncovky a pod.
Správne postavenia prívlastkov, slovosled a pod.
Rôznorodé syntaktické prostriedky i slovné druhy. Neopakovanie slov. Šírka slovnej zásoby. Rozprávanie – použitie častíc,
citosloviec. Úvaha – umelecké prostriedky. Výklad – vedeckosť jazyka, pravdivosť uvedených faktov. Opis – primeranosť
jazyka – prirovnania, neutrálnosť.

Pravopis (max. 4 body)
4 body
0 – 4 chyby
3 body
5 – 8 chýb
2 body
9 – 12 chýb
1 bod
13 – 16 chýb
0 bodov
17 a viac chýb
Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. (Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba)
Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa
nezarátavajú do chýb.

Štýl (max. 4 body)
Správna štylizácia viet

Zrozumiteľnosť textu ako celku.

Tvorivosť
Pútavosť

Tvorivá lexika.
Podanie zaujímavou, nezvyčajnou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi zvedavosť.
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Celkový dojem (max. 4 body)
Celkové vyznenie práce po jej prvom
prečítaní.
Práca by nemala obsahovať

Nelogické názory, protispoločenské postoje, protihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského
zdravia, iné.

Hodnotiaca stupnica
Znám

DIKÁTY
Chyby v diktáte

Zná

PÍSOMNÉ PRÁCE
Body

mka

ka
1
2
3
4
5
Poznámka:

0 – 1 chyba
2 – 3 chyby
4 – 7 chýb
8 – 10 chýb
11 a viac chýb

1
2
3
4
5

28 – 26 bodov
25 – 21 bodov
20 – 14 bodov
13 – 9 bodov
8 – 0 bodov

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za 1 chybu. Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba
Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná
chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb.

30

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.
Predmetom hodnotenia žiaka na hodinách ANJ je jeho cieľová komunikačná úroveň v
súlade platnými učebnými osnovami, vzdelávacími štandardami a požadovanou úrovňou
ovládania ANJ A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre
cudzie jazyky.
Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu:
 Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky (t.j. z projektovej
činnosti).
 Žiak má dostať za polrok minimálne 4 známky (2 za ústne a 2 za písomné
prejavy) na hodinách ANJ a 3 známky na hodinách KAJ vo 4. ročníku.
 Žiak je hodnotený a klasifikovaný za prácu počas celého klasifikačného
obdobia. Jeho prospech nemôže zmeniť jedna “opravná odpoveď“ krátko pred
uzavretím klasifikácie.
 Žiak nedostáva známku z aritmetického priemeru známok. Pri určovaní stupňa
prospechu sa prihliada na systematickosť žiaka v práci, jeho snahu, iniciatívu,
ochotu a schopnosť spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia a v
plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva.
 Ak žiak neabsolvuje 60% požadovaného testovania a skúšania, môže mu
vyučujúci určiť komisionálne preskúšanie.
1. Ústny prejav
Formy skúšania ústneho prejavu sú ústna interakcia (dialóg s učiteľom, dialóg žiakov)
a samostatný ústny prejav. Pri ústnom skúšaní je žiak hodnotený známkou podľa
Metodického pokynu č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v súlade s
požadovanou úrovňou ovládania ANJ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre
cudzie jazyky. Pri ústnom prejave sa dôraz kladie na tieto aspekty:
 obsahová primeranosť
 plynulosť vyjadrovania
 jazyková správnosť
 štruktúra odpovede
2. Písomný prejav
Formy skúšania písomného prejavu sú krátke kontrolné previerky, kontrolné previerky
na záver tematických celkov a slohové práce. 2.1. Každá písomná previerka má pre každú
známku vopred stanovený počet bodov, ktoré sú nasledovné:
Výborný 100 – 90 %
Chválitebný 89 – 80 %
Dobrý 79 – 55 %
Dostatočný 54 – 30 %
Nedostatočný 29 % a menej
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Pri polročnom opakovaní alebo prípadne rozsiahlejšom učive je hodnotenie
nasledovné: Výborný 100 – 90 % Chválitebný 89 – 75 % Dobrý 74 – 50 % Dostatočný 49 –
30 % Nedostatočný 29 % a menej
Ak sa žiak nezúčastní testovania, môže mu učiteľ určiť náhradný test, resp. náhradnú
formu preskúšania v náhradnom termíne.
Pri slohových prácach sa pozornosť zameriava na :
a) obsahovú primeranosť ( 5 bodov )
b) stavbu textu ( 5 bodov )
c) slovnú zásobu ( 5 bodov )
d) gramatiku ( 5 bodov )
Maximálne dosiahnuteľný počet bodov je 20. Známkovanie:
Výborný 20 – 18
Chválitebný 17 – 15
Dobrý 14 – 12
Dostatočný 11 – 9
Nedostatočný 8 a menej
V prípade ústneho prejavu a slohových prác sa používajú tabuľky s bodovým
odlíšením uplatňované v rámci celého Slovenska pri hodnotení písomnej časti internej
maturitnej skúšky a na olympiádach cudzích jazykov.
3. Aktivita na vyučovaní: Odráža stupeň motivácie žiaka a mieru svedomitosti
prístupu k učebnému procesu.
Pri hodnotení sa využíva priebežné bodové hodnotenie, ktoré môže za určitých
podmienok stanovených učiteľom na začiatku školského roka vyústiť do konkrétnej známky,
alebo učiteľ stanoví známku za aktivitu na záver určitého obdobia (mesačne, štvrťročne, alebo
pred polročnou klasifikáciou), ktorá sa môže započítať ako jedna z ústnych známok
vyžadovaných pri záverečnej klasifikácii.
V prípade neplnenia povinností môže žiak získať mínusové body, v prípade často
opakovaného neplnenia môže dostať známku nedostatočný.
4. Projektová činnosť: Dôraz sa kladie na :
a) obsahovú správnosť
b) kreativitu a originálnosť
Pri hodnotení projektov sa používa klasifikácia (známkovanie), bodové hodnotenie
alebo ústne hodnotenie, a to na základe voľby vyučujúceho.
 .
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Anglický jazyk – ročník: piaty
Jazykové
činnosti
Počúvanie s
porozumením

Čítanie s
porozumením

Písomný prejav

Ústny prejav

3 hod. týždenne
Výkonový štandard
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť význam, porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a
zreteľne adresované a riadiť sa jednoduchými orientačnými pokynmi, porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých,
konkrétnych potrieb
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, vyhľadať známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa
potreby sa v čítaní vrátiť späť, porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach, rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné
spojenia v jednoduchých nápisoch, získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych jednoduchých opisov, najmä
ak má vizuálnu oporu, riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, Anglický jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1 7 ©Štátny
pedagogický ústav vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne, napísať
jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia, v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť
Ústny prejav – dialóg Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho opakovania reči, preformulovania a spresnení, porozumieť
otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne a pomaly, používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav,
lúčenie, opýtať sa niekoho, ako sa má, predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú, rozumieť každodenným jednoduchým slovným
spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché informácie
Ústny prejav – monológ Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach,
opísať seba, čo robí, kde žije

36

Obsahový štandard
COMPETENCE 1: « RELATING WITH OTHERS IN A COMMUNICATIVE SITUATION » LEVEL A1
Kompetencia č.1: „Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou“ Úroveň A1

Kompetencie

Funkcie
Getting someone’s
attention
Upútať pozornosť

Excuse me, please.
Sorry.

Greeting sb
Pozdraviť

Hello. Hi, how are you today?
Good morning, how are you
doing?

Responding to a greeting
Odpovedať na pozdrav

Fine, thanks.
I am well, and you?

Relating with
others in
a communicative Expressing thanks and
situation
appreciation
Nadviazať
kontakt v súlade
s komunikačnou
situáciou

Poďakovať sa
a vyjadriť uznanie
Parting
Rozlúčiť sa

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy

Slovosled vo vetách
v prítomnom
jednoduchom
a priebehovom
čase, tvorba
otázky, odpovede,
záporu.

That’s very kind of you.
You are welcome.
Not at all.
No problem.
See you.
Have a nice day/weekend.
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Diskurzná dimenzia

Komunikačný
kontext sa realizuje:
- dialóg,
- neverbálna
komunikácia
s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: úryvky
a dramatizácie
rozprávok, riekanky,
pesničky, básničky,
komiksy a pod.

Interkultúrna
dimenzia

Pravidlá slušnosti
v komunikácii.
Interkultúrne
rozdiely pri
nadviazaní
rozhovoru a
neverbálnej
komunikácii.

COMPETENCE 2: « LISTENING TO AND GIVING INFORMATION » LEVEL A1
Kompetencia č. 2: „Vypočuť si a podať informácie“ Úroveň A1
Kompetencie

Funkcie

Asking for information
Informovať sa

Listening to
and giving
information
Vypočuť si
a podať
informácie

Confirming and insisting on
sth
Potvrdiť a trvať na niečom

Classifying information
Začleniť informáciu

Replying to requests
Odpovedať na požiadavky

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy
Are you a student?
Is there a bank near here? How many
brothers have you got?
How can I get to the bank, please?
Where is the bank? How much does it
cost? Were you at the cinema
yesterday?
What´s the time?
Yes I do. No I don´t. Yes, I am. No, I
am not. Yes, there is/there are.
No, there are not/there is not.
I want/I don´t want.

Martin is my brother. It is not mine.
I live in Bratislava. She lives in that
street.
My sister’s name is Audrey.

Časovanie pomocného
slovesa to be, have got
a základných
plnovýznamových
slovies
v jednoduchom
prítomnom čase
tvorba otázky odpovede
a záporu.
Opytovacie zámená
who, where, why, what,
when, which, how, how
much/how many.
Privlastňovacie
prídavné mená a
zámená.

Yes, of course. No, I am sorry.
Yes I do. No I don´t.
The bus leaves at ten o´clock.
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Diskurzná dimenzia

Komunikačný
kontext sa realizuje:
- dialóg s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: jednoduché
rozprávanie plagáty
krátke telegramy
jednoduché telefonické
rozhovory, pohľadnice
blahoželania ilustrované
opisy katalógy ilustrované
rozprávky a pod.

Interkultúrna
dimenzia

Služby: pošta miestne úrady
polícia atď.

COMPETENCE 3: « CHOOSING FROM GIVEN OPTIONS» LEVEL A1
Kompetencia č. 3: „Vybrať si z ponúkaných možností“ Úroveň A1

Kompetencie

Funkcie

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy

Diskurzná dimenzia

Interkultúrna
dimenzia

Neurčitý a určitý člen.
Identifying
Identifikovať

Základné číslovky
30 - 100.
Intenzifikátory
really, very.

Choosing
from given
options
Vybrať si
z ponúkaných
možností

John´s working in France now. It´s
raining again.
The train ticket is 30 pounds. The
school is on the left.

Describing
Opísať

She´s tall.
She´s very friendly. She´s got long hair.
She´s wearing a blue dress. Edwin is a
really good friend. It´s got a long tail.
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Prítomný priebehový
čas základných
plnovýznamových
slovies, tvorba otázky
odpovede záporu a
rozkazu.

Komunikačný
kontext sa realizuje:
monológ
dialóg s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: jednoduché
rozprávanie pohľadnice
plagáty ilustrované opisy
katalógy ilustrované
rozprávky reklamy
a pod.

Základné pravidlá a
interkultúrne rozdiely pri
nákupoch.

Kompetencie

COMPETENCE 4: « EXPRESSING AN OPINION » LEVEL A1
Kompetencia č. 4: „Vyjadriť názor“ Úroveň A1
Jazyková
Interakčné schémy
Diskurzná dimenzia
diemenzia

Funkcie

This house is bigger than our house.
That dress is nice.

Expressing an opinion
Vyjadriť názor

Expressing
an opinion
Vyjadriť názor

Kompetencie

Expressing agreement
Vyjadriť súhlas

Yes.
That’s a good idea.

Expressing disagreement
Vyjadriť nesúhlas

No I don’t.
No I don’t like it.

Funkcie
Expressing wishes
Vyjadriť želania

Expressing
willingness
Vyjadriť vôľu

Expressing plans
Vyjadriť plány

Pravidelné stupňovanie
krátkych prídavných
mien.

Komunikačný kontext
sa realizuje:
- dialóg s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: rozprávanie
pozvánky pohľadnice
plagáty ilustrované opisy
katalógy ilustrované
rozprávky a pod.

COMPETENCE 5: « EXPRESSING WILLINGNESS » LEVEL A1
Kompetencia č. 5 „Vyjadriť vôľu“ Úroveň A1
Jazyková
Interakčné schémy
Diskurzná dimenzia
dimenzia
I want to live with my parents. I need a
large room.

Sloveso want +
neurčitok.
Sloveso need +
podstatné meno.

What are your plans?
Are you going out tonight? We are
meeting on Sunday. We are going to
sing.

Vyjadrenie budúceho
deja pomocou to be
going to.
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Komunikačný kontext sa
realizuje:
- dialóg s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: ilustrované
opisy pozvánky pohľadnice
jednoduché telefonické
rozhovory
a pod.

Interkultúrna
dimenzia
Špecifiká komunikácie
pri vyjadrovaní
prekvapenia a svojho
názoru
v neformálnom
styku.

Interkultúrna
dimenzia
Základné spoločenské
normy pri vyjadrení
želaní a túžob napr.
eliminácia direktívneho
tónu ktorý môže byť
v cieľovej krajine
považovaný za neslušný.

COMPETENCE 6: « EXPRESSING ABILITY » LEVEL A1
Kompetencia č. 6: „Vyjadriť schopnosť“ Úroveň A1
Kompetencie

Expressing
ability
Vyjadriť
schopnosť

Funkcie

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy

Expressing knowledge
Vyjadriť vedomosti

I can speak French.

Expressing lack of knowledge
Vyjadriť neznalosť

I can’t speak German.

Expressing ability to do sth
Vyjadriť schopnosť vykonať
nejakú činnosť

He can swim very well.
I can swim, but not very well. He plays
football and his sister goes dancing.

Funkcie
Expressing joy, happiness,
satisfaction Vyjadriť radosť,
šťastie, uspokojenie

Interakčné schémy

Vyjadriť
pocity

Kompetencia č. 7: „Vyjadriť pocity“ Úroveň A1
Jazyková
Interkultúrna
dimenzia
Diskurzná dimenzia
dimenzia

I’m really happy. I’m glad.
It’s wonderful!
Great! Fantastic!
She likes her new red bike.
You’re lucky.
Prídavné mená
miery, farby a kvality
v základnom tvare.

Expressing
feelings
It is very sad. What a pity!
Expressing sadness, dejection
Vyjadriť smútok, skľúčenosť
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Interkultúrna
dimenzia

Komunikačný kontext
sa realizuje:
Časovanie modálneho dialóg
monológ
slovesa can, could,
s uplatnením hovorového
tvorba otázky
Záujmy a záľuby mládeže
štýlu. Typy textov:
odpovede a záporu.
(šport hudba a pod.)
jednoduché telefonické
v cieľovej krajine.
rozhovory
pozvánky
Spojky and, but,
pohľadnice plagáty ilustrované
because.
opisy katalógy ilustrované
rozprávky a pod.

COMPETENCE 7: « EXPRESSING FEELINGS » LEVEL A1
Kompetencie

Diskurzná dimenzia

Komunikačný
kontext sa realizuje:
- dialóg s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: krátke
oznámenia jednoduché
telefonické rozhovory
krátke blahoželania
pohľadnice plagáty
ilustrované opisy katalógy
ilustrované rozprávky a
pod.

Rozdielne formy prejavu
citov/pocitov (radosť
nadšenie smútok žiaľ bolesť
zlosť a pod.)
s prihliadnutím na kultúrne
aspekty krajiny.

COMPETENCE 8: « EXPRESSING AND RESPONDING TO EXPECTATIONS » LEVEL A1
Kompetencia č. 8: „Vyjadriť očakávania a reagovať na ne“ Úroveň A1

Kompetencie

Interakčné schémy

Funkcie

Jazyková

Diskurzná dimenzia

dimenzia
Expressing
and
responding
to
expectations

Ascertaining satisfaction/
dissatisfaction
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť

Vyjadriť
očakávania a
reagovať na ne

Jednoduchý minulý čas
What’s the matter?
pravidelných slovies,
What happened?
tvorba otázky odpovede
Do you like the food? Did you like the a záporu.
party?
Wh- otázky.

Interkultúrna
dimenzia

Komunikačný
kontext sa realizuje:
- dialóg s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: pozvánka
jednoduché telefonické
rozhovory, pohľadnice
plagáty ilustrované opisy
katalógy ilustrované
rozprávky a pod.

Medziľudské vzťahy a
vhodnosť výberu
komunikačných
prostriedkov na vyjadrenie
očakávania spokojnosti,
nespokojnosti.

COMPETENCE 9: « EXPRESSING INTERESTS AND TASTES» LEVEL A1
Kompetencia č. 9: „Predstaviť záľuby a vkus“ Úroveň A1

Kompetencie

Expressing
interests and
tastes
Predstaviť
záľuby a vkus

Funkcie

Expressing likes and respects
Vyjadriť, čo mám rád, čo
sa mi páči, čo uznávam

Expressing dislikes about
sb/sth Vyjadriť, že
niekoho/niečo nemám rád

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy
What do you like (doing)? I love/like
English.
I like reading because it’s
interesting.
My brother plays computer games.
I always go shopping on Saturdays.
I´d like a cake.

Like/love/hate +
sloveso + ing.
Príslovky sometimes,
never, always,
yeasterday.

I don’t like it (very much).

Väzba I´d like.
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Diskurzná dimenzia

Komunikačný kontext
sa realizuje:
monológ
dialóg.
Typy textov: jednoduché
osobné listy, reklamné
materiály brožúry
a prospekty plagáty.

Interkultúrna
dimenzia

Voľnočasové aktivity
rôzne druhy športov
a činností voľného času v
rámci Slovenska a krajín
cieľového jazyka.

COMPETENCE 11: « SETTING STATING TAKING A STANCE TOWARDS RULES AND OBLIGATIONS» LEVEL
A1 Kompetencia č. 11: „Stanoviť oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam“ Úroveň 1

Kompetencia
Setting,
taking

stating,
a

stance

towards rules and

Go home. Go away!
Don´t talk to the driver.

Expressing
commands/prohibitions
Vyjadriť príkaz/zákaz
Asking for permission
Žiadať o povolenie a súhlas

obligations
Stanoviť, oznámiť a zaujať
postoj k pravidlám alebo
povinnostiam

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy

Funkcie

Granting permission
Dať súhlas

Could/Can I go now? Could I use
your phone.

Modálne slovesá can,
could, tvorba otázky a
záporu.

Diskurzná
dimenzia

Interkultúrna
dimenzia

Komunikačný kontext
sa realizuje:
- dialóg
s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: plagáty
recepty odkazy verejné
značenia a nápisy.

Rozdielnosti
v spôsobe
vyjadrenia a prijatia
základných pravidiel
a povinností medzi
Slovenskom a
cieľovou krajinou.
Rozdielnosti vo
vyjadrení nesúhlasu
odmietnutia,
sľubov a zákazov.

Yes, OK.
Sure, no problem.

COMPETENCE 12: « RESPONDING TO BROKEN RULES OR OBLIGATIONS » LEVEL A1
Kompetencia č. 12: „Reagovať na porušenie pravidiel alebo nesplnenie povinností“ Úroveň A1
Kompetencie
Responding
to broken
rules or
obligations

Funkcie
Apologizing
Ospravedlniť (sa)

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy
I’m sorry.
I was ill yesterday. I couldn´t
come to school. Sorry for/about that.
Excuse me.

Minulý jednoduchý čas
slovies to be, to have.

Reagovať na
porušenie
pravidiel alebo
nesplnenie
povinností
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Diskurzná dimenzia
Komunikačný
kontext sa realizuje:
dialóg
monológ s použitím
základných fráz
a základnej slovnej zásoby
danej témy s uplatnením
hovorového štýlu. Typy
textov:
pohľadnice osobné listy
krátke formálne listy.

Interkultúrna
dimenzia
Základné rozdiely
a zvláštnosti vo vyjadrení
ospravedlnenia, ľútosti
obvinenia a kritiky
v slovenskom jazyku
a v cieľovom jazyku.
Rozdielnosti v
špecifických výrazoch
a formulovaní viet danej
problematiky medzi
slovenským jazykom a
cieľovým jazykom.

COMPETENCE 14: « MAKING AND RESPONDING TO AN OFFER » LEVEL A1
Kompetencia č. 14: „Dať ponuku a reagovať na ňu“ Úroveň A1
Kompetencie

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

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy

Funkcie
Asking sb for sth
Žiadať niekoho o niečo

Give me some coins, please. Speak
slowly, please.
Can you repeat that?

Responding to a request
Odpoveď na žiadosť

Oh, yes. Of course.
No I’m sorry. I’m afraid can’t
because...

Offering help
Ponúknuť pomoc

Can I help you with your bag?

Responding to a suggestion
Odpovedať na návrh

OK. Oh, thank you. Yes, please.
That’s very kind of you.
No, thanks very much.

Vyjadrenie množstva
pomocou
any, some, a lot of.
Zdvorilé ponuky s
pomocou can/could.

Diskurzná
dimenzia
Komunikačný
kontext sa realizuje:
- dialóg s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: pohľadnice
plagáty ilustrované opisy,
katalógy ilustrované
rozprávky.

Interkultúrna
dimenzia

Rozdiely
a zvláštnosti pri zdvorilom
ponúkaní pomoci.

COMPETENCE 17: « REACTING AT THE FIRST MEETING» LEVEL A1
Kompetencia č. 17: „Reagovať pri prvom stretnutí“ Úroveň A1
Kompetencie

Reacting at
the first
meeting
Reagovať pri
prvom
stretnutí

Funkcie
Introducing sb
Predstaviť niekoho
Introducing oneself
Predstaviť sa
Responding to introductions
Reagovať na predstavenie
niekoho
Expressing welcome
Privítať

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy
This is my very good friend Jane.
She’s English.
Can I introduce you to my mother?
My name´s Tina Jones. I’m from the
USA.
I´m American.
How do you do? Nice to meet you. How
are you?
Fine, thanks. And you?
Come in.
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Prítomný jednoduchý
čas plnovýznamových
slovies, tvorba otázky
odpovede rozkazu a
záporu.

Diskurzná dimenzia
Komunikačný
kontext sa realizuje:
- dialóg s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov: pohľadnice
plagáty ilustrované opisy
katalógy ilustrované
rozprávky.

Interkultúrna
dimenzia
Spoločenské normy a
zdvorilostné frázy pri
zoznámení napr.
Angličania si pri stretnutí
podávajú ruky Francúzi si
vymenia bozk na líce atď.

COMPETENCE 18: « CORRESPONDENCE » LEVEL A1
Kompetencia č. 18: „Korešpondovať“ Úroveň A1
Kompetencie

Funkcie
Beginning a letter
Začať list

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy
Dear Mary,
Hello/Hi, Mary. How are you?
Thank you for your letter. Did you like
your holiday?

Correspondence
Korešpondovať

Closing a letter
Ukončiť list

Bye, Love,
See you soon, All the best,

Minulý jednoduchý čas
nepravidených
plnovýznamových
slovies, tvorba otázky
odpovede záporu.

Diskurzná
dimenzia
Komunikačný
kontext sa realizuje:
- písomná forma s
uplatnením
neformálneho štýlu.
Typy textov:
jednoduché osobné listy
pohľadnice.

Interkultúrna
dimenzia
Dodržiavanie zdvorilosti v
písomnom prejave.
Príklady jednoduchej
korešpondencie.

COMPETENCE 19: « MAKING A PHONE CALL » LEVEL A1
Kompetencia č. 19: „Telefonovať“ Úroveň A1
Funkcie

Making
a phone call
Telefonovať

Beginning a phone call
Začať rozhovor

Hello.
Hi Mr. King it´s Mary. Hold on…
Is that Liz?
Can I speak to Jo, please?

Keeping a phone call
going
Udržiavať
rozhovor

Just a minute/a moment.
It´s better to call tomorrow.

Ending a phone call
Ukončiť rozhovor

Jazyková
dimenzia

Interakčné schémy

Kompetencie

Nepravidelné
stupňovanie
prídavných mien
good, bad.

See you on Sunday. Bye. All right. Goodbye.
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Diskurzná dimenzia

Komunikačný
kontext sa realizuje:
- dialóg.
Typy textov: telefónny
zoznam brožúry
prospekty.

Interkultúrna
dimenzia
Základné pravidlá pri
používaní tiesňových
liniek (polícia požiarna
služba rýchla zdravotná
pomoc a pod.).

Tematické okruhy a prierezové témy
Rodina a spoločnosť - OSR
Osobné údaje
Rodina - vzťahy v rodine VMR
Národnosť/štátna príslušnosť
Tlačivá/dokumenty
Vzťahy medzi ľuďmi Náboženstvo OSR

Problémy cestných železničných a
leteckých sietí
Vzdelávanie a práca Škola a jej
zariadenie Učebné predmety
Pracovné činnosti a profesie Školský
systém Celoživotné vzdelávanie
Pracovné podmienky

Náš domov Môj dom/byt Zariadenie
bytu
Domov a jeho okolie
Bývanie v meste a na dedine O S R
Spoločnosť a životné prostredie
Spoločnosť a jej životný štýl

Človek a príroda Zvieratá/fauna Počasie
Rastliny/flóra Klíma ENV
Človek a jeho životné prostredie Príroda
okolo nás – ochrana životného prostredia

ďudské telo starostlivosť o zdravie
ďudské telo OŽZ
Fyzické charakteristiky Charakterové
vlastnosti človeka Choroby a nehody
Hygiena a starostlivosť o telo Zdravý
spôsob života OŽZ
Nemocnica a klinika lekáreň a lieky
Poistenie OŽZ

Voľný čas a záľuby
Záľuby OSR
Literatúra divadlo a film Rozhlas
televízia a internet Výstavy a veľtrhy
Výživa a zdravie OŽZ
Mäso a mäsové výrobky Zelenina a
ovocie Nápoje
Mliečne výrobky
Cestoviny a múčne výrobky Stravovacie
návyky

Človek na cestách
Dopravné prostriedky Osobná
doprava OŽZ
Príprava na cestu a cestovanie
Turistika a cestovný ruch
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Stravovacie zariadenia
Príprava jedál Kultúra stolovania Zdravá
výživa OŽZ

Kultúrny život
Kultúra a jej vplyv na človeka OSR
Umenia a rozvoj osobnosti

Uprostred multikultúrnej spoločnosti
Cudzie jazyky
Rodinné sviatky OSR
Štátne a cirkevné sviatky MUV
Zvyky a tradície v rôznych krajinách
MUVZbližovanie kultúr a rešpektovanie
tradícií

Človek a spoločnosť; komunikácia
Jazyk ako dorozumievací prostriedok
Formy komunikácie OSR
Kultúra komunikácie

Odievanie a móda
Základné druhy oblečenia Odevné doplnky
Výber oblečenia na rôzne príležitosti
Druhy a vzory odevných materiálov
Móda a jej trendy
Šport nám my športu
Druhy športu: zimné a letné individuálne a
kolektívne
Športové disciplíny
Význam športu pre rozvoj osobnosti OŽZ
Nové smerovania v športe Čestnosť
športového zápolenia
Obchod a služby Nákupné zariadenia
Pošta a telekomunikácie Nakupovanie a
platby
Hotelové a reštauračné služby Centrá
krásy a zdravia
Kultúra nakupovania a služieb
Krajiny mestá a miesta
Krajiny a svetadiely MUV
Moja krajina a moje mesto
Geografický opis krajiny
Kultúrne a historické pamiatky krajín
a miest

Mládež a jej svet VMR
Aktivity mládeže
Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné
vzťahy Predstavy mládeže o svete
Konflikty predstáv a reality OSR
Profesia a pracovný život Výber profesie
Zamestnania
Pracovné pomery a kariéra Platové
ohodnotenie Nezamestnanosť
Veda a technika v službách ľudstva
Technické vynálezy Vedecký pokrok
Vzory a ideály
Človek jeho vzory a ideály Pozitívne a
negatívne vzory Individuálne priority a
hodnoty
Slovensko ENV
Geografické údaje História
Turistické miesta a kultúrne pamiatky
Zvyky a tradície MUV
Krajina ktorej jazyk sa učím MUV
Geografické údaje História
Turistické miesta a kultúrne pamiatky
Zvyky a tradície MUV
O človeku v krajine ktorej jazyk sa učím

Kultúra a umenie Druhy umenia Kultúra a
jej formy MEV
Spoločnosť – kultúra – umenie MUV
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Finančná gramotnosť:
1. Človek vo sfére peňazí
Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. Očakávania, že absolvent je schopný: Poznať hodnotu vecí ako
výsledku práce. Vedieť samostatne určiť približnú výšku finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe toho prijímať nákupné rozhodnutia.
Vedieť vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu.Téma: Nakupovanie a platby
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. Očakávania, že žiak je schopný:
Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. Stanoviť si merateľné krátkodobé a strednodobé finančné ciele. Použiť finančnú alebo
internetovú kalkulačku na stanovenie nákladov na dosiahnutie strednodobého cieľa. Téma: Profesia a pracovný život
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca
Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Očakávania, že žiak je schopný:
Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodinyTéma:Rodina - vzťahy v rodine
5. Úver a dlh Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.
Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať práva žiadateľa o úver v súvislosti s
informáciami o úverovej schopnosti. Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť hodnotu informácií o úverovej histórii pre žiadateľov a
poskytovateľov úveru. Vysvetliť, prečo je dôležité vybudovať si pozitívnu úverovú históriu. Opísať informácie nachádzajúce sa v správe o
úverovej histórii a ako dlho sa tieto uchovávajú. Uviesť príklady dovoleného použitia správ o úverovej histórii na účely iné než je poskytnutie
úveru. Téma: Bývanie v meste a na dedine
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Jazykové
činnosti
Počúvanie s
porozumením

Čítanie s
porozumením

Písomný prejav

Ústny prejav

Anglický jazyk – ročník: šiesty
3 hod. týždenne

Výkonový štandard

Žiak na konci 6. ročníka ZŠ dokáže:
porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,
porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života, porozumieť základným informáciám v krátkych
zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach. pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú,
porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe.
Žiak na konci 6. ročníka ZŠ dokáže:
porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú zásobu, rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,
pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty,
porozumieť jednoduchým osobným listom, vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú napríklad prospekty,
jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov.
Žiak na konci 6. ročníka ZŠ dokáže:
napísať jednoduché osobné listy, zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie,
stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími
výrazmi, jednoducho opísať aspekty všedného dňa - miesto, škola, rodina, záujmy
Ústny prejav – dialóg Žiak na konci 6. ročníka ZŠ dokáže:
komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, zvládnuť krátke
spoločenské konverzačné výmeny, zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy, používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie, požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.
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COMPETENCE 1: « RELATING WITH OTHERS IN A COMMUNICATIVE SITUATION » LEVEL
A2 Kompetencia č. 1: „Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou“ Úroveň A2
Jazyková
Interkultúrna
Kompetencie
Funkcie
Interakčné schémy
Diskurzná dimenzia
dimenzia
dimenzia
Getting someone’s
attention
Upútať pozornosť
Greeting sb
Pozdraviť
Responding to a
greeting
Odpovedať na
pozdrav

Can I help you?
What’s the matter?
Beautiful day, isn’t it?
Hello. How´s your day.
Good to see you.

Relating with

Expressing thanks

Many thanks!

others in
a communicative
situation

and appreciation
Poďakovať sa a
vyjadriť uznanie

Thank you so much.
Thank you very much.

Slovosled vo
vetách
v prítomnom a

Great, thanks. What about
you?

minulom
jednoduchom
čase, tvorba
otázky,
odpovede,
záporu.

realizuje:
- dialóg,
- neverbálna komunikácia
s uplatnením hovorového
štýlu.
Typy textov: úryvky
Krátka prídavná a dramatizácie rozprávok,
otázka so
riekanky, pesničky,
slovesom to be. básničky, komiksy a pod.

Nadviazať kontakt
v súlade s
komunikačnou
situáciou
Parting
Rozlúčiť sa

Komunikačný kontext sa

It was lovely to see you.
Thanks. The same to you.
I’ll be in touch.
Take care.

Zdvorilá otázka
so slovesom
can.
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Pravidlá slušnosti
v komunikácii.
Interkultúrne
rozdiely pri
nadviazaní
rozhovoru a
neverbálnej
komunikácii.

Kompetencie

Listening to
and giving
information
Vypočuť si
a podať
informácie

Funkcie

COMPETENCE 2: « LISTENING TO AND GIVING INFORMATION » LEVEL A2
Kompetencia č. 2: „Vypočuť si a podať informácie“ Úroveň A2
Jazyková
Interakčné schémy
Diskurzná dimenzia
dimenzia

Asking for
information
Informovať sa
Confirming and
insisting on sth
Potvrdiť a trvať na
niečom
Classifying
information
Začleniť informáciu
Replying to requests
Odpovedať na
Požiadavky

Časovanie
plnovýznamových
slovies
v jednoduchom
prítomnom čase,
tvorba otázky,
odpovede
a záporu.
Opytovacie
zámeno whose.
Číslovky nad 100.

Whose luggage is this?
Have you got a bigger one?
What is 6 plus 4?
Sure.
36 divided by 12 equals 3, not 4.
The capital city of Australia is
Canberra.
Whose face is in this picture?
Yes, of course.
No, I am sorry.
I´m afraid, I can´t.

Počtové výrazy
plus, minus, times,
multiplied by,
divided by.
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Komunikačný kontext sa
realizuje:
- jednoduchý dialóg,
- monológ,
- stručné komentáre
s uplatnením hovorového
štýlu.
Typy textov: krátke
interview, jednoduché
správy, inzeráty, krátke
oznámenia, opisy,
jednoduché osobné listy,
brožúry, úryvky
z rozprávky, komiksy,
poznámky a odkazy,
letáky a pod.

Interkultúrna
dimenzia

Špecifiká
komunikácie
pri využívaní
základných
služieb (pošta,
informačná
kancelária a
pod.) a
v masmédiách.

COMPETENCE 3: « CHOOSING FROM GIVEN OPTIONS» LEVEL A2
Kompetencia č. 3: „Vybrať si z ponúkaných možností“ Úroveň A2
Jazyková
Kompetencie Funkcie

Choosing
from given
options
Vybrať si

Identifying
Identifikovať
Describing
Opísať
Confirming/Refusing
Potvrdiť/Odmietnuť

Interakčné schémy

dimenzia
Budúci dej
vyjadrený
pomocou will,
tvorba otázky,
odpovede a
záporu.
Určitý a neurčitý
člen.
Tvorba množného
čísla
nepravidelných
podstatných mien.

The fastest animal in the
world is the cheetah.
The next train to Prague
leaves at 4.
Put some potatoes in
a saucepan and boil them.
So I’ll meet you at 2 p.m.

z ponúkaných
možností
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Interkultúrna
Diskurzná dimenzia
Komunikačný kontext
sa realizuje:
- jednoduchý dialog,
- súvislý monológ
- komentáre
s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov:
rozprávanie, opisy
udalostí a činností,
jednoduché osobné
listy, brožúry, úryvky
z rozprávok, komiksy,
poznámky a odkazy,
letáky, reklamný
materiál, jedálny
lístok a pod.

dimenzia
Živoný štýl a
interkultúrne
rozdiely
v jednotlivých
regiónoch krajín, v
mestách a na
vidieku.

COMPETENCE 4: « EXPRESSING AN OPINION » LEVEL A2
Kompetencia č. 4: „Vyjadriť názor“ Úroveň A2

Jazyková
Kompetencie Funkcie

Expressing
an opinion
Vyjadriť
Názor

Expressing an opinion
Vyjadriť názor
Expressing agreement
Vyjadriť súhlas
Expressing
disagreement
Vyjadriť nesúhlas
Expressing conviction
Vyjadriť presvedčenie

Interakčné schémy

dimenzia

Well, the show was really
interesting.
Her story was really amusing.
The food was excellent.
I was bored.
In my opinion, London is a very
beautiful city.
I think you’re (probably) right.
I agree with you.
Not a bad idea.
I’m afraid I don’t agree with
you.
That can’t be true. That’s
nonsense. No, you’re wrong!
Are you sure about that?
I hope you understand.

Prídavné mená s
koncovkou -ed,
- ing.
Intenzifikátory
very, really, quite,
quite so, a bit.
Jednoduchý
minulý čas, tvorba
otázky, odpovede
a záporu.
Vyjadrenie
budúceho deja
pomocou will.
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Interkultúrna
Diskurzná dimenzia
Komunikačný kontext
sa realizuje:
- dialóg,
- monológ
s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov:
rozprávanie príbehov,
opisy udalostí
a činností, jednoduché
osobné listy, brožúry,
úryvky z článkov,
poznámky a odkazy,
letáky, reklamný
materiál a pod.

dimenzia

Špecifiká
komunikácie pri
vyjadrovaní
ospravedlnenia a
nesúhlasu.

COMPETENCE 5: « EXPRESSING WILLINGNESS » LEVEL A2
Kompetencia č. 5: „Vyjadriť vôľu“ Úroveň A2
Jazyková
Kompetencie Funkcie

Expressing wishes
Vyjadriť želania

Interakčné schémy
The flat must have central
heating.
The room can be very large.
The rent must be higher.
I enjoy dancing.

Expressing
willingness
Vyjadriť vôľu

Expressing plans
Vyjadriť plány

When are they going to
move to Dublin?
Donna is flying to London
tonight.
I think I’ll see you
tomorrow.
She’ll definitely have lunch
with her boyfriend.
I won’t be here tomorrow.

dimenzia
Modálne slovesá
can, could, may,
must.
Vyjadrenie
budúceho deja
pomocou to be
going to.
Vyjadrenie
budúceho deja
pomocou will.
Vyjadrenie
budúceho deja
pomocou
prítomného
priebehového
času.
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Interkultúrna
Diskurzná dimenzia

Komunikačný kontext
sa realizuje:
- dialóg,
- monológ s uplatnením
hovorového štýlu.
Typy textov:
jednoduché osobné
listy, brožúry, inzeráty,
príbehy, opisy udalostí
a činností, úryvky
z článkov, komiksy,
letáky, reklamný
materiál a pod.

dimenzia

Kultúrne/interkultúrne
špecifiká komunikácie
pri frekventovaných
témach, ako sú škola,
ekológia, predstavy o
budúcnosti atď.

COMPETENCE 17: « REACTING AT THE FIRST MEETING» LEVEL A2
Kompetencia č. 17: „Reagovať pri prvom stretnutí“ Úroveň A2
Jazyková
Interakčné schémy

Kompetencie Funkcie

dimenzia

Reacting at the
first meeting
Introducing sb
Reagovať pri Predstaviť niekoho

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

Krátka prídavná
otázka.

That´s my brother, Peter.
You know my sister Mia,
don´t you.
My name´s John.
Pleased to meet you.
How do you do.
Welcome to Slovakia!

Interkultúrna
Diskurzná dimenzia
Komunikačný kontext
sa realizuje:
- dialóg,
- monológ
s uplatnením hovorového
štýlu. Typy textov:
príbehy, opisy, osobné
listy, brožúry, úryvky
z rozprávok, komiksy,
poznámky a odkazy,
letáky, reklamný
materiál.

dimenzia

Pretrvávanie
stereotypov o
Slovákoch a
obyvateľoch
cieľovej krajiny.

COMPETENCE 18: « CORRESPONDENCE » LEVEL A2
Kompetencia č. 18: „Korešpondovať“ Úroveň A2

Kompetencie
Correspondence
Korešpondovať

Funkcie
Beginning a letter
Začať list
Developing a
subject-matter of
a letter
Rozvinúť obsah
listu
Closing a letter
Ukončiť list

Interakčné schémy

Jazyková
dimenzia

Dear Mr/Mrs/Ms Hill,
I am writing to you
about my holiday.
I’ve got some very
important news.
I look forward to
hearing from you soon.
Yours sincerely,

Bežné frázové
slovesá.
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Diskurzná
dimenzia
Komunikačný
kontext sa
realizuje:
- monológ.
Typy textov:
osobné listy,
pohľadnice,
poznámky, správy,
odkazy.

Interkultúrna
dimenzia

Dodržiavanie
zdvorilosti
v písomnom prejave.
Príklady jednoduchej
korešpondencie.

COMPETENCE 19: « MAKING A PHONE CALL » LEVEL A2
Kompetencia č. 19: „Telefonovať“ Úroveň A2

Kompetencie

Funkcie

Beginning a phone
call
Začať rozhovor

Making a phone call
Telefonovať

Keeping a phone call
going
Udržiavať
rozhovor

Ending a phone call
Ukončiť rozhovor

Interakčné schémy
Hello, this is Bruce
Johnson. Can I speak
to Mrs Evans.
Hello, Mr Johnson
speaking. I’m
ringing/calling
about the project.
Hold the line, please.
I’ll put you through.
Can I take the
message, please?
Can you call back
later? Thanks.
Please ask him to
ring/call me
around/at 7.

Jazyková dimenzia

Bežné frázové
slovesá.
Nepravidelné
stupňovanie
prídavných mien.
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Diskurzná dimenzia

Komunikačný kontext
sa realizuje:
- dialóg.
Typy textov: telefónny
zoznam, brožúry,
prospekty.

Interkultúrna
dimenzia

Pravidlá pri používaní
tiesňových liniek
(polícia, požiarna
služba, rýchla
zdravotná pomoc a
pod.).

Tematické okruhy a slovná zásoba
Slovná zásoba patrí k základným prvkom tvorby zmysluplného jazykového prejavu,
preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu a
osvojovaniu si náležitú pozornosť. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa
prirodzene vo viacerých komunikačných témach prelína, najmä pri menej špecifickej,
všeobecnej lexike. Predložený dokument uvádza základné tematické okruhy, ku ktorým boli
pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné témy. Tematické okruhy a podtémy sú v
zásade spoločné pre všetky cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú na našich školách. Naplnenie
tematických okruhov konkrétnou slovnou zásobou, prípadne formulácia podtém, je špecifické
pre každý jazyk. Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie lexiky na vyššej úrovni (až po
úroveň B2). Uvedené tematické okruhy a vybraná slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné.

Tematické okruhy
Rodina a spoločnosť
Osobné údaje
Rodina - vzťahy v rodine
Národnosť/štátna príslušnosť
Tlačivá/dokumenty
Vzťahy medzi ľuďmi
Náboženstvo
Náš domov
Môj dom/byt
Zariadenie bytu
Domov a jeho okolie
Bývanie v meste a na dedine
Spoločnosť a životné prostredie
Spoločnosť a jej životný štýl
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
Ľudské telo
Fyzické charakteristiky
Charakterové vlastnosti človeka
Choroby a nehody
Hygiena a starostlivosť o telo
Zdravý spôsob života
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky,
poistenie
Človek na cestách
Dopravné prostriedky
Osobná doprava
Príprava na cestu a cestovanie
Turistika a cestovný ruch
Problémy cestných, železničných a
leteckých sietí

Vzdelávanie a práca
Škola a jej zariadenie
Učebné predmety
Pracovné činnosti a profesie
Školský systém
Celoživotné vzdelávanie
Pracovné podmienky
Človek a príroda
Zvieratá/fauna
Počasie
Rastliny/flóra
Klíma
Človek a jeho životné prostredie
Príroda okolo nás
– ochrana životného prostredia
Voľný čas a záľuby
Záľuby
Literatúra, divadlo a film
Rozhlas, televízia a internet
Výstavy a veľtrhy
Výživa a zdravie
Mäso a mäsové výrobky
Zelenina a ovocie
Nápoje Mliečne výrobky
Cestoviny a múčne výrobky
Stravovacie návyky
Stravovacie zariadenia
Príprava jedál
Kultúra stolovania
Zdravá výživa
Uprostred multikultúrnej spoločnosti
Cudzie jazyky
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Rodinné sviatky
Štátne a cirkevné sviatky
Zvyky a tradície v rôznych krajinách
Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií
Odievanie a móda
Základné druhy oblečenia
Odevné doplnky
Výber oblečenia na rôzne príležitosti
Druhy a vzory odevných materiálov
Móda a jej trendy
Šport nám, my športu
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a
kolektívne
Športové disciplíny
Význam športu pre rozvoj osobnosti
Nové smerovania v športe
Čestnosť športového zápolenia
Obchod a služby
Nákupné zariadenia
Pošta a telekomunikácie
Nakupovanie a platby
Hotelové a reštauračné služby
Centrá krásy a zdravia
Kultúra nakupovania a služieb
Krajiny, mestá a miesta
Krajiny a svetadiely
Moja krajina a moje mesto
Geografický opis krajiny
Kultúrne a historické pamiatky krajín a
miest
Kultúra a umenie
Druhy umenia
Kultúra a jej formy
Spoločnosť – kultúra – umenie
Kultúra a jej vplyv na človeka
Umenie a rozvoj osobnosti

Kultúrny život
Človek a spoločnosť; komunikácia
Jazyk ako dorozumievací prostriedok
Formy komunikácie
Kultúra komunikácie
Mládež a jej svet
Aktivity mládeže
Vzťahy medzi rovesníkmi
Generačné vzťahy
Predstavy mládeže o svete
Konflikty predstáv a reality
Profesia a pracovný život
Výber profesie Zamestnania
Pracovné pomery a kariéra
Platové ohodnotenie
Nezamestnanosť
Veda a technika v službách ľudstva
Technické vynálezy
Vedecký pokrok
Vzory a ideály
Človek, jeho vzory a ideály
Pozitívne a negatívne vzory Individuálne
priority a hodnoty
Slovensko Geografické údaje
História
Turistické miesta a kultúrne pamiatky
Zvyky a tradície
Krajina, ktorej jazyk sa učím
Geografické údaje
História
Turistické miesta a kultúrne pamiatky
Zvyky a tradície
O človeku v krajine, ktorej jazyk sa učím

Finančná gramotnosť:
1.Človek vo sfére peňazí
Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. Očakávania, že
absolvent je schopný: Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce. Vedieť samostatne určiť
približnú výšku finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe toho prijímať nákupné
rozhodnutia. Vedieť vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu.
Téma: Obchod a služby
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5. Úver a dlh
Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať
práva žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. Očakávania, že žiak
je schopný: Vysvetliť hodnotu informácií o úverovej histórii pre žiadateľov a poskytovateľov
úveru. Vysvetliť, prečo je dôležité vybudovať si pozitívnu úverovú históriu. Opísať
informácie nachádzajúce sa v správe o úverovej histórii a ako dlho sa tieto uchovávajú.
Uviesť príklady dovoleného použitia správ o úverovej histórii na účely iné než je poskytnutie
úveru
Téma: Nakupovanie a platby

59

Matematika
Názov predmetu

Matematika

Časový rozsah výučby

5 hod./týždenne; 165 hodín/ročne
4 hod / týždenne 132 hodín ročne

Ročník

piaty, šiesty

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 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
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
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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.

Hodnotenie a kontrola žiakov z predmetu matematika
Predmet Matematika bude klasifikovaný známkou. Pri jeho klasifikácii budeme
vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov v
základnej škole. Žiak je hodnotený známkou výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3),
dostatočný (4), nedostatočný (5).
Verbálna forma kontroly – len pri mimoriadnych situáciách, resp. ako doplňujúce
doskúšavanie predovšetkým slabo prospievajúcich žiakov a integrovaných žiakov.
Písomná forma kontroly - uprednostnená forma kontroly žiakov. Kontrolovať
a hodnotiť poznatky prostredníctvom testov, krátkych písomiek a písomných kontrol
domácich úloh podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Pri tejto forme kontroly
využijeme % stupnicu hodnotenia :
Stupeň 1:
100% - 90%
Stupeň 2:
89% - 75%
Stupeň 3:
74% - 50%
Stupeň 4:
49% - 30%
Stupeň 5:
29% - 0%
Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a
komunikatívnych zručností – kontrola a hodnotenie prostredníctvom prezentácie projektov
na počítači.
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet : Matematika
Tematický celok
OPAKOVANIE
UČIVA 4.
ROČNÍKA

Čas.
dot.
28

Téma
Čísla okolo nás
Čísla, cifra, číslica
Sčítanie a odčítanie v obore
do 10 000
Násobenie a delenie
v obore malej násobilky
Slovné úlohy
Geometria a meranie
Násobenie spamäti do 100
Delenie spamäti do 100
Násobenie ako postupné
sčítavanie
Delenie na rovnaké časti
Násobenie a delenie po
častiach
Násobenie súčtu a rozdielu
jednociferným číslom do
100
Delenie so zvyškom do 100
Násobenie jednociferným
číslom v obore do 10 000
Delenie jednociferným
číslom v obore do 10 000
Riešenie aplikačných úloh
s využitím násobenia a
delenia
Násobenie na kalkulačke

Ročník : piaty
5 hod. týždenne
Výkonový štandard

Obsahový štandard

(žiaci vedia)

• Pozície číslic v čísle. Rozvinutý
zápis čísla.
• Sčítanec,
súčet.
Menšenec,
menšiteľ,
rozdiel.
Reťazec
postupných riešení, zátvorky
•
• Činiteľ, súčin.
• Delenec, deliteľ, podiel
• Prednosť počtových operácií
• Násobenie a delenie 10, 100 –
pravidlá
• Bod, čiara
• Rovnobežky, rôznobežky
• Zobraziť prirodzené číslo na
číselnej osi –
• k danému číslu priradiť jeho obraz
a opačne.
• Porovnať prirodzené čísla.
• Pohotovo spamäti násobiť a deliť
v obore do
• 100.
• Vedieť násobiť pomocou sčítania.
• Deliť
pomocou
postupného
odčítania
• a rozdeľovaním na rovnaké časti.
•
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• poznať rozdiel medzi číslicou a číslom
• rozdelenie čísel podľa počtu číslic – 1,2,3,.. –
ciferné
• sčitovanie a odčítanie spamäti a pod seba
• zväčšenie, zmenšenie čísel
• násobenie – zápis pomocou súčtu
• malá násobilka
• násobenie 2-ciferným číslom – spamäti, pod seba
• delenie – opak násobenia, na rovnaké časti
• koľko krát viac, koľko krát menej
•
• zápis bodu
• druhy čiar – priamka, úsečka, polpriamka
• priamka prechádzajúca bodmi
• zápis, označenie
• rovnobežky pomocou 2 pravítok a pomocou kolmice
• kolmica
• priesečník 2 rôznobežiek

Prierezové
témy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentáln
a výchova
Mediálny
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

VYTVORENIE 30
OBORU
PRIRODZENÝ
CH ČÍSEL DO
A NAD MILIÓN

POČTOVÉ
VÝKONY
S PRIRODZENÝ
MI ČÍSLAMI

33

Vytvorenie predstavy
o veľkých číslach
Počítanie po stovkách,
tisícoch, desaťtisícoch
Rád číslice v zápise
prirodzeného čísla
Porovnanie a usporiadanie
čísel
Zaokrúhľovanie čísel
Zobrazovanie na číselnej
osi
Rímske číslice
Riešenie slovných úloh
Súhrnné cvičenia

• prirodzené číslo, cifra, číslica
• rád číslice, zápis prirodzeného
čísla, stovky, tisíce, desaťtisíce, ...,
susedné čísla, párne, nepárne čísla
• číselná os, vzdialenosť na číselnej
osi
• znaky , =, usporiadanie vzostupné
a zostupné, zaokrúhľovanie nadol,
nahor a zaokrúhľovanie na
jednotky, desiatky, ...
• rímske číslice I, V, X, L, C, D, M
• tabuľka, diagram, graf
• propedeutika desatinných čísel
(napr. model eurá a centy): porovnávanie
a
usporiadanie
desatinných
čísel,
zaokrúhľovanie
nadol
na...,
zaokrúhľovanie
nahor
na...
zaokrúhľovanie na..., - sčítanie a
odčítanie desatinných čísel (ako
navzájom opačné operácie) násobenie desatinného čísla číslom
10, 100, 1000, - súvis s
prirodzenými číslami
• propedeutika zlomkov (zlomok
ako časť celku)

•
•
•
•
•

prečítať a zapísať prirodzené čísla,
rozložiť prirodzené číslo na jednotky rôzneho rádu,
zložiť prirodzené číslo z jednotiek rôzneho rádu,
rozlíšiť párne a nepárne čísla,
porovnať a usporiadať prirodzené čísla aj nad
milión,
• zaokrúhliť prirodzené čísla aj nad milión nadol,
nahor, na desiatky, stovky, ...,
• zobraziť prirodzené číslo na číselnej osi – k danému
číslu priradiť jeho obraz a opačne,
• doplniť čísla do danej neúplne označenej číselnej
osi,
• vysvetliť vlastnými slovami, že vzdialenosť
obrazov za sebou idúcich čísel na číselnej osi je
rovnaká,
• poznať základné rímske číslice a čísla,
• prečítať letopočet zapísaný rímskymi číslicami,
• vyriešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa
vyskytujú ako podnet dáta (tabuľky, diagramy,
mapy, schémy).

Osobnostný
a sociálny
rozvoj

Sčítanie prirodzených čísel
Odčítanie prirodzených
čísel
Porovnávanie rozdielom
Násobenie a delenie
dvojciferným
a trojciferným číslom
Násobenie a delenie ako
vzájomne opačné
matematické operácie

• počtové výkony (operácie) –
sčítanie, odčítanie, násobenie,
delenie
• sčítanec,
súčet,
menšenec,
menšiteľ, rozdiel
• činiteľ, súčin, delenec, deliteľ,
podiel, zvyšok pri delení
• viac, menej, rovnako, polovica,
tretina, štvrtina, ...
• poradie počtových výkonov, úloha

• spamäti a písomne sčítať a odčítať primerane veľké
prirodzené čísla,
• zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet prirodzené
číslo,
• porovnať čísla rozdielom,
• písomne aj pomocou kalkulačky sčítať aj viac
sčítancov,
• pohotovo použiť kalkulačku pri sčítaní a odčítaní,
• že čísla sa dajú sčítať v ľubovoľnom poradí,
• že od daného čísla sa dajú čísla odčítať v

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
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Environmentáln
a výchova
Mediálny
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Environmentáln
a výchova
Mediálny
výchova

GEOMETRIA A
MERANIE

37

Poradie počtových
výkonov
Riešenie jednoduchých
slovných úloh
Súhrnné cvičenia

zátvoriek
• propedeutika záporných čísel
(napr. model farebné čísla)
• propedeutika pomeru, priamej a
nepriamej
úmernosti
(slovné
úlohy)
• propedeutika distributívnosti

ľubovoľnom poradí,
• spamäti vynásobiť a vydeliť primerané prirodzené
čísla mocninou čísla 10, v obore malej násobilky
číslami ukončenými nulami (napr. 70 . 800, 72 000 :
9 a pod.),
• písomne vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla
jednociferným číslom (aj so zvyškom),
• písomne vynásobiť prirodzené číslo dvojciferným
alebo trojciferným číslom,
• písomne vydeliť dvojciferným číslom,
• zmenšiť alebo zväčšiť prirodzené číslo daný počet
krát,
• porovnať čísla podielom,
• pohotovo použiť kalkulačku pri násobení a delení
prirodzených čísel (aj so zvyškom),
• že čísla sa dajú násobiť v ľubovoľnom poradí,
• vynásobiť pomocou sčítania a vydeliť pomocou
postupného odčítania a rozdeľovaním na rovnaké
časti,
• správne určiť poradie počtových výkonov v
úlohách s prirodzenými číslami,
• počítať správne so zátvorkami,
• použiť prirodzené čísla pri opise reálnej situácie,
• vyriešiť jednoduché slovné úlohy s prirodzenými
číslami,
• vyriešiť aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce
špecifické myslenie s využitím počtových operácií
(aj ako propedeutika zlomkov, pomeru a priamej a
nepriamej úmernosti).

Multikultúrna
výchova

Základné geometrické
útvary v rovine
Základné pravidlá
rysovania
Rovnobežky a kolmice
Rysovanie rovnobežníka
v štvorcovej sieti
Meranie dĺžky úsečky
Obvod trojuholníka

• priamka, bod, úsečka, trojuholník
a jeho vrcholy a strany,
štvoruholník a jeho vrcholy, strany
a uhlopriečky, štvorec, obdĺžnik,
kružnica (kruh) – stred, polomer a
priemer
• kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan,
guľa
• pravítko, kružidlo, rovnobežky,

• rozlíšiť a načrtnúť rovinné útvary – bod, úsečka,
priamka, kružnica, trojuholník, štvoruholník,
• narysovať úsečku danej dĺžky a trojuholník, štvorec,
obdĺžnik, ak poznajú dĺžky ich strán
• zostrojiť kružnicu s daným polomerom,
• rozlíšiť priestorové útvary – kocka, kváder, valec,
kužeľ, ihlan, guľa,
• poznať niektoré základné vlastnosti trojuholníka,
štvoruholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice a kruhu,

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
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Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Environmentáln
a výchova
Mediálny
výchova

ZHODNÉ
ZOBRAZENIA
V ROVINE

10

Obvod štvorca a obdĺžnika
Kocka
Kváder
Stavba telies zo
stavebnicových kociek
Zväčšovanie
a zmenšovanie
geometrických tvarov
v štvorcovej sieti

kolmica,
päta
kolmice,
rovnobežník, susedné strany,
protiľahlé
strany,
vodováha,
olovnica
• dĺžka úsečky, dĺžka strany
trojuholníka, štvorca, obdĺžnika,
obvod, jednotky dĺžky – m, dm,
cm, mm, km
• kocka, kváder, stena, vrchol a
hrana kocky a kvádra
• náčrt, nákres, plán, kódovanie
• štvorcová
sieť,
obsah,
propedeutika jednotiek obsahu
cm2 , mm 2 v štvorcovej sieti

• narysovať pomocou dvojice pravítok alebo pravítka
s ryskou rovnobežné a kolmé priamky (úsečky),
• narysovať trojuholník, štvoruholník, štvorec,
obdĺžnik vo štvorcovej sieti,
• odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimetre,
• odhadnúť vzdialenosť na metre,
• premeniť jednotky dĺžky v obore prirodzených čísel,
• vyriešiť slovné úlohy s premenou jednotiek dĺžky a
úlohy vyžadujúce základné poznatky o trojuholníku,
štvorci a obdĺžniku,
• vypočítať obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika,
• vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika s celočíselnými
rozmermi ako počet štvorcov, z ktorých sa skladá,
• zväčšiť a zmenšiť útvary vo štvorcovej sieti podľa
návodu alebo pomocou inej siete,
• postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa návodu
(náčrtu, nákresu, kódovania) a naopak,
• určiť počet jednotkových (rovnakých) kociek, z
ktorých sa skladá kocka a kváder (propedeutika
objemu).

Osová súmernosť
Stredová súmernosť

• súmernosť
a
zhodnosť
geometrických útvarov, stred
súmernosti, stredová súmernosť,
os súmernosti, osová súmernosť,
útvary osovo a stredovo súmerné,
vzor, obraz
• konštrukcia
rovinného
geometrického útvaru v osovej a
stredovej súmernosti

• pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s
ktorým je osovo súmerný podľa danej osi,
• identifikovať rovinné geometrické útvary súmerné
podľa osi,
• nájsť (nakresliť/zostrojiť) os súmernosti dvojice
bodov, úsečky,
• nájsť (nakresliť/zostrojiť) osi súmernosti osovo
súmerného útvaru,
• pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s
ktorým je stredovo súmerný podľa daného stredu,
• identifikovať rovinné geometrické útvary súmerné
podľa stredu,
• nájsť (nakresliť/zostrojiť) stred súmernosti dvojice
bodov,
• nájsť stred súmernosti stredovo súmerných
rovinných útvarov,
• zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice
alebo jednoduchého útvaru (obrazca) zloženého z
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Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentáln
a výchova
Mediálny
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

úsečiek a častí kružnice v osovej a v stredovej
súmernosti,
• pracovať s osovo a stredovo súmernými útvarmi vo
štvorcovej sieti, dokresliť, opraviť ich.

RIEŠENIE
APLIKAČNÝC
H ÚLOH
A ÚLOH
ROZVÍJAJÚCI
CH
ŠPECIFICKÉ
MATEMATICK
É MYSLENIE

27

Zhromažďovanie,
usporiadanie a grafické
znázornenie údajov
Pravdepodobnostné hry,
pokusy, pozorovania
Zisťovanie počtu
náhodných udalostí pri
pokusoch. Voľba stratégie
Projekt
Slovné úlohy
Zlomky
Priama a nepriama
úmernosť

• dáta,
údaje,
triedenie,
usporiadanie, systém, tabuľka,
jednoduchý diagram, štatistika
• možnosť,
počet
možností,
zisťovanie počtu možností
• zhromažďovanie, usporiadanie a
grafické znázornenie údajov
• hry, pokusy a pozorovania,
stratégia riešenia
• získavanie skúseností s prácou a
organizáciou súborov predmetov

• prečítať údaje z jednoduchej tabuľky,
• zhromaždiť, roztriediť, usporiadať dáta (údaje),
• znázorniť dáta (údaje) jednoduchým diagramom,
• rozlíšiť väčšiu a menšiu pravdepodobnosť,
• zvoliť stratégiu riešenia úloh z bežného života,
• zistiť počet vypisovaním všetkých možností,
• pracovať
podľa
zvoleného
(vlastného,
vypracovaného) návodu alebo postupu,
• analyzovať jednoduché úlohy na p

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentáln
a výchova
Mediálny
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Finančná gramotnosť :





Človek vo sfére peňazí - posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho
vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.
Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca - porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní
životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet : Matematika
Tematický
celok
OPAKOVANI
E UČIVA 5.
ROČNÍKA

DESATINNÉ
ČÍSLA

Časová dotácia

25

52

Téma
Prirodzené čísla
Prirodzené čísla – cifry,
číslice, veľké čísla
Číselná os
Sčitovanie prirodzených
čísel
Odčítanie prirodzených čísel
Násobenie prirodzených
čísel
Delenie prirodzených čísel
bez zvyšku
Delenie prirodzených čísel
so zvyškom
Prednosť počtových operácií
Zaokrúhľovanie
Porovnávanie prirodzených
čísel
Základy geometrie (5)
Priamka, polpriamka, úsečka
Jednotky dĺžky
Meriame teplotu
Teplota vnútri a vonku
Počítame bez stupňov
Desatinné číslo
Porovnávanie desatinných
čísel
Zaokrúhľovanie desatinných
čísel
Sčitovanie desatinných čísel

Ročník : šiesty
4 hodiny týždenne
Výkonový štandard

Obsahový štandard

(žiaci vedia)

•
• deliteľnosť 2,5,10,100
• práca podľa návodu – kritériá deliteľnosti
číslami 2,3,4,5,6,9,10,100
• propredeutika počítania s približnými
(zaoktúhlenými) číslami
• sčítanie a odčítanie, resp. násobenie
a delenie ako navzájom opačné operácie
a ich využitie pri riešení jednoduchých
slovných úloh (propredeutika rovníc)
• propredeutika výpočtu objemu kvádra
a kocky
ako
súčin
príslušných
celočíselných rozmerov – prirodzených
čísel, propedeutika jednotiek objemu :
mm³, cm³, dm³, m³

• ovládať základné operácie v obore prirodzených
čísel
• rozložiť prirodzené číslo na súčin menších čísel
v obore malej a veľkej násobilky
• zistiť podľa dodaného návodu, či je dané číslo
deliteľné 2,3,4,5,6,9,10,100
• rozhodnúť o správnom poradí počtových
operácií pri riešení úloh
• vyriešiť slovné úlohy, v ktorých sa nachádza
viac operácií

• desatinné číslo, celá časť desatinného
čísla, desatinná časť
• desatinného čísla, desatinná čiarka,
desatiny, stotiny, tisíciny, ..., rád číslice v
desatinnom čísle, číselná os, vzdialenosť
čísel na číselnej osi
• porovnávanie, usporiadanie desatinných
čísel
• znaky =, >, <
• zaokrúhľovanie
nadol
na
...,

• prečítať a zapísať desatinné čísla a určiť rád
číslice v zápise desatinného čísla,
• uviesť príklady použitia desatinných čísel v
bežnom živote a pracovať s nimi v uvedenom
kontexte,
• správne zobraziť desatinné číslo na číselnej osi,
• zistiť vzájomnú vzdialenosť desatinných čísel
na číselnej osi,
• porovnať, usporiadať podľa predpisu (zostupne,
vzostupne) a zaokrúhliť podľa zadania desatinné
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Prierezové
témy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Mediálny
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Mediálny
výchova

ZÁKLADNÉ
PRAVIDLÁ
RYSOVANIA

12

Odčitovanie desatinných
čísel
Násobenie desatinných čísel
prirodzeným číslom
Násobenie desatinných čísel
10,100,1000
Delenie desatinných čísel
10,100,100
Prevod jednotiek dĺžky
a hmotnosti
Násobenie desatinného čísla
prirodzeným číslom
Násobenie desatinného čísla
desatinným číslom
Delenie desatinného čísla
prirodzeným číslom
Delenie desatinného čísla
desatinným číslom
Aritmetický priemer

zaokrúhľovanie
nahor
na
...,
zaokrúhľovanie na ...
• aritmetický priemer
• objav periodickosti pri delení dvoch
prirodzených čísel, perióda, periodické
čísla
• sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a
delenie ako navzájom opačné operácie
(propedeutika rovníc)
• jednotky dĺžky (km, m, dm, cm, mm),
hmotnosti (t, kg, dag, g, mg) a ich
premena v obore desatinných čísel
• propedeutika zlomkov na rôznorodých
kontextoch: celok, časť celku, zlomok
ako časť celku, znázornenie zlomkovej
časti celku (aj vhodným diagramom)
• propedeutika
nepriamej
úmernosti
(riešenie slovných úloh)
•

číslo na celé číslo, na desatiny, na stotiny, na
tisíciny, ..., nahor, nadol aj aritmeticky,
• sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť primerané
desatinné čísla spamäti, ostatné písomne alebo
pomocou kalkulačky,
• vynásobiť a vydeliť kladné desatinné čísla
mocninami čísla 10 spamäti,
• desatinné číslo vydeliť prirodzeným a správne
zapísať zvyšok (aj na kalkulačke),
• vypočítať jednoduchý aritmetický priemer
desatinných čísel,
• vyriešiť slovné úlohy s desatinnými číslami,
• využiť vlastnosti desatinných čísiel pri premene
jednotiek dĺžky a hmotnosti,
• porovnať veľkosti vyjadrené jednotkami a
usporiadať ich podľa veľkosti vzostupne a
zostupne.

Multikultúrna
výchova

Druhy a použitie čiar
Rysovanie čiarkovaných
a bodkočiarkovaných čiar
Popis útvarov technickým
písmom
Rysovanie kolmíc a
rovnobežiek

• rovinné útvary, štvorec, obdĺžnik,
mnohouholník, obsah, výmera, plocha,
jednotka štvorcovej siete
• jednotky obsahu, premena jednotiek
obsahu: hektár, ár, kilometer štvorcový,
meter štvorcový, decimeter štvorcový,
centimeter štvorcový a milimeter
štvorcový (ha, a, km2 , m 2 , dm2 , cm 2 ,
mm 2 )
• slovné vzorce pre výpočet obvodu a
obsahu štvorca, obdĺžnika a pravouhlého
trojuholníka

• určiť približný obsah rovinného útvaru v
štvorcovej sieti,
• vypočítať obvod a obsah štvorca a obdĺžnika v
obore desatinných čísel,
• vypočítať obsah pravouhlého trojuholníka ako
polovicu obsahu obdĺžnika,
• premeniť základné jednotky obsahu s
využívaním vlastností desatinných čísel,
• zanalyzovať útvary zložené zo štvorcov a
obdĺžnikov z hľadiska možností výpočtu ich
obsahu a obvodu,
• vypočítať obvod a obsah obrazcov zložených zo
štvorcov a obdĺžnikov,
• vyriešiť úlohy z praxe na výpočet obvodov a
obsahov útvarov zložených zo štvorcov a
obdĺžnikov.

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
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Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Environmentál
na výchova
Mediálny
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

UHLY

25

Uhol a jeho veľkosť
Uhol a jeho prenášanie
Uhol výškový, strelecký,
uhly na cestách
Meranie veľkosti uhlov
Porovnávanie veľkosti uhlov
Os uhla Násobenie uhlov
Súhlasné, striedavé uhly
Mnohouholníky

TROJUHOLN
ÍK,
ZHODNOSŤ
TROJUHOLNÍ
KOV

12

Trojuholník, základné prvky
a vlastnosti
Vonkajšie a vnútorné uhly
trojuholníka
Rovnostranný trojuholník
Rovnoramenný trojuholník
Trojuholník určený stranami
– veta sss
Trojuholník určený stranami
a uhlami – vety sus, usu
Konštrukcia trojuholníka –
jej jednoznačnosť
Výška trojuholníka,
konštrukcia výšok
Riešenie konštrukčných úloh
aj s výškou

• uhol, veľkosť uhla, jednotky stupeň a
minúta, uhlomer
• ramená uhla, vrchol uhla
• os uhla a jej vlastnosti
• porovnávanie uhlov
• priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, uhol
väčší ako priamy uhol
• vnútorné uhly trojuholníka, objav vzťahu
pre súčet vnútorných uhlov trojuholníka
• pravouhlý,
ostrouhlý
a
tupouhlý
trojuholník
• vrcholový uhol, susedný uhol
• sčítanie a odčítanie veľkostí uhlov

• trojuholník, základné prvky trojuholníka
(vrcholy, strany, vnútorné a vonkajšie
uhly)
• ostrouhlý,
pravouhlý
a
tupouhlý
trojuholník
• náčrt, konštrukcia
• zhodnosť dvoch trojuholníkov, veta sss,
sus, usu
• konštrukcia trojuholníka podľa vety sss,
sus, usu
• trojuholníková nerovnosť, a + b > c, a + c
> b, b + c > a
• rovnoramenný
a
rovnostranný
trojuholník, ramená, základňa, hlavný
vrchol rovnoramenného trojuholníka
• objav
základných
vlastností
rovnoramenného
a
rovnostranného
trojuholníka (veľkosť strán, veľkosť
uhlov); pravidelný šesťuholník
• výška trojuholníka (priamka, úsečka,

72

• odmerať veľkosť narysovaného uhla v stupňoch,
• narysovať pomocou uhlomera uhol s danou
veľkosťou,
• primerane odhadnúť veľkosť uhla,
• premeniť stupne na minúty a naopak,
• zostrojiť os uhla pomocou uhlomera,
• porovnať uhly podľa ich veľkosti numericky,
• pomenovať trojuholník podľa veľkosti jeho
vnútorných uhlov,
• vypočítať veľkosť tretieho vnútorného uhla
trojuholníka, ak pozná veľkosť jeho dvoch
vnútorných uhlov v stupňoch,
• rozlíšiť vrcholové uhly a susedné uhly,
• vypočítať veľkosť vrcholového a susedného
uhla k danému uhlu,
• sčítať a odčítať veľkosti uhlov (v stupňoch),
• využiť vlastnosti uhlov pri riešení kontextových
úloh.

Osobnostný
a sociálny
rozvoj

• rozlíšiť základné prvky trojuholníka,
• vypočítať
veľkosť
vonkajších
uhlov
trojuholníka,
• vyriešiť úlohy s využitím vlastností vnútorných a
vonkajších uhlov trojuholníka,
• rozhodnúť o zhodnosti dvoch trojuholníkov v
rovine,
• zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu
konštrukcie s využitím vety sss, sus a usu,
• opísať slovne postup konštrukcie trojuholníka,
• narysovať pravidelný šesťuholník,
• vetu o trojuholníkovej nerovnosti,
• na základe vety o trojuholníkovej nerovnosti
rozhodnúť o možnosti zostrojenia trojuholníka z
troch úsečiek,
• opísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník
a ich základné vlastnosti (veľkosti strán a uhlov,
súmernosť),
• presne a čisto narysovať rovnostranný a
rovnoramenný trojuholník,

Osobnostný
a sociálny
rozvoj

Environmentál
na výchova
Mediálny
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Environmentál
na výchova
Mediálny
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

KOMBINATO
RIKA

6

Usporiadanie prvkov do radu
Základy kombinatoriky
Slovné úlohy

dĺžka úsečky), päta výšky, priesečník
výšok trojuholníka

• zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom,
tupouhlom a pravouhlom) a ich priesečník.

• usporiadanie prvkov (s opakovaním, bez
opakovania)
• dáta, údaje, tabuľka, diagram
• kontextové úlohy s kombinatorickou
motiváciou
• propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti
a
kombinatoriky
(zhromažďovanie,
usporiadanie a grafické znázornenie
údajov)

• systematicky usporiadať daný malý počet prvkov
podľa predpisu,
• z daných prvkov vybrať skupinu prvkov s danou
vlastnosťou a určiť počet týchto prvkov,
• pokračovať
v
danom
systéme
usporiadania/vypisovania,
• zvoliť stratégiu riešenia kombinatorickej úlohy,
• zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia
tabuľkou a diagramom

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Mediálny
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti

Finančná gramotnosť :





Človek vo sfére peňazí - posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho
vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.
Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca - porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní
životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
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Informatika
Názov predmetu

Informatika

Časový rozsah výučby

1 hod. týždenne, 33 hodín ročne

Ročník

Piaty, šiesty

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,
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

skenerom,

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
Ročník: piaty

Predmet: Informatika
Tematický celok
Informácie
okolo nás

Princípy
fungovania IKT

Časová
dotácia
9

17

Téma
Bezpečnosť pri práci
Informácie okolo nás.
Informácia a údaj.
História informatiky
Projekt Maľovaný
príbeh
Základné pojmy.
Operačný systém.

Spracovanie grafickej
informácie

Textový editor
Komunikácia
prostredníctvom
IKT

3

Práca s internetom
Elektronická pošta
Interaktívna
komunikácia

Informačná

2

Riziká a právne

1 hod. týždenne

Obsahový štandard

Výkonový štandard

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.
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.
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.
Vírusy, antivírové programy.
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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
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.
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.
Žiak:

Prierezové témy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné
schopnosti.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné
schopnosti.
Ochrana života
človeka a zdravia.

Mediálna výchova

Ochrana

spoločnosť.

Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie.

3

aspekty

Počítačová kriminalita.
Autorské práva, legálnosť šírenia
programov.

Úvod do
programovania.
Algoritmus, program.

Význam programovania.
Logické hlavolamy.
Postup, zápis, etapy riešenia
problémov.

Chápe šírenie počítačových vírusov, ich
odhaľovanie a odstraňovanie.
Pozná riziko počítačovej kriminality.
Chápe autorské práva, rozdiel pri legálnom
a nelegálnom šírení softvéru a dokumentov.
Žiak vie:
uvažovať nad riešením problémov pomocou
IKT.,odôvodniť svoj postup riešenia.
pojmy algoritmus, program, programovanie.
postup, zápis, etapy riešenia problémov.

životného
prostredia
a enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet : Informatika
Tematický
celok
INFORMAČN
Á
SPOLOČNOS
Ť

PRINCÍPY
FUNGOVANI
A IKT

Čas.
dotácia

4

5

Tematický celok / témy
Bezpečnosť pri práci so
súbormi s internetu
Vírusy, antivírusový
program
Zdravé a bezpečné
prostredie

Vstupné a výstupné
zariadenia
Operačný systém
Informačné siete

Ročník : šiesty / 1 hod. týždenne
Výstupný štandard

Obsahový štandard

(žiaci vedia)

Vlastnosti a vzťahy: spoločnosť a sociálne siete,
digitálne technológie okolo nás, digitálne
technológie ako nástroje pre výpočet,
komunikáciu, navigáciu, doma, v škole, v práci
rodičov, v obchode, digitálne technológie a hry,
film, hudba
autorské právo a jeho vzťah k autorovi, dielu a
použitiu, legálnosť a nelegálnosť používania
softvéru a informácií (texty, obrázky, hudba,
filmy, ...)
Procesy: používanie nástrojov na vlastné učenie
sa, zábavu a spoznávanie
Pojmy: sieť
Vlastnosti a vzťahy: programy spracovávajú
údaje a pomáhajú nám riešiť problémy (program
ako nástroj na kreslenie, písanie, počítanie,
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• využitie konkrétnych nástrojov
digitálnych technológií pri učení
sa iných predmetov,
• princípy
dodržiavania
základných autorských práv

Prierezové témy
Environmentálna
výchova
Ochrana životného
prostredia
Multikultúrna
výchova

• pracovať
s
pamäťovými
zariadeniami
–
prenášať,
ukladať, kopírovať informácie.
• použiť rôzny aplikačný softvér,

Mediálna výchova
Environmentálna
výchova

Práca v operačnom
systéme
Počítač a prídavné
zariadenie
Zálohovanie informácií
Spracovanie grafickej
informácie

POSTUPY,
RIEŠENIE
PROBLÉMOV
,
ALGORITMI
CKÉ
MYSLENIE

8

INFORMÁCI

8

Programovanie
Algoritmus, program
Krajina Imagine –
programovací jazyk,
základné príkazy
Vetvenie
Stavebnice príkazov
Interpretácia zápisu
riešenia
Hľadanie a opravovanie
chýb

Textový editor, textová

evidovanie údajov, ktorý vie pracovať iba s
určitými typmi údajov, určitými typmi súborov),
klávesnica, myš a obrazovka ako zariadenia na
komunikáciu s počítačom, pamäťové zariadenia
(napr. CD, HD, USB kľúč) ako médiá/zariadenia
na prenos a uchovanie informácií, schránka ako
miesto na krátkodobé uchovávanie alebo
prenášanie údajov
Procesy: používanie školského vzdelávacieho
softvéru, práca s digitálnou učebnicou a
encyklopédiou
Pojmy: príkaz, parameter príkazu,
postupnosť príkazov, oblasť, animácia
Vlastnosti a vzťahy: ako súvisia príkazy, poradie
príkazov a výsledok, pravidlá jazyka pre
zostavenie sekvencie príkazov
Procesy: zostavenie a upravenie
príkazu/príkazov, vyhodnotenie postupnosti
príkazov, úprava sekvencie príkazov (pridanie,
odstránenie príkazu, zmena poradia príkazov),
kreslenie základných geometrických tvarov,
používanie nástrojov na kreslenie, otáčanie,
preklápanie a zmena veľkosti oblasti, zmena
veľkosti papiera, spustenie a zastavenie
animácie, krokovanie, čo sa deje v počítači v
prípade chyby v programe, riešenie, ktoré lepšie
spĺňa stanovené kritérium v zadanom probléme,
hľadanie chyby

Pojmy: schránka, odrážky a číslovanie,
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ktorý je primeraný veku

• riešiť
problém
skladaním
príkazov do postupnosti,
• aplikovať pravidlá konštrukcie
jazyka
pre
zostavenie
postupnosti príkazov,
• interpretovať
postupnosť
príkazov,
• hľadať chybu v postupnosti
príkazov a opraviť ju.
• rozpoznať opakujúce sa vzory
pri riešení zadaného problému,
• rozpoznať, aká časť algoritmu sa
má vykonať pred, počas a po
skončení cyklu,
• použiť konkrétne nástroje editora
na tvorbu a úpravu obrázkov a
animácií,
• hľadať, odhaľovať a opraviť
chyby pri úprave obrázkov aj
animácií,
• rozpoznať, že program pracuje
nesprávne,
• hľadať chybu vo vlastnom
nesprávne pracujúcom programe
a opraviť ju,
• navrhnúť vylepšenie riešenia

Multikultúrna
výchova

• používať

Mediálna výchova

konkrétne

nástroje

Ochrana životného
prostredia

E OKOLO
NÁS

KOMU
NIKÁCIA
PROSTREDNÍCT
VOM IKT

8

informácia
Základy vytvárania
dokumentov
Úprava textového
dokumentu
Tabuľkový kalkulátor
Jednoduché tabuľky
Práca so skenerom
Internetový obchod

tabuľka
Vlastnosti a vzťahy: slovo ako skupina písmen,
veta ako skupina slov, odsek ako skupina viet,
medzery a oddeľovače, obrázok a text,
formátovanie textu, písmo + typ, veľkosť,
hrúbka a farba písma (t.j. zvýraznenia),
zarovnanie odseku, obrázok ako súčasť textu,
skryté značky ako súčasť textového dokumentu,
obrázok ako súčasť textu, vplyv skrytých
znakov na štruktúru aj výsledný vzhľad textu,
znaky ako písmená, číslice, špeciálne znaky a
symboly, text a hypertext (napr. na internete, v
encyklopédii)
Procesy: presúvanie, kopírovanie a vkladanie
textu, vkladanie obrázkov zo súboru, kontrola
pravopisu
Pojmy: tabuľka, riadok, stĺpec, bunka,
adresa bunky
Vlastnosti a vzťahy: adresa bunky ako pozícia
bunky v tabuľke, vlastnosti bunky a k o
zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky
Procesy: pohyb (navigácia) v tabuľke (šípkami,
klikaním), vpisovanie údajov, ich upravovanie
a zvýrazňovanie, vzťahy medzi jednotlivými
typmi informácie (grafika, text, čísla, zvuk)

editora na tvorbu a úpravu textu,
• voliť vhodný nástroj na prácu s
textom,
• používať nástroje na vyhľadanie
a nahradenie textu,
• posudzovať vplyv formátovacích
nástrojov a skrytých znakov na
výsledný text a operácie s
textom,
• vyhľadávať
a
získavať
informácie
v
informačnom
systéme a databáze (knižnica,
elektronicky obchod, rezervácie
lístkov...),
• získavať informácie rôznych
typov pomocou konkrétnych
nástrojov (napr. zoskenovaním,
odfotením, nahraním zvuku,
videa, ...),
• vyberať vhodné nástroje na
spracovanie
informácii
(na
vyhľadá- vanie a získavanie,
spracovanie
informácií
a
komunikovanie
pomocou
nástrojov).

Internet
vyhľadávanie informácií
na internete
Spracovanie informácií
z internetu
Spracovanie grafickej
informácie
Elektronická pošta
Práca proti vírusom a
špehovaniu
Bezpečnosť a riziká

Pojmy: vyhľadávač
Procesy: vyhľadávanie textov, stránok,
obrázkov, videa, vyhľadávanie v mapách na
internete
Pojmy: snímka, prezentácia, rozmiestnenie,
pozadie, prechod medzi snímkami
Vlastnosti a vzťahy: snímky a ich poradie –
prezentácia
Procesy: vytváranie prezentácie, vloženie novej
snímky, vloženie textu, vloženie obrázku,
spustenie a zastavenie prezentácie
Pojmy: príloha, adresár
Procesy: dodržiavanie netikety, preposlanie e-

• vyhľadávať a získať textovú a
grafickú
informáciu
podľa
zadanej frázy na webe,
• získať z konkrétneho zdroja
požadované
výstupy,
prostredníctvom
presne
zadaných inštrukcií
• vyhľadávať
rôzne
typy
informácií na webe
• získavať informácie z webových
stránok a použiť ich vo svojich
produktoch (rešpektuje autorské
práva),
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Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Sociálny
a osobnostný rozvoj

Mediálna výchova
Sociálny
a osobnostný rozvoj

mailu, priloženie prílohy, odoslanie e-mailu
viacerým adresátom naraz
Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý softvér,
dôveryhodnosť získaných informácií, riziká na
internete a sociálnych sieťach
Procesy: šírenie počítačových vírusov a spamov,
bezpečné a etické správanie sa na internete,
činnosť hekerov

• posúdiť účel webovej stránky.
• zostaviť a posielať správu
danému
príjemcovi
prostredníctvom konkrétneho emailového nástroja,
• hľadať a zobraziť prijatú správu
od konkrétneho odosielateľa
prostredníctvom konkrétneho emailového nástroja,
• pripojiť prílohu správy, zobraziť
prijatú prílohu prostredníctvom
konkrétneho
e-mailového
nástroja,
• zhodnotiť správnosť e-mailovej
adresy.
• aplikovať
pravidlá
pre
zabezpečenie údajov, aplikácii
(aj
e-mailu)
proti
neoprávnenému použitiu

Finančná gramotnosť :





Človek vo sfére peňazí - posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho
vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.
Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca - porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní
životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
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Biológia
Názov predmetu

Biológia

Časový rozsah výučby

2 hod. týždenne, 66 hodín ročne

Ročník

piaty, šiesty

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
dataprojektorom

učebňa

vybavená

pripojením

na

internet,

tlačiarňou,

skenerom,

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.

84

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Biológia
2 hod. týždenne
Tematický
Časová
celok
dotácia
Príroda a život 4
okolo nás

Život v lese

24

Ročník: piaty
Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

Úvodná hodina
Poznávame prírodu
Reg.významné, chránené,
liečivé a jedovaté rastliny a huby
Pozorovanie rastliny lupou
a mikroskopom

Oboznámiť sa s vyučovaním
biológie v 5. ročníku
Rozlíšiť na príkladoch živú
a neživú prírodninu, význam
a využitie mikroskopu.
Vedieť uviesť na príkladoch
významné, liečivé a jedovaté
rastliny a huby. Naučiť sa
pozorovať časti rastliny lupou
a mikroskopom

Žiak sa oboznámi s vyučovaním biológie
v 5. ročníku
Žiak vie rozlíšiť na príklade živú a neživú
prírodninu.
Žiak vie uviesť na príkladoch významné,
liečivé a jedovaté rastliny a huby, zopakuje
si poznatky
Žiak vie pozorovať časti rastliny lupou
a mikroskopom

Environmentálna
výchova

Les, Drobné lesné článkonožce
Dreviny - stromy, kry
Vysokohorské rastliny
a živočíchy, Mikroskopické
organizmy a nekvitnúce rastliny
v lese, Kvitnúce byliny v lese,
Význam potravových väzieb,
Lesné huby a lišajníky, Vplyv
človeka na stav lesov. Lesné
bezstavovce , Lesné
obojživelníky a plazy, Lesné
vtáky, Lesné cicavce, Chránené
územia, Pravidlá správania sa na
chránených územiach,
opakovanie

Vedieť uviesť príklad rastliny
a živočícha žijúcich v lese,
Uviesť a rozlíšiť na príkladoch
drobné článkonožce žijúce
v lese, Poznať základnú stavbu
tela dreviny, rozlíšiť ihličnatý
a listnatý strom, Poznať pravidlá
správania sa vo vysokohorskom
prostredí, vedieť sa správať vo
vysokohorskom prostredí,
vedieť rozlíšiť mach a papraď,
Poznať stavbu tela kvitnúcej
byliny, poznať na ukážke lesné
kvitnúce byliny, vedieť uviesť
jedovatú a liečivú rastlinu,
Poznať potravové väzby
organizmov žijúcich v lese,
vysvetliť význam húb
a lišajníkov v prírode, uviesť
zásady pomoci pri otrave

Žiak vie uviesť príklad rastliny a živočícha
žijúceho v lese, uviesť a rozlíšiť na
príkladoch drobné článkonožce žijúce
v lese, pozná základnú stavbu tela dreviny,
vie rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom, vie
rozlíšiť na príklade strom a ker, pozná na
ukážke 2 druhy vysokohorských rastlín
a živočíchov, pozná pravidlá správania sa
vo vysokohorskom prostredí, pozná stavbu
tela kvitnúcej byliny, pozná potravové
väzby organizmov žijúcich v lese, pozná na
ukážke jedlé a jedovaté huby, vie
vymenovať lišajníky, vie vysvetliť
význam húb aj lišajníkov, pozná slimáka
a dážďovku, Žiak sa naučí pozorovať
schránky mäkkýšov, pozná na ukážke
skokana, jaštericu, vretenicu, vie rozlíšiť na
ukážke obojživelníka a plaza, vie uviesť
vtáky žijúce v lese, vie uviesť význam
spevavých vtákov, vie uviesť význam

Environmentálna
výchova
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Osobnostný a sociálny
rozvoj

Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova

Život vo vode 19
a na brehu

Voda a jej okolie ako životný
priestor organizmov, Vodné
rastlinstvo, Brehové rastlinstvo
Mikroskopické a drobné vodné
živočíchy, Vodné bezstavovce.
Hmyz žijúci vo vode a na brehu.
Jazero (rybník) ako celok.
Potravové vzťahy vodných
a pobrežných organizmov
Ryby
Obojživelníky žijúce na brehu
a vo vode. Plazy žijúce na brehu
a vo vode. Vodné vtáky.
Vodné cicavce

hubami, Poznať slimáka
a dážďovku, Poznať križiaka,
kliešťa a mravca, Poznať na
ukážke skokana, poznať
jaštericu podľa vonkajších
znakov, vedieť rozlíšiť na
ukážke obojživelníka a plaza,
Vedieť pomenovať na ukážke
cicavce žijúce v lese, uviesť
príklad bylinožravého
a mäsožravého lesného cicavca,
Vymenovať národné parky,
Poznať pravidlá správania sa na
CHÚ

dravého vták, vie pomenovať na ukážke
cicavce žijúce v lese, Žiak vie vymenovať
NP, CHÚ,PR,PP

Uviesť vlastnosti vody dôležité
pre život organizmov, vysvetliť
význam kyslíka, uviesť príklad
znečistenia vodných tokov,
poznať význam vodných rastlín
pre život vo vode, poznať bylinu
žijúcu na brehu, vedieť uviesť
význam brehového rastlinstva,
Poznať na ukážke vodného
ulitníka a lastúrnika, poznať na
ukážke raka a pijavicu, Uviesť
príklady živých organizmov,
ktoré žijú v rybníku, Uviesť
potravové vzťahy vodných
a pobrežných organizmov,
Poznať vodné ryby a
obojživelníky, plazy, uviesť
príklad vodného vtáka charakteristika, Naučiť sa
pozorovať vonkajšiu stavbu tela
ryby

Žiak vie uviesť vlastnosti vody dôležité pre
život organizmov, vie vysvetliť význam
kyslíka, uviesť príklad znečistenia vodných
tokov, pozná na ukážke bylinu žijúcu vo
vode, pozná význam vodných rastlín,
pozná na ukážke drevinu a bylinu žijúcu na
brehu, vie uviesť význam brehového
rastlinstva, vie uviesť význam vodných
živočíšnych mikroorganizmov, pozná na
ukážke vodného ulitníka a lastúrnika,
pozná raka a pijavicu, pozná na ukážke
druh hmyzu žijúceho vo vode a na brehu
vie uviesť príklady živých organizmov,
ktoré žijú v rybníku, vie uviesť potravové
vzťahy vodných a pobrežných organizmov,
vie charakterizovať vodné ryby,
obojživelníky a plazy, pozná jednotlivých
zástupcov. vie uviesť príklad vodného
vtáka, vie popísať stavbu tela ryby
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Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj

Život na
poliach
a lúkach

Polia, lúky a pastviny, Rastliny
na lúkach, Huby na lúkach,
Regionálne významné a
chránené druhy živočíchov,
Vplyv negatívnych
ekologických vplyvov
a ekologickej havárie na lúčny
ekosystém, Obilniny, Krmoviny
Olejniny a okopaniny
Polia a lúky ako celok
Starostlivosť o lúky a pastviny
Bezstavovce žijúce na lúkach
a poliach, Obojživelníky a plazy
žijúce na lúkach a poliach.
Vtáky žijúce na lúkach
a poliach. Cicavce žijúce na
lúkach a poliach

19

Rozlíšiť lúku a pole a zdôvodniť
rozdiely, Poznať lúčne byliny,
význam lúčnych tráv, Opísať
a vymenovať reg. významné
a chránené druhy živočíchov
Opísať vplyv negat.ekol.vplyvov
na lúčny ekosystém, uviesť
význam obilnín pre človeka
uviesť príklad krmoviny
vysvetliť význam olejnín
a okopanín - charakteristika
Určiť podľa atlasu, prípadne
obrazu typické rastliny rastúce
na lúkach, Uviesť význam polí
a lúk ako celku
Význam bezstavovcov na
kvalitu pôdy, Uviesť a
charakterizovať obojživelníky,
plazy a cicavce, vtáctvo žijúce
na lúkach a poliach

Žiak vie rozlíšiť lúku a pole a zdôvodniť
rozdiely, vie porovnať význam polí, lúk
a pastvín pre človeka
Žiak pozná lúčne byliny, vie pomenovať
liečivé lúčnu rastliny, vie uviesť význam
lúčnych tráv. Žiak vie opísať a vymenovať
reg. významné a chránené druhy
živočíchov, pozná a vie pomenovať vie
uviesť význam obilnín pre človeka. Žiak
pozná a vie pomenovať vie uviesť príklad
krmoviny, vie uviesť význam krmovín,
pozná a vie pomenovať a vysvetliť význam
olejnín a okopanín. Žiak vie uviesť význam
polí, lúk ako celku. Vie uviesť význam
hmyzu pre polia a lúky. Vie uviesť a
charakterizovať jednotlivých zástupcov
žijúcich na poliach a lúkach - plazy, hmyz,
obojživelníky, vtáctvo, cicavce

Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova

Finančná gramotnosť:
Človek vo sfére peňazí : Príroda a život – poznávanie prírody, práca s mikroskopom
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí : Život v lese - Vysokohorské rastliny a živočíchy, ochrana živočíchova prírody
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi: Praktické aktivity – naplánovanie potrieb na realizáciu projektu.

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Biológia
Tematický
Časová Téma
celok
dotácia
Život
s človekom
a okolí
ľudských

11

Ľudské obydlia a ich
okolie.
Mikroskopické org.
žijúce s človekom –
baktérie, huby bez

Ročník: šiesty
Obsahový štandard

1 hod. týždenne
Výkonový štandard

Ľudské obydlia a ich okolie.
Vplyv ľudskej činnosti na
prispôsobovanie sa organizmov
prostrediu.
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Žiak vie:
Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia
pre život organizmov.
Uviesť význam kríženia rastlín a živočíchov
pre človeka.

Prierezové témy
Environmentálna
výchova – ochrana
životného
prostredia,

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.
Živočíchy v okolí
ľudských sídel

sídiel

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.
Chovateľsky významné cicavce.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, význam. Zásady chovu.

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.
Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného
a vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke dva
živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznať
zásady ochrany pred vnútornými parazitmi.
Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov.

Cicavce žijúce s človekom.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, riziká prenosu
nákazlivých ochorení, ochrana a
prevencia.
Živočíchy v okolí ľudských sídiel.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, význam.

Základná
štruktúra

2

Stavba rastlinnej
a živočíšnej bunky

Rastlinná a živočíšna bunka.
Základná stavba a funkcia častí
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Žiak vie:
Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky.

negatívny vplyv
činnosti človeka na
životné prostredie.
Ochrana zdravia
človeka pred
mikroorganizmami,
hygiena zdravia.

života

Živé
organizmy a
ich stavba

2

Praktické aktivity:
rastlinné a živočíšne
bunky pod
mikroskopom.

bunky.

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.



Stavba tela
húb a rastlín

8

Stavba tela
nekvitnúcich rastlín.
Stavba tela kvitnúcich
rastlín.
Koreň Stonka List
Kvet
Praktické aktivity –
Stavba kvetu
Opelenie a oplodnenie
Plod a Semeno
Rastlinné telo ako
celok

Stavba tela nekvitnúcich rastlín.
Machy a paprade.
Stavba tela kvitnúcich rastlín.
Koreň, prijímanie živín koreňom,
význam pre život rastliny.
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.
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Vysvetliť význam bunkového jadra a
chloroplastu.
Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky.
Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky
rastlinnej a živočíšnej bunky.
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.
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, 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

Environmentálna
výchova – ochrana
človeka pred
nákazlivými
ochoreniami.

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.

Stavba tela
bezstavovcov

8

Pŕhlivce – drobné
vodné živočíchy
Ploskavce a hlístovce –
vnútorné parazity
Živočíchy so
schránkou – Mäkkýše
– ulitníky a lastúrniky
Praktické aktivity –
Mäkkýše
Živočíchy s obrúčkami
Obrúčkavce
Živočíchy s
článkovaným telom
Článkonožce –
pavúkovce a kôrovce
Článkonožce – hmyz

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.
Obrúčkavce - živočíchy s
obrúčkami.
Stavba tela a základné telesné
funkcie.
Článkonožce - živočíchy s
článkovaným telom.
Stavba tela a základné telesné
funkcie.
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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.
Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno.
Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s
plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s
výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach.
Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa
stavby tela. Uviesť význam výtrusnice plesne.
Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka.
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. 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. Uviesť orgánovú
sústavu, ktorou slimák prijíma a spracováva
potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka a
škľabky. Určiť na ukážke ústny, prijímací a
vyvrhovací otvor škľabky.
Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb.

Environmentálna
výchova –
ochrana životného
prostredia,
negatívny vplyv
činnosti človeka na
životné prostredie.
Ochrana zdravia
človeka pred
mikroorganizmami,
hygiena zdravia.

Zdôvodniť, názov zatvorená obehovej sústavy
dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka.
Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy
dážďovky. Uviesť význam opasku dážďovky.
Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy
hmyzu.

Záverečné
opakovanie a
zhrnutie

2

Opakovanie
a upevnenie učiva

Zopakovať a upevniť nadobudnuté
poznatky a zručnosti

Finančná gramotnosť:
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi: Život s človekom a okolí ľudských sídiel – naplánovanie a výdaj prosriedkov na
pestovanie.
Človek vo sfére peňazí: Život s človekom a okolí ľudských sídiel – poznať a vedieť zabezpečiť chov živočíchov
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Technika
Názov predmetu

Technika

Časový rozsah výučby

1h týždenne, 33 h. ročne - 5.roč.

Ročník:

piaty

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
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komunikovať so spolužiakmi, vie pracovať v skupinách
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
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na základe dobrovoľnej odpovede žiaka. Hodnotiť budeme najmä osvojenie
základných poznatkov stanovených výkonovou
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
Tématický
celok
Materiály a
technológie

Časová
Dotácia
22

Téma
Úvod, poučenie o BOZP
Surovina, ťažba,
druhy drevín,
štruktúra dreva,
druhy reziva,
rezanie ,
rašpľovanie,
brúsenie, vŕtanie
Spájanie
Povrchová úprava
Práca s kovom,
druhy kovov
Práca s drôtom a plechom
Plasty
Druhy a vlastnosti
Opracovanie plastov
Základy tech.
Zobrazovania
Druhy čiar, kóty
Jednoduchý nákres

Grafická
komunikáci
a

4

Človek a
technika

3

Čo je technika?
Vplyv techniky na
životne prostredie
História techniky

Elektrická
energia

4

Bezpečnosť pri práci
Zdroje energie
Schémy a značky

Ročník: piaty
1 hod. týždenne, 33 ročne
Obsahový štandard
Obsah tohto tematického celku je zameraný
na hlavné druhy technických materiálov, ich
základné vlastnosti a využitie. Základné
technologické postupy pri spracovaní
technických materiálov, zodpovedajúce
náradie a pomôcky na ich ručné opracovanie.
Základné technické materiály – drevo, kovy,
plasty – polotovary. Základy jednoduchého –
ručného obrábania technických materiálov.
Pravidlá správania sa v školskej dielenskej
učebni a v technickom prostredí.

Základy navrhovateľskej činnosti –
technické tvorivé myslenie. Základy
technickej komunikácie – zobrazovanie,
technický náčrt – kreslenie, technický výkres
– čítanie.
Ţiaci sa v tomto tematickom celku
oboznámia s. pojmom technika, spoznajú
vzťahy medzi technikou a prírodou,
technikou a spoločnosťou s vyuţitím
osobných skúseností. Získajú základné
informácie o slovenských vynálezoch a
histórii techniky všeobecne a na Slovensku.
Schémy elektrických zapojení a jednoduché
elektrotechnické práce.
bezpečnosti práce na elektrických
zariadeniach a účinky elektrického prúdu na
ľudský organizmus.
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Výkonový štandart

Prierezové témy

Žiak pozná základné druhy technických
materiálov
Vie správne preniesť tvar a rozmery predmetu
z výkresu na opracúvaný materiál, správne
voliť meradlá a pomôcky na obrysovanie.
Vie pracovať podľa jednoduchého
technologického postupu a technického
výkresu. Poznať a rozlíšiť základné druhy
technických materiálov - drevo, kovy, plasty.
Pozná základné náradie na ručné opracovanie
dreva, kovu a plastov.
Prakticky si precvičí (podľa možností a
vybavenia školy) a osvoji jednotlivé
elementárne zručnosti pri opracovaní dreva,
kovov a plastov (pilovanie, vŕtanie dreva,
ohýbanie plastov a plechu.
Vie rozoznať jednotlivé druhy čiar
technického kreslenia,vie urobiť jednoduchý
náčrt, okótovať jednoduchý predmet

Ochrana života a
zdravia človeka pri
práci

Žiak vie vysvetliť pojem technika, technické
prostredie a technické dielo ako produkt
ľudskej činnosti. Vie vymenovať pozitívne a
negatívne dôsledky techniky. Žiak sa
oboznámi s najvýznamnejšími objavmi a
vynálezmi 18. – 20. storočia.

Enviromentálna
výchova

Pozná nástrahy elektriny
Vie čítať jednoduché elektrické značky
schémy a zapojenia) a vedieť na
elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ zapájať
jednoduché elektrické obvody.

Ochrana života a
zdravia

Enviromentálna
výchova

Základná škola Nábr. Dr. A Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: TECHNIKA
Tématický
celok

Časová

Človek a
technika

3

Grafická
komunikácia

Výkonový štandart

Prierezové témy

Dotácia
Úvod, poučenie
o BOZP
,Dejiny techniky –
patent
Vznik výrobku

10

Návrh a náčrt
Piktogram
Technický výkres
Kótovanie, druhy čiar
Mierky
Čítanie tech. Výkresu
Vlastný výrobok

12

Drevo a jeho využitie
Druhy reziva
Pracovné postupy:
Meranie a obrysovanie
Rezanie a rašpľovanie
Pilovanie, brúsenie
Vŕtanie brúsenie
Spájanie klincami
Povrchová úprava
Výrobok z dreva
Kovy vlastnosti
a rozdelenie
Výrobky z kovu

V technike

Technické
materiály

Téma

Ročník: šiesty
1 hod. týždenne, 33 ročne
Obsahový štandard
školský poriadok, pracovný poriadok v
školskej dielni významné etapy v dejinách
vývoja techniky v Európe a vo svete
vynález, patent, objav a ich spoločenský
význam proces vzniku výrobku: myšlienka
– konštruovanie – výroba – použitie
výrobkov – likvidácia a recyklácia
zobrazovanie v technike návrh, náčrt,
technický náčrt, piktogram, technický
výkres kóta, kótovanie, druhy čiar, mierka
zobrazovanie telies na jednu priemetňu –
nárysňu čítanie jednoduchého technického
výkresu vlastný jednoduchý výrobok
odporúčané výrobky: sú uvedené v rámci
nasledujúceho tematického celku

drevo – stavba, štruktúra, rozdelenie,
vlastnosti, drevo – ťažba, surovina,
spracovanie, druhy reziva, polotovary,
použitie, pracovné postupy: meranie a
obrysovanie, rezanie, rašpľovanie,
pilovanie, brúsenie, vŕtanie, lepenie,
spájanie klincami a skrutkami, povrchová
úprava, výrobok z dreva výrobky: kŕmidlo
pre vtáčikov (do klietky; do exteriéru);
stojan na varešky; počítadlo; rámik na
obraz; krabička na šperky; stojan na „mobil“
a pod. výroba železa a ocele, surovina kovy
– rozdelenie, vlastnosti, polotovary, použitie
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Žiak vie vysvetliť vlastnými slovami rozdiely
medzi vynálezom, patentom a objavom, vie
opísať proces vzniku výrobku.

Ochrana života a
zdravia človeka pri
práci
Enviromentálna
výchova

Žiak vie poukázať na základné rozdiely medzi
technickým zobrazovaním a kresbou a uviesť
príklady uplatnenia piktogramov, vytvoriť
vlastný návrh piktogramu, vie vybrať vhodný
pohľad na zobrazenie telesa, žiak vie uviesť
príklad zobrazenia telesa na jednu priemetňu –
nárysňu, porovnať význam základných druhov
čiar na technickom náčrte a výkrese, vie určiť
z technického výkresu rozmery zobrazeného
telesa, vie narysovať zobrazenie jednoduchého
telesa v jednej priemetni,vie priradiť kóty k
zobrazenému jednoduchému telesu,vie
vypracovať projekt na porovnanie rôznych
druhov zobrazení.
Žiak vie porovnať vlastnosti rôznych drevín,
vie zrealizovať na výrobku vybrané pracovné
postupy ručného obrábania dreva podľa
technického výkresu,vie rozlíšiť základné
druhy kovov, vie porovnať vlastnosti
kovov,vie vysvetliť princíp spracovania kovov
na polotovary,vie uviesť príklady využitia
kovov v praxi v závislosti od ich vlastností,
vie zrealizovať na výrobku vybrané pracovné
postupy ručného obrábania plechu a drôtu
podľa technického výkresu,vie rozlíšiť
základné druhy plastov, vie uviesť príklady
použitia plastov v praxi,vie zrealizovať na

Ochrana života
a zdravia človeka
pri práci

Enviromentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia

Plasty rozdelenie
a vlastnosti
Výrobky z plastov

Elektrická
energia

6

Elektrická energia
Schematické značky –
schémy
Elektrot. Stavebnica
Nebezpečný odpad –
batérie
Prvá pomoc pri úraze
el. prúdu

2

Jednoduché stroje
Prevody- druhy a
princípy

Elektrické
obvody

Jednoduché
stroje a
mechanizmi

pracovné postupy: meranie a obrysovanie,
vyrovnávanie, strihanie, štikanie, ohýbanie,
pilovanie, prebíjanie, vysekávanie,
povrchová úprava, samostatná práca,
výrobok z kovu výrobky: ozdobná brošňa
alebo retiazka; kvet; košík; stojan na písacie
potreby; oplietané vajíčko; zvonkohra a pod.
plasty – rozdelenie, vlastnosti, druhy,
výroba plastov, surovina, použitie,
likvidácia a recyklácia pracovné postupy:
meranie a obrysovanie, rezanie, pilovanie,
vŕtanie
elektrická energia, výroba – premena
energií, zdroje, využitie v priemysle a v
domácnosti, šetrenie elektrickou energiou
elektrické obvody prvky a schematické
značky, schémy elektrických obvodov
elektrotechnická stavebnica nebezpečný
odpad – jeho zber a separovanie
(monočlánky, batérie, akumulátory) účinky
elektrického prúdu prvá pomoc pri úraze
elektrickým prúdom
jednoduché stroje, mechanizmy prevody ‒
druhy a princípy, využitie (mechanické
hračky, mechanické prístroje a zariadenia v
domácnosti a v praxi)

výrobku vybrané pracovné postupy ručného
obrábania plastov podľa technického výkresu.

Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi
monočlánkom, batériou a akumulátorom, vie
znázorniť prvky jednoduchých elektrických
obvodov,vie zapojiť jednoduchý elektrický
obvod na stavebnici, vie zdôvodniť zber
nebezpečného odpadu,vie opísať hlavné
zásady postupu poskytnutia prvej pomoci pri
úraze elektrickým prúdom,vie zapojiť
samostatne ďalšie elektrické obvody na el.
stavebnici podľa schémy.
Ziak vie uviesť príklady využitia jednoduchých
strojov, mechanizmov a prevodov v praxi, vie
porovnať niektoré druhy prevodov v
mechanických hračkách

Ochrana života a
zdravia

Ochrana života a
zdravia

Finančná gramotnosť:
 Človek vo sfére peňazí - Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia. (človek
a technika)
 Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti.(elektrická energia)
 Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.(elektrická energia, technické materiály)
 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.(elektrická energia)
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Dejepis
Názov predmetu

Dejepis

Časový rozsah výučby

2 hod./ týždenne, 66 hodín/rok

Ročník

piaty, šiesty

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
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.
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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
 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
 vyhodnocovaní správnosti postupu
 tvorbe súboru vlastných prác
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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 ý m
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
 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
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KOVÁČ, Dušan – KOPČAN, Vojtech - KRATOCHVÍL, Viliam : Slovensko
na prahu nového veku. Bratislava : Orbic Pictus Istropolitana, 1995, ISBN 807158-708-7
 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 80-7158067-8
 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 výchovnovzdelávacieho 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
Ročník: piaty, 2. hod týždenne

Predmet: Dejepis
Tematický
celok
Prečo sa
učíme
dejepis
Od blízkeho
ku
vzdialenému

Od blízkeho
ku
vzdialenému

Človek v
premenách
priestoru a

Časová
dotácia
6

Téma
Základné
pojmy

8

Priestor a
čas

6

Pamiatky
v priestore
a čase

6

Pamiatky
v priestore
a čase

6

Obsahový štandard
Minulosť – prítomnosť –
budúcnosť
Dejiny - dejepis
Základné pojmy
Naša obec v dejinách
Prírodný a historický čas
Regionálna výchovahrady na Liptove-hrad
Likava
Kategórie historického
času
Časová priamka
Regionálna výchovapomníky, pamätné tabule
významných osobností
Liptova
Zaraďovanie rokov do
storočia
Historické pramene –
písomné
Historické pramene –
obrazové, hmotné
Regionálna výchovanávšteva archívu v L.
Mikuláši,príprava albumu
svojej rodiny
Múzeum, knižnica,
archív
Minulosť našej školy

Výkonový štandard
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.
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.
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.
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

Ž. je schopní: poznať historickú udalosť , osobnosť, ktorú pripomína
pomník, pamätník, pamätná tabuľa v mieste , kde žije
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Prierezové
témy
Dopravná
výchova
Multimediálna
výchova
Regionálna
výchova

Mediálna
výchova

Exkurzia

Regionálna
výchova

času

8

Človek v
pohybe

8

Človek a
komunikáci
a

6

Práca detí
v minulosti
Pamäť
ľudstva

8

4

Čo sme sa naučili
Regionálna výchovaProjekty o rodine so
starými fotografiami
Priestor na mape
Sťahovanie národov
Regionálna výchovaživot roľníkov a
remeselníkov na Liptovegarbiari,drotári-návšteva
múzea
Život človeka v minulosti
Prírodná a umelá energia
Práca detí v minulosti a
v prítomnosti
Regionálna výchovaprírodné pramene na
Liptove- Projekt

Ž. triedi, archivuje ,poznáva rodostrom svojej rodiny.

deti v minulosti a
v prítomnosti
Čo sme sa naučili
Jazyk a písmo, regionálna
výchova-vývoj písma od
staroveku po súčasnosť.
Návšteva tlačiarníTranoscius
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
Čo sme sa naučili
Projekty- pamätihodnosti
Liptova

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

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

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

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

Ž.vedia vypracovať a odprezentovať vlastný projekt.
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Multimediálna
výchova

Regionálna
výchova
Dopravná
výchova
Multimediálna
výchova

Finančná gramotnosť:
- Vývoj platidiel od najstarších čias po súčasnosť, rozdiel medzi výmenným a peňažným obchodom – Človek v pohybe – sťahovanie
národov,
- výmenný obchod, tovar za tovar, naturálne hospodárstvo.

Základná škola Nábr.Dr.A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš
Ročník: šiesty, 2. hod týždenne

Predmet: Dejepis
Tematický
celok
Opakovanie
učiva
5. ročník
Obrazy
pravekého sveta

Časová
dotácia

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

2

Opakova
nie

Opakovanie

Ž. je schopný odpovedať na zadané otázky.

18

Od lovca

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

k roľníko
vi a
remeselní
kovi

Riečne
civilizáci
e a ich
dedičstvo
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Prierezové
témy

Dopravná
výchova
Multimediálna
výchova

Obrazy
starovekého
sveta

18

7

Staroveké
Grécko

Antika, Heinrich Schliemann,
Homér – Ilias a Odysea, mestský
štát – polis, Delfy, Olympijské hry,
kolonizácia, obchod a peniaze,
aristokracia, demokracia –
Solón, tyrania, Peisistratos,
Kleisténes, grécko- perzské vojny,
Perikles, Atény, Sparta,
peloponézka vojna, Alexander
Macedónsky

Rímska
republika

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

Limes
Romanus

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,

Ľudia a

Žiaci vedia –
-vysvetliť pojem antika,
-popísať prírodné podmienky Grécka.
-vysvetliť pojem, príčiny gréckej kolonizácie.
-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.
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

105

Regionálna
výchova

Mediálna
výchova

Svet.
náboženstvá

ich
každoden
ný život

Carnuntum

7

Divy
staroveké
ho sveta

7 divov sveta, pyramídy

6

Kresťanst
vo

Starý zákon, Nový zákon

Islam
Obrazy
stredovekého
sveta

8

Tri ríše
raného
stredovek
u

Prepožiči
avanie
pôdy

Grécka kultúra a rímska kultúra,
roľník, remeselník, obchodník,
škola

Korán
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

Slovens. – Gerulata, Iža pri Komárne, Carnuntum.
Žiaci sú schopní:
-rozlíšiť skupiny obyvateľstva v starovekom Grécku aRíme.
-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
Žiaci sú schopní: vymenovať 7 divov starovekého sveta.
Vysvetliť spôsob stavby pyramíd. Zhodnotiť ich význam pre
dnešok.
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.
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.
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Dopravná
výchova
Multimediálna
výchova
Regionálna
výchova

Mediálna
výchova

Finančná gramotnosť: Človek vo sfére peňazí. Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na
ich zachovávanie,stanovenie si
životných priorít. Téma: Riečne civilizácie – využitie práce otrokov bez odmeňovania
Ovládnutie sveta Rímom – využitie peňazí na vojny a ovládnutie cudzích území.
Téma: Prepožičiavanie pôdy – léno, vazal poddaný

107

Geografia
Názov predmetu

Geografia

Časový rozsah výučby

2 hod./týždenne; 66 hodín/rok

Ročník

piaty, šiesty

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
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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 (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
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aktuálne informácie tým sa podporuje potreba čítania u žiakov, správne
porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie
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.
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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
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Predmet: Geografia
Tematický
celok
Objavovanie
Zeme a
vesmíru

Mapa a glóbus

Cestujeme po
Zemi

Časová
dotácia
7

16

33

Téma

Ročník: piaty
2 hod. týždenne/ 66 ročne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Tvar Zeme. Zem ako planéta
vo vesmíre. Zatmenie slnka
zatmenie mesiaca. Cesty do
vesmíru a na Mesiac Cesty
objaviteľov do rôznych častí
sveta

Slnečná sústava, planéty
v slnečnej sústave, Mesiac,
vesmír, galaxie. Objavitelia: K.
Kolumbus, F. Magalhães, E.
Hillary, R. Amundsen, J. Piccard
a D. Walsh, J. Cook).

Žiak vie pomenovať Planéty slnečnej
sústavy. pozná cesty: K. Kolumba, prvá
plavba okolo Zem, plavba Jamesa Cooka
objavenie Austrálie,polárnych
oblastí,dobytie najvyššieho vrchu,
objavenie starých civilizácií

Mapy, Geografické súradnice,
Určovanie geo. polohy, Čítanie
mapy, Mierka mapy, Zemská
os, svetové strany, Zemepisná
šírka, Zemepisná dĺžka,
Glóbus, Čas na Zemi, časové
pásma.

Rovnobežky, poludníky, zemská
os, svetové strany, legenda, GPS,
Mapa, grafická mierka mapy,
Zemepisná šírka a dĺžka.
Rovnobežky, rovník, obratníky,
polárne kružnice. Poludníky, nultý
poludník, dátumová hranica,
geografická sieť.

Žiak vie merať vzdialenosť na mape, na
glóbuse/mape vie žiak určiť póly, zemské
pologule, rovník, nultý poludník,
rovnobežky, poludníky, obratníky,
polárne kružnice. Vie zdôvodniť
vytvorenie geografickej siete. Vie určiť
polohu ľubovoľného miesta na
glóbuse/mape geografickými
súradnicami, nájsť miesto s danými
súradnicami. Pozná význam GPS

Stavba zemského telesa,
Pohoria, Zemetrasenie ,
Sopečná činnosť , Atmosféra,
Počasie a podnebie, Voda na
pevnine , Rieky a jazerá,
Činnosť rieky, Oceány a
moria, Činnosť a vznik ľadovca,
Činnosť vetra, Pôda a jej význam,
Podnebné pásma, Typy krajín na Zemi
, Dažďové lesy, savany, Púšte,
polopúšte, Subtropické
krajiny, Krajiny mierneho
pásma, Polárne krajiny,
Vysokohorská krajina,

Zemská kôra, zemské jadro,
zemský plášť, Himaláje, Alpy,
Tatry, Zemetrasenie, Grand
Canyon - tvorba kaňonu riekou
Colorado, Niagarské vodopády
Angelov vodopád, Iguacu,
Viktóriine vodopády, Amazonsky
dažďový prales. Paríž, New York,
Mexico City Tadž Mahal,
Eifelova veža, Opera v Sydney,
pyramídy, Veľký čínsky múr,
stavba Zeme, zemetrasenia,
pohoria a ich vznik, činnosť vody,
ľadovca, vetra, podnebné pásma
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Žiak vie charakterizovať stavbu Zeme
pochopiť vznik pohoria, vznik kaňonu,
činnosť rieky, činnosť vetra, činnosť
ľadovca, činnosť vody – riek, ľadovca,
činnosť vetra. Žiak pozná rozdielnosť
v spôsobe žitia v jednotlivých oblastiach
sveta. Vie vymenovať pamiatky
UNESCO. Žiak vie ako sa mení tok
rieky. Vie, čo je povodie, kaňon,
vodopád, delta. Vie popísať kolobeh
vody v prírode. Na mape vie nájsť
najväčšie rieky a jazerá. Žiak vie, že
atmosféru Zeme tvorí dusík a kyslík, že

Prierezové témy
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj

Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti

Geografické
exkurzie a
vychádzky

10

Rozmiestnenie obyvateľstva
na zemi , Sídla na Zemi mestá, dediny Kultúrne
pamiatky , UNESCO

krajiny, obyvateľstvo Zeme, sídla
na zemi - mestá a dediny,
kultúrne bohatstvo zeme UNESCO

Turistické vybavenie,
turistická mapa, turistické
značky a smerovníky, Projekt,
Zaujímavosti môjho mesta,
Orientácia v okolí školy

Turistické vybavenie, turistická
mapa, orientácia mapy, kompas,
členitosť terénu, nadmorská
výška, záujmové body, turistické
značky, smerovník, Geocaching,
GPS

s rastúcou výškou klesá hustota a teplota
atmosféry. Vie, aký význam má ozónová
vrstva, ako vzniká skleníkový efekt. Žiak
vie, čo je podnebie. Vie vymenovať,
ukázať na mape a stručne charakterizovať
podnebné pásma a typy krajín v nich. Na
mape vie žiak ukázať oblasti pokryté
rozsiahlymi dažďovými pralesmi,
savanami, púšťami Vie porovnať životné
podmienky ľudí žijúcich v meste a na
vidieku, Vie kde sa nachádzajú a ktoré
sú to kultúrne pamiatky
Žiak sa vie orientovať na mape, pozná
turistické značky, vie aké je turistické
vybavenie , vyzná sa vo svojom okolí a
okolí svojho mesta, vie prezentovať
vlastný projekt

Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj

Finančná gramotnosť:
Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb: Najkrajšie miesta na Zemi vytvorenéčlovekom a prírodu
Človek vo sfére peňazí: Projekty a zhrnutie
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Geografia
Tematický celok Časová Téma
dotácia
Planéta Zem

6

Povrch Zeme –
svetadiely a oceány
Polárne oblasti ZemeVznik pohorí - Andy
Šírkové a výškové
pásma

Austrália a Oceánia,
Antarktída

10

Poloha
Povrch
Obyvateľstvo
Melanézia
Mikronézia
Polynézia
Hospodárstvo
Polárne oblasti –
Antarktída, Arktída,
Grónsko

Ročník: šiesty
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

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
Tasmánia, Veľký austrálsky záliv, Veľká osídlené,
Žiak vie ktoré pohoria nie sú vôbec
prečo
korálová bariéra, Austrálske Alpy, Veľké osídlené
- vytvoriťa mentálnu
mapu z pojmov,
predelové pohorie,
týkajúcich sa Austrálie.
Rastliny, zvieratá, odlišnosti živočíšstva
-určiť polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu
a rastlinstva od ostatných svetadielov –
k ostaným svetadielom, opísať povrchové
Austrália
celky , rieky
po príchode prisťahovalcov,
- opísať príchod Európanov a ich spolužitie
Kultúrna rôznorodosť v Austrálii, pôvodní s domorodcami Austrálie a porovnať
obyvatelia a ich kultúra
vybrané mestá Austrálie podľa polohy,
Mestá, život v meste Sydney, Melbourne, štruktúry obyvateľstva, hospodárstvo
Canberra, život v sídlach ďaleko od
- opísať čo všetko je potrebné si uvedomiť
veľkých
pri ceste do Austrálie, ktoré by sme mali
miest, hlavné mesto, štátne zriadenie
dodržiavať pri návšteve Austrálie.
Poloha Tichého oceána,
-vytvoriť zoznam NAJ Austrálie
Oceánia a jej časti, najznámejšie ostrovy
- prezentovať poznatky odborného textu, ,
Antarktída, Arktída, Grónsko
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
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Prierezové témy
Enviromentálna
výchova

Multikultúrna výchova
Enviromentálna
výchova

Amerika

17

Poloha
Povrch
Podnebné pásma
Vodstvo Ameriky
Morské prúdy
Rastlinné pásma
Staré
USA
Kanada
Stredná Amerika
Južná Amerika
Guyanská oblasť
Andská oblasť
Laplatská oblasť
Hlavné problémy
Ameriky
Cestujeme do Ameriky

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
Život
v mestách – príklady najväčších
(peruánsky) prúd, Mississippi, Rieka
miest
sv.Vavrvinca,
Orinoco,Veľké
v jednotlivých Amazonka,
štátoch
kanadské
jazerá,
Titicaca,
Angelov
Odlesňovanie pralesa, prírodné katastrófy,
vodopád,
Niagarské vodopády
imigrácia Iguaçu,
obyvateľstva
Kultúra umenie, veda, šport,
a najzaujímavejšie miesta Ameriky

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
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

Multikultúrna výchova
Enviromentálna
výchova

Tvorba projektov

Finančná gramotnosť:
 Človek vo sfére peňazí: T:Austrália a Oceánia, Antarktída, Amerika – životné a finančné rozdiely rozdiely
 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí:T: Austrália a Oceánia, Antarktída, Amerika- životné a finančné rozdiely
rozdiely
 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb:T: Austrália a Oceánia, Antarktída, Amerika- životné a finančné
rozdiely rozdiely

116

Etická výchova
Názov predmetu

Etická výchova

Časový rozsah výučby

1 hodina / týždenne; 33 hodín / rok

Ročník

piaty, šiesty

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
Tematický celok

Ciele

Ročník: piaty
1 hod. týždenne

Výkonový štandard
Žiak na konci 5. ročníka základnej školy
vie/dokáže:

Obsahový štandard

Prierezové
témy

témy
Osvojiť si
základné
sociálnokomunikačné
zručnosti

Otvorená komunikácia
Úrovne komunikácie, verbálna a neverbálna
komunikácia, pozdrav, otázka, poďakovanie,
ospravedlnenie, prejavenie úcty voči iným v
komunikácii, komunikačné šumy, chyby a
prekážky

komunikácia, druhy a úrovne verbálna a
neverbálna komunikácia
úrovne komunikácie komunikačné zručnosti
komunikačné šumy a prekážky

- objasniť pravidlá otvorenej komunikácie,
Osobnostný
identifikovať na príkladoch prejavy
a sociálny
neverbálnej komunikácie,
rozvoj
ovládať základné komunikačné zručnosti,
identifikovať komunikačné šumy a prekážky,
diskutovať o problémoch komunikácie v
triede,

Osvojiť si
zručnosti
pozitívneho
hodnotenia seba
aj druhých

Poznanie a pozitívne hodnotenie seba
Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta,
sebaovládanie, poznanie svojich silných a
slabých stránok, povedomie vlastnej hodnoty,
elementy formujúce sebaúctu v školskom
veku (rodina, škola, vrstovníci, zovňajšok,
úspech, vzťahy, záujmy...).

sebapoznanie a sebaúcta
prvky podporujúce sebaúctu
sebaovládanie, sebahodnotenie
sebapoznanie a osobnostný rozvoj
akceptácia slabých stránok a rozvoj silných
stránok

vysvetliť pojmy – sebaúcta, sebahodnotenie,
sebaovládanie,
identifikovať prvky podporujúce sebaúctu,
zhodnotiť svoje silné a slabé stránky,
vysvetliť vzťah medzi sebaúctou a
sebaovládaním,

Osobnostný
a sociálny
rozvoj,
Občianska
náuka

Osvojiť si tvorivé
riešenia
každodenných
situácií v
medziľudských
vzťahoch

Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých
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 od iných prijímame. Úcta
k postihnutým, starým, chorým a pod.

pozitívne hodnotenie iných
formy pochvaly a uznania
pozitívne hodnotenie v záťažových situáciách
renatalizácia

zdôvodniť potrebu poznania pre pozitívne
hodnotenie iných,
vyjadriť formy a príklady pozitívneho
hodnotenia iných,
napísať list osobe, v ktorom vyjadrí obdiv a
poďakovanie,
vyjadriť pochvalu

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Občianska
náuka
Biológia
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Osvojiť si
základné pojmy,
súvisiace s
ochranou prírody
a životného
prostredia

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch,
iniciatíva
Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie
darov prostredníctvom širokej ponuky pre
ľudskú tvorivosť (pohybová, výtvarná,
imitačná, literárna, 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...).
Etické aspekty ochrany prírody
Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku všetkým
formám života, dôležitosť ochrany prírody z
hľadiska prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu
do prírody po nás, či už o týždeň, alebo o sto
rokov...) ekologická etika z pohľadu žiaka
(zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť
prírodu konkrétnou citlivosťou v bežných
životných situáciách –tečúci vodovodný
kohútik, zbytočne zažaté svetlo).

tvorivosť a iniciatíva
faktory tvorivosti
tvorivosť v medziľudských vzťahoch

ekosystém
vnímanie prírody
ľudská činnosť a životné prostredie
zodpovednosť za prírodu

vymedziť faktory podporujúce tvorivosť,
vysvetliť miesto tvorivosti v medziľudských
vzťahoch,
vymyslieť spôsoby riešenia problémových
situácií v triede,
určiť znaky tvorivého človeka,

/ Občianska
náuka
Projekt:
„Detský čin
roka“
Projekt :
„Dobrý anjel“

zdôvodniť osobnú zodpovednosť každého
človeka za životné prostredie,
napísať úvahu o svojom vzťahu k prírode,
vytvoriť projekt ochrany prírody v miestnej
lokalite,
realizovať konkrétne žiacke ochranárske
aktivity.

Osobnostný
a sociálny
rozvoj/
Občianska
náuka
Biológia
Ochrana
človeka
a zdravia
Hudobná
výchova
Výtvarná
výchova

Finančná gramotnosť:





Úver a dlh – Sebaovládanie, poznanie svojich slabých a silných stránok
Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb - Vrstovníci, zovňajšok, úspech, vzťahy, záujmy
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - Ekologická etika
Človek vo sfére peňazí: Pozitívne hodnotenie v záťažových situáciách renatalizácia Úcta k postihnutým, starým , chorým a pod.
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Etická výchova
Tematický
celok
Identifikácia
a vyjadrenie
vlastných citov

Časová Téma
dotácia
6

Kognitívna
7
a emocionálna
empatia,
pochopenie
druhých, vžitie sa
do situácie
druhých
Asertívne
6
správanie

Ročník: šiesty
1 hod. týždenne

Obsahový štandard

Výkonový štandard
Žiak na konci 6. Ročníka ZŠ vie

Uvádzanie žiakov do tajomstva
city
citového
základné delenie citov
života, definovanie a delenie citov, city a zdravie
pocitov,
city a výkonnosť
identifikácia vlastných
kultivované vyjadrovanie citov
citov,
pomenovanie,
uchopenie,
vyjadrenie a spôsob
ich usmerňovania.
Rozvoj empatického vnímania
empatia
iných ľudí na základe pochopenia faktory ovplyvňujúce empatiu
dôležitosti empatie pre seba
empatia v modelových situáciách
samého. Zložky empatie –
počúvanie a empatia
kognitívna a empatická. Jej
rozvoj– počúvanie, podobná
skúsenosť,ako
citlivosť,
Asertivita
súčasťvyprázdnenie asertivita
sa pre druhého, samotné zažívanie typy správania: pasívne, agresívne a asertívne,
komunikácie.
Spôsoby správania v kolíznych
ich výhody a nevýhody
situáciách – pasívne, agresívne a
asertívne techniky a ich použitie
asertívne.
asertívne práva a ich použitie
Vysvetlenie podstaty asertivity
Presadzovanie svojich názorov
Výhod a nevýhod všetkých typov
správania. Asert. odbúravame
agresivitu, bránime svoje práva,
bránime sa proti manipulácii
a útokom ,vyjadrenie svojho názor.

Finančná gramotnosť:

Človek vo sfére peňazí - Bránime sa proti manipulácii a útokom, vyjadrenie svojho názoru
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/ dokáže

Prierezové
témy

- pomenovať city zodpovedajúce prežívaniu
pohody a nepohody,
- uviesť príklady vplyvu citov na zdravie
človeka,
- zahrať scénku s vyjadrením rôznych
emocionálnych stavov,
- rozlíšiť kultivovanosť a nekultivovanosť vo
vyjadrovaní citov, - zahrať formou scénky
spôsob vyjadrenia citov spojených

Osobnostný
a sociálny
rozvoj,
Občianska
náuka

- vysvetliť pojem empatia a jej dôležitosť v
medziľudských vzťahoch, - vysvetliť, čo
ovplyvňuje empatiu,
- používať prvky aktívneho počúvania v
kom, diskutovať o dôvodoch empatie pri
rieš. problémov
- rozlíšiť pasívne, agresívne a
- asertívne správanie, predviesť v scénkach
ukážky jednotlivých druhov správania,
- použiť asertívne techniky v modelových
situáciách,
- vysvetliť podstatu asertívnych práv, použiť v bežnej komunikácii prvky
asertívneho správania,

Osobnostný
a sociálny
rozvoj,
Občianska
náuka
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Občianska
náuka

Pozitívne vzory
v každodennom
živote.

9

Prosociálne
správanie

5

Anonymný hrdina.
reálne vzory správania
Moje okolie a dobrí ľudia, čo si na nich verejné vzory správania
najviac cením? Ako by som chcel žiť
anonymné prosociálne vzory
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?

Komponenty
prosociálneho
správania: - správanie
v prospech
druhého, správanie
pomoc druhým, delenie´, spolupráca,
priateľstvo bez očakávania, protislužby
protislužby,

prosociálne správanie a jeho druhy (pomoc, darovanie,
delenie sa, spolupráca)
fyzická a psychická pomoc
empatia v prosociálnom správaní spolupráca na
sociálnych projektoch

Finančná gramotnosť:
Človek vo sfére peňazí - Pomoc druhým, delenie´, spolupráca, priateľstvo bez očakávania, protislužby, protislužby

Empatia v prosociálnom správaní spolupráca na sociálnych projektoch
Finančná zodpovednosť - Prosociálne správanie a jeho druhy (pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca)
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- uviesť rozdiel medzi reálnymi a
zobrazenými vzormi,
- vysvetliť dôležitosť prosociálnych
vzorov,
- identifikovať pozitívne vzory vo
svojom okolí,
- zhodnotiť dôležitosť prítomnosti
vzorov vo svojom živote,
- posúdiť dôsledok vlastného
správania pre iných, najmä mladších
- vysvetliť prosociálne správanie a
jeho druhy,
- uviesť príklady prosociálnych ľudí
vo svojom okolí,
- vysvetliť vzťah empatie a
prosociálneho správania,
- prejaviť konkrétnu pomoc
spolužiakom,
-zhodnotiť, v akých sociálnych
projektoch by mohol participovať.

Občians
ka
náuka.
Osobno
stný
a
sociálny
rozvoj

Občians
ka
náuka.
Osobno
stný
a
sociálny
rozvoj

Náboženská výchova
Názov predmetu

Náboženská výchova

Časový rozsah výučby

1 hodina / týždenne; 33 hodín / rok

Ročník

piaty, šiesty

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

127

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Náboženská výchova
Tematický
celok
Boh hovorí
k človeku

Časová Téma
dotácia
Úvodná hodina –
6
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

Ročník: piaty
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

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.

VMaR –
Najťažšia
skúška
Abraháma
(zodpovednos
ť Otca
za rodinu)
Občianska
náuka –
Moja rodina,
komunikácia v
Prevencia
rodine
sociálno nežiadúcich
javov
(Jozefova
vernosť
v skúškach)

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

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.

128

Náš dialóg s Bohom

5

Obeta Božieho ľudu

6

Dialóg cez službu

4

Služba modlitbou

4

Znaky
Komunikácia
prostredníctvom
symbolov
Liturgické symboly:
- liturgické farby
- liturgické úkony
-Obeta,
liturgické
predmety
obetavosť,
jej
-zmysel
liturgický
rok
v živote
človeka. Obeta Ježiša
Krista.
Obety v pohanstve
Starozákonná obeta
(Kain a Ábel,
Abrahám,
Služba ľudskej rodine
Melchizedech,
Eliáš,
(sviatosť manželstva)
Šaul)
Služba Božej rodine
Obeta
v židovskom
(sviatosť
kňazstva –
chráme
po
diakon, (obeta
kňaz, biskup)
návrate
zo zajatia)
Služba chorým
Veľkonočný
baránok
(sviatosť pomazania
(starozákonná,
chorých)
Modlitba
za živých
novozákonná,
Pascha,
posledná večera)
Obetný dar, moja
obeta.

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
sDefinovať
človekom.pojem
Sláviťobeta,
liturgický
rok vstarozákonnú
rodine a vo
porovnať
farnosti.
a novozákonnú obetu. Oceniť hodnotu obety

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.

Žiak opíše prostredníctvom príkladu zmysel obety.
Konkrétnym skutkom vyjadrí vďačnosť za obetu
v ľudskom živote. Zapájať sa do prípravy
druhých ľudí (priateľov, rodičov). Jednoduchým
a priebehu liturgického slávenia – obetný dar,
spôsobom vysvetlí spôsob sprítomnenia Ježišovej
moja obeta.
obety pri sv. omši a prejaví vďaku za Ježišovu obetu.
Dokáže nájsť analógiu medzi baránkom v Starom
zákone a Božím baránkom v Novom zákone.
význam
chlebaa adievčaťa
vína pri
Zdôvodniť potrebu sviatostí pre život kresťana. Charakterizuje
Žiak vie opísať symbolický
a porovnať úlohu
chlapca
sv.
omši.
Hodnotí
význam
chleba
a
vína
v
živote
Uvedomiť si hodnotu a význam sviatostí
v službe rodine. Vykoná konkrétne skutky – služba
človeka.
Aktívneslabším.
sa podieľa
na príprave
a priebehu
v službe ľuďom. Zapojiť sa do modlitieb za
rodine, chorým,
Samostatne
vymenuje
tri
liturgického
slávenia.
duchovné povolania, za chorých, za rodičov.
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.
Vysvetliť modlitbu za živých, modlitbu
Žiak vymenuje rôzne formy modlitby za iných ľudí.
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.
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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

VMaR –
Dávidov
hriech a ľútosť
(výchova k
čistote)
Moja rodina,
komunikácia v
rodine
Etika –
empatia,

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Náboženská výchova
Tematický
celok

Časová Téma
dotácia

Pravda ako hodnota

6

Ohlasovatelia
pravdy

6

Svedomie ako hlas
pravdy

6

Potreba pravdy. Sila
slova – pravda,
klamstvo.
Jakub a Ezau, Laban,
Dalila – tajomstvo
a čestnosť.
Základné kresťanské
pravdy – Desať
Božích prikázaní,
6 hlavných právd.
Proroci – hlásatelia
pravdy.
Ježiš – nositeľ pravdy
(život v pravde)
Svätí – hlásatelia
pravdy (T.Akvinský,
A.Veľký, cirkevní
otcovia, sv. Augustín)

Desatoro Božích
prikázaní
Pravda v etike
Stvorenie človeka na
Boží obraz
Pád človeka, prvý
hriech, svedomie

Ročník: šiesty
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

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.
Vysvetliť úlohu prorokov z pohľadu pravdy.
Žiak opisuje pravdivosť obraznej reči
Zdôvodniť potrebu pravdy pre jednotlivca
biblického príbehu o stvorení sveta.
a spoločnosť. Na základe svedkov pravdy
Pomenuje biblický príbeh o stvorení ako
povzbudiť sa k praktizovaniu pravdy.
model stvorenia, nie historickú udalosť.
Inšpirovať sa k životu podľa pravdy
Porovná biblický príbeh o stvorení s
pozitívnymi vzormi dejín. Predstaviť
vedeckým pohľadom, staroveké mýty o
pravdivosť obraznej reči biblického príbehu
vzniku sveta s posolstvom biblického
o stvorení a porovnať s vedeckým pohľadom.
textu. Jednoducho vytvorí symbolický
Vnímať pravdivosť obraznej reči. Vážiť si
obraz stvorenia sveta. Zostaví vlastný
krásu stvoreného sveta. Zostaviť vlastný žalm žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného
na oslavu stvorenia rečou dnešného človeka.
človeka.
Vysvetliť obsah 2. a 8. Božieho prikázania
Žiak vysvetlí hodnotu človeka v stvorení
a aplikovať ich v medziľudských vzťahoch.
na Boží obraz. Vníma svoje vlastné
Posúdiť hodnotu etiky pravdy v masmédiách
hranice a navonok prejavuje úctu k
(kritické myslenie). Obhájiť dodržiavanie
človeku. Porovnáva biblický príbeh
Božích prikázaní. Uvedomiť si potrebu
o páde človeka a poukazuje na rozmer
kritického myslenia a uvedomiť si dopad
kresťanskej nádeje (vyznanie a odpustenie
porušovania Božích prikázaní na život človeka. viny). Zároveň zdôvodňuje existenciu
Vyhľadať príklady v masmédiách (tlač, film,
zákona vo svedomí a určuje si osobné
prekážky pri hľadaní pravdy.
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Prierezové témy
VMaR – Zlo vo
svete a vo mne
(nebezpečenstvo
nezriadeného
života)

VMaR – program
pre správny život
Empatia – pomoc
iným.

VMaR – zlo vo
svete a vo mne

Prekážky pravdy

5

Konať v pravde

5

Žijem v pravde

5

spravodajstvo...) – porušovanie Božích
prikázaní. Osvojiť si vonkajšie prejavy úcty
k človeku. Na modelových situáciách formovať
návyk správneho zaobchádzania s vinou (pocit
viny, vedomie viny)
Podobenstvá – skrytá Vysvetliť dopad hriechu na život jednotlivca
pravda.
a spoločnosť. Definovať 7 hlavných hriechov
Hriech – pád človeka a 9 cudzích (sociálnych) hriechov. Porovnať
(Adam a Eva)
podobenstvá z hľadiska skrytej pravdy.
7 hlavných hriechov, 9 Pozorovať dopad hriechu na spoločnosť a celé
cudzích (sociálnych)
stvorenstvo. Povzbudiť sa k životu v pravde
hriechov
a podľa pravdy. Určiť osobné prekážky pri
Boží súd – očistec,
hľadaní pravdy. Inšpirovať sa k životu podľa
odpustky.
pravdy pozitívnymi vzormi z dejín.
Identifikovať sa s predloženými vzormi pre
život v pravde.

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.

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.

Enviromentálna
výchova –
Podobenstvá
pomôcky pre
správny život
(roľníkov,
vinohradníkov...)

Skutky telesného
milosrdenstva (sv.
Alžbeta Uhorská,
Damián de Venster,
sv. Martin, Martin
Luther King)
Skutky duchovného
milosrdenstva (sv.
Benedikt –
pokresťančenie
Európy
Nemennosť pravdy.
Pravdivosť v konaní.
Život v pravde
– v škole (Dominik
Sávio)
- v rodine (Laura
Vicuňa)
- v soločnosti (sv.
Peter, sv. Štefan)

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
VMaR – Program
pravidla – Čo chceš, aby ľudia robili tebe, pre správny život
rob to aj ty im. Prispieva k diskusii v
(krása čistoty)
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.

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.
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VMaR – program
pre správny život
Empatia – pomoc
iným.

Výtvarná výchova
Názov predmetu

Výtvarna výchova

Časový rozsah výučby

1 hod./týždenne; 33 hodín/rok

Ročník

piaty, šiesty

Škola

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

Stupeň vzdelania

ISCED

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

2

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
Tematický
celok
Výtvarný
jazyk
/základné
prvky
Výtvarného
vyjadrenia
Možnosti
zobrazovania
videného sveta

Časová Téma
dotácia
Negatív a pozitív
3

Plošné vyjadrenie
Plastické vyjadrenie

3

Kresba a maľba podľa
skutočnosti
predmet
zátišie
krajina. Modelovanie.

Ročník: piaty
1 hod. týždenne

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Vyjadriť tvar /výrazný obrysový tvar /, použiť
výrazové prostriedky ( šablóny z obrysového
tvaru – figúra, predmet). Dynamicky zobraziť
pohyb opakovaním obrysového tvaru.
Vyjadriť farebnosť.
Vyjadriť plastičnosť predmetov, prírodnín
otláčaním predmetov do mäkkej modelovacej
hmoty, odlievanie do sadry.

Žiak vie použiť výrazové možnosti
ENV
rôznych kvalít čiar, tvarov , plôch,
povrchov, farieb a farebných
kombinácií. dokáže vnímať a zobraziť
rôznorodosť tvarov, farebnosti i
priestorové princípy predmetov /prírodnín / zvláda prácu s ceruzou, štetcom
a základy modelovania. Vie usporiadať
rôzne prvky do kompozície.

Zobrazovať základné proporcie predmetov.
Analyticky pozorovať predmet (celok a časti).
Kresliť predmet podľa videnej skutočnosti.(
základy geometrickej výstavby proporcií)
Vyjadriť približný tvar a modelácia tieňovaním,
šrafovaním, lavírovaním . Modelovať tvar
predmetu podľa videnej skutočnosti s dôrazom
na základy výstavby proporcií,
viacpohľadovosť plastického tvaru.
Rozvíjaťpriestorové 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
Žiak vie vymodelovať približný tvar
videného predmetu.
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ENV

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 štvorčekov alebo kociek /mozaika /.
Vytvoriť mozaiku ( z papiera alebo rôznych
materiálov). Vyjadriť maľbou vlastný motív –
formálna inšpirácia z dejín umenia. Poznať
umenie neskorej antiky – mozaiky, byzantské
umenie – ikony. Spoznať dobovú situáciu –
príbeh umelca neskorej antiky, ranokresťanské
umene.

Prehlbovať estetické cítenie a vzťah k
MUV
umeniu
ranných kresťanov, poznať podmienky
vzniku.
Kresbový návrh a ukladanie obrazu do
štvorčekov alebo kociek /mozaika / Žiak
vie pomenovať typické prvky mozaiky
a tvorivo použiť princíp mozaiky.

Podnety filmu
a videa

2

Úvod do filmovania
Záber
Spájanie obrazov

Spoznávať podstatu filmovania / záber, strih,
videozáznam, veľkosť, kompozícia a dĺžka
záberu, uhol pohľadu, osvetlenie, farebné
naladenie, voľba témy, výber a príprava scény
a aktérov, vyjadrenie miesta, spájanie obrazov
a záberov, plynutie času /. Poznať základné
pojmy a ich praktické ozrejmenie,
prostredníctvom výtvarných činností. Poznať
vznik filmu ( ukážky prvých filmov).

Žiak pozná základné úkony pri
nakrúcaní videa.

MDV

Podnety
tradičných
remesiel

4

Drotárstvo
Sklenárstvo
Hrnčiarstvo
Murárstvo

Oboznámiť s ľudovými remeslami, s históriou
hrnčiarstva a drotárstva, s regionálnymi
ornamentami a rôznych kultúr. Aplikovať a
aktualizovať navrhnutý ornament.Využiť
výrazové možnosti materiálov pri tvorbe
objektov a dekoratívno-úžitkových predmetov (
navrhnúť a modelovať nádobu z mäkkej
modelovacej hmoty, požiť rôzne spôsoby
povrchovej úpravy. Poznať možnosti
povrchovej úpravy a plikácie dekoru, možnosti
odrôtovania tvaru mäkkým drôtom.

Žiak dokáže pracovať s rôznym
materiálom / hlina,
drôt,prútie,sklo / a pozná technológiu
ich spracovania.Zvláda narábanie s
rôznymi nástrojmi / špachtľa, rydlo/.
Žiak vie modelovať nádoby podľa
vlastného návrhu, vytvoriť ornamenty s
tradičnými prvkami a navrhnúť svojské
ornamenty.

MUV
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Podnety hudby
a literatúry /
synestetické
podnety
Podnety
architektúry

2

Ilustrácia príbehu
Interpretácia hudby

Rozvíjať predstavivosť a tvorivosť. Vyjadriť
vzťahy v prostredí, výtvarne vyjadriť hudobný
a literárny zážitok

2

Vývoj architektúry
Hravé skúmanie
Priestoru

Spoznať tvorbu priestorových modelov
odrážajúcich tvar alebo funkciu. , modelov
schránok na bývanie, na pohyb pre človeka
alebo živočíchov. Navrhovať zariadenia
vlastného priestoru. Poznať exteriér a interiér.
Spoznávať rôzne štýly architektúry.
Experimentovať a objavovať pri hre s
architektonickými útvarmi výtvarno-technické
princípy, funkčnosť a estetičnosť. Spoznať
dobový dizajn, módu, dopravné prostriedky.

Podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
Tradícia a
identita
/kultúrna
krajina

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. Žiak vie výtvarne
reagovať na témy dejepisu a zemepisu.

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

Podnety
dizajnu

2

Návrh loga, značky
Ex libris

Oboznámiť sa so zásadami tvorby znaku
a značky ,s navrhovaním loga a značky alebo
návrh ex libris pre svoje knihy.
Oboznámiť s typmi a zákonitosťami
lineárneho a plošného písma i jeho využitím
v praxi. Účelovosť a estetičnosť.
Dizajn- priemyselné výtvarníctvo

Žiak vie vytvoriť jednoduché znaky ,
slovne opísať ich významy použitých
znakov.Vyjadriť značkou /logom /
výrobok, firmu, vie
dotvárať vhodným symbolom/
ornamentom /.Ovláda jednoduché
techniky odtláčania / frotáž, monotypia

138

Žiak vie zobraziť dej, vie odlíšiť
OSR
popredie od pozadia
a farbou experimentovať pri vyjadrení
literárneho
a hudobného zážitku. Žiak vie vytvoriť
svojský zápis hudby.
Žiak vie charakterizovať interiér
MUV
a exteriér. Výtvarne vie vyjadriť vlastnú
predstavu ľubovoľného
architektonického priestoru.

MUV
ENV

MUV

Škola v galériigaléria v škole

2

Umelecké dielov galérii /návšteva
výstavy, galérie/
Internetová galéria

Oboznámiť s výtvarnou interpretáciou
vybraného umeleckého diela podľa videnej
reprodukcie, a výtvar. Dielom, orientáciou
v galérii ( vyhľadávanie diel, ich slovná
interpretácia). Poznať možnostiprezentácie
umenia ( galéria, múzeum, výstava,vernisáž,
knihy a časopisy o umení). Spoznať druhy
výtvarného prejavu ( obraz, socha ,
grafika,objekt, inštalácia.)

Podnety
fotografie

2

Základy práce s fotoaparátom
Hry s ostrosťou

Oboznámiť so základmi práce s digitál.
Fotoaparátom, s fotografiou, hľadaním záberu,
rôznymi možnosťami pohľadu na predmet.
Osvojiťsi hry s približovaním.Poznať rovnaký
námet s rôznou expozícou, režim makro,
uloženie a základné operácie s fotografiou
v počítači., vznik fotografie.

Hry s ostrosťou Hry s ostrosťou
Ekologická etika
z pohľadu žiaka / zber
odpadu, neznečisťovať
z hľadiska,

Mediálna
výchova
Ochrana
života a
zdravia
Elektronické
médiá

Žiak dokáže vymenovať typické znaky MDV
vybraných druhov umenia a vymenovať
druhy výtvarného umeni, interpretovať
charakteristické prvky umeleckých diel
reprezentujúcich súčasné tendencie
vizuálnych umení. Vie využiť médiá,
internet v umení.

Žiak ovláda základné úkony práce
MDV
s digitálnym fotoaparátom, dokáže využiť OZO
poznatky o výtvarných vyjadrovacích
ENV
prostriedkoch pri fotografovaní.

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

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,uloženie
naskenovaného obrázka, rozmnožovanie,
zväčšovanie, zmenšovanie, otáčanie obrázka
/fotografie /animácia, pohyby a procesy
v animovanej kresbe. Poznať nástroje
v počítačovom programe.
Vytvoriť konečný efekt –Zmena fotografie

Žiak vie vytvoriť jednoduchú animáciu MDV
pomocou pečiatok alebo vlastnej kresby.
Naskenovať vlastnú kresbu, predmet
alebo časť tela .Žiak ovláda základné
operácie na počítači, vie ich tvorivo
využívať pri experimentovaní
s obrázkom, fotografiou.
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MUV

Finančná gramotnosť:
Kompetencia: Človek vo sfére peňazí. Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia
Téma: Podnety tradičných remesiel
Kompetencia: Človek vo sfére peňazí. Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce.
Téma: Vývoj architektúry

Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický
celok
Výtvarné
vyjadrovacie
prostriedky

Časová Téma
dotácia
7

Mierka a proporčné
vzťahy
Operácie
s proporciami /predmet, zátišie,
krajina

Ročník: šiesty
1 hod. týždenne

Obsahový štandard

Výkonový štandard

• kresbou vyjadriť základné vzťahy predmetov v • Žiak :
priestore,
• dokáže vnímať : mierka a proporčné
• vyjadriť vzťahy farieb v priestore pri zobrazovaní vzťahy
exteriéru (krajiny).
• zvláda
operácie
s
mierkou
zobrazovania:
zmenšovanie
–
zväčšovanie,
vzďaľovanie
–
približovanie
• dokáže pozorovať vzťahy podľa
skutočnosti
• výtvarne
zvláda
operácie
s
proporciami: približný pomer častí
videnej a kreslenej predlohy
• dokáže farebne budovať priestor v
obraze: blízkosť a vzdialenosť
•
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Prierezové
témy
Multilkultúrna
výchova
Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj

Možnosti
zobrazovania
videného sveta

5

Kreslenie figúry podľa
skutočnosti, pämati
-opisu

• proporcie postavy (človek, zviera)
• analytické pozorovanie postavy
• kreslenie postavy podľa videnej skutočnosti (základy
geometrickej výstavby proporcií, pohybu)
• modelovanie postavy podľa videnej skutočnosti
(základy geometrickej výstavby proporcií, častí vo
vzťahu k celku, pohybu)

Podnety
moderného a
súčasného
výtvarného
umenia

4

Kinetické /svetelné umenie
Op-art

• op-art: inšpirácia vybraným princípom op-artovej • Žiak vie rozpoznať princípy op-artu a
tvorby (mihotavý efekt, ilúzia priestorovosti, svetelný kinetického umenia,
a farebný kontrast, séria, mriežka...)
• nachádzať súvislosti a rozdiely medzi
• kinetické umenie: jednoduchý kinetický objekt
rôznymi umeleckými štýlmi.
• optické klamy, ilúzie a dvojznačné zobrazenia

Škola v galérii

4

Výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia

4

Stredoveké umenie
Gotické umenie
Vitráž

• žiak:
Ochrana života
• vie vyjadriť približné proporcie pri a zdravia
kreslení postavy,
Osobnostný
• vie vyjadriť približné proporcie pri a sociálny
modelovaní postavy.
rozvoj
•

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Enviromentálna
výchova
• Žiak
dokáže slovne interpretovať Osobnostný
subjektívny dojem zo zmyslového a sociálny
(synestetického) vnímania umeleckého rozvoj
diela.
Multikultúrna
•
výchova

• vnímanie výtvarného diela (v galérii alebo podľa
reprodukcie) – reakcie rôznych zmyslových modalít;
obraz pre päť zmyslov (vcítenie sa do diela na základe
jeho pozorovania; priraďovanie chuti, vône, zvuku a
hmatového pocitu – farbe, tvaru, povrchu, svetlosti,
motívu)
• interpretácia vybraného výtvarného diela na základe
synestetického vnímania (napr. čo zobrazuje abstraktné
umenie?)
• gotické umenie a architektúra (katedrála, hrad, odev)
• Žiak vie rozpoznať typické znaky
• uvedenie do dobovej situácie – hra na umelca gotiky
gotického umenia a architektúry,
• výtvarná interpretácia dobovej výtvarnej formy (napr. tvorivo
použiť
(transformovať)
vitráž z papiera alebo rôznych materiálov – vlastný historický motív
motív žiaka, alebo knižná iluminácia, návrh gotického
rytierskeho brnenia, odevu a pod.)
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Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova

Inscenovaná fotografia
Zmeny osvetleniavplyv na plasticitu

• inscenovaná fotografia
• Žiak
dokáže
nafotografovať Osobnostný
• práca s materiálmi – príprava inscenovaného inscenovanú situáciu,
a sociálny
prostredia(inštalácie), fotogenického terénu (napr. z • využiť poznatky o výtvarných rozvoj
papiera, plastelíny, rôznych priehľadných a vyjadrovacích
prostriedkoch
pri
polopriehľadných
materiálov),využitie fotografovaní.
povrchov(textúr),
•
• umiestnenie predmetu v inscenácii
• osvetlenie, nasvietenie s farebným svetlom
• fotografovanie s rôznych uhlov pohľadu – celok, detail

4

Vzťah obrazu a zvuku
vo filme
Hudba, hlas a slovo, strih

• vzťah obrazu a zvuku vo videu a filme
• Žiak vie pomenovať vzťah obrazu a Osobnostný
• ozvučenie krátkej ukážky (experimentovanie s zvuku vo videu alebo vo filme z a sociálny
ozvučením s použitím vybraného obrazu a zvuku v hľadiska výrazu.
rozvoj
počítačovom programe)
•
Multikultúrna
• hudba, hlas a ruchy
výchova
Mediálna
výchova

Podnety
architektúry

5

Urbanizmus / plán
mesta ,štruktúra zón,
doprava /

• urbanizmus: nadhľad, pôdorys, plán
• Žiak dokáže rozlíšiť prvky a funkcie
• plán mesta (dediny), štruktúra zón, doprava, uzly; častí zástavby mesta alebo dediny,
vzájomné vzťahy, vzťah ku krajine
• vytvoriť jednoduchý plán usporiadania
• porovnanie: mesto a dedina
urbánneho celku (mesto, dedina, osada,
• fantastické priestory, fantastické funkcie, utópia
časť) podľa svojej predstavy.
•

Podnety
poznávania
Sveta

6

Výtvarné hry
s problematikou
dejepisu /geografie

• podnety biológie:
• Žiak vie výtvarne reagovať na témy Osobnostný
• výtvarné interpretácie prírodných štruktúr (napr. biológie.
a sociálny
makrosnímky rastlinných a živočíšnych tkanív, •
rozvoj
minerálov, pozorovanie mikroskopom, röntgenové •
Enviromentálna
snímky, snímky geologických vrstiev, kryštálov,
výchova
tepelné snímky povrchu Zeme, kozmické snímky,
pozorovaná štruktúra listov ...)

Podnety
fotografie

4

Podnety filmu
a
videa
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Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova

Podnety
dizajnu

4

Odevný dizajn
Módny doplnok

• odevný dizajn
• odev, časť odevu, doplnok
• história odievania
• odevný dizajn

Tradície a
podnety remesiel

7

Košikárstvo
Šperkárstvo
Klampiarstvo
Rezbárstvo

• podnety košikárstva
• Žiak dokáže tvorivo variovať tradičnú Osobnostný
• pletenie objektu z prútov (napr. papier, kartón, bužírka, techniku.
a sociálny
drôt, drevo...)
•
rozvoj
• výtvarné reakcie na tradičné formy (architektúry
Multikultúrna
odevov, jedál, zvykov...)
výchova
Ochrana života
a zdravia

Elektronické
médiá

6

Synestetické
podnety

6

Spracovanie obrazu
• digitálna úprava farieb obrazu
• Žiak vie vytvoriť koláže z vlastných
/vrstvy, filtre, farebné variácie/ • digitálna úprava svetlosti, sýtosti, kontrastu farieb; digitálnych kresieb, fotografií , malieb,
Písmo a obraz
rozostrenie, zaostrenie, voľná transformácia
alebo písma,
/ montáž obrazu
• digitálne filtre, farebné filtre, krivky farieb
• vytvoriť varianty digitálneho obrazu
• digitálna obrazová koláž/koláž z obrazu a písma
pomocou operácií v počítačovom
programe.
Farebná hudba /objekt,
• objekt vydávajúci zvuk – hudobno-vizuálny nástroj, • Žiak dokáže použiť zvukové vlastnosti
hudobno-vizuálny nástroj/
ozvučené povrchy (textúry: napr. vrúbkovaný papier, materiálov a objektov.
Zvuková plastika
plech ...)
/ objekt /Hry s ostrosťou Hry s • zvuková performancia s vlastnými zvukovými
ostrosťou Ekologická etika
objektmi (nástrojmi vydávajúcimi zvuky, ruchy, šumy)
z pohľadu žiaka / zber
• zvukové objekty, autorské a hudobné nástroje
odpadu, neznečisťovať
z hľadiska,

Finančná gramotnosť:
Kompetencia: Človek vo sfére peňazí. Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce.
Téma: Košikárstvo. Rezbárstvo.
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• Žiak dokáže navrhnúť odevy alebo Osobnostný
doplnky podľa svojich predstáv.
a sociálny
•
rozvoj
Multikultúrna
výchova

Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj

Hudobná výchova
Názov predmetu

Hudobná výchova

Časový rozsah výučby

1 hod./týždenne; 33 hodín/rok

Ročník

piaty, šiesty

Škola

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

Stupeň vzdelania

ISCED

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

2

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
Tematický
celok
Ako sa nám
prihovára hudba.

Časová Téma
dotácia
Výrazové prostriedky
10

Ročník: piaty
1 hod.týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Rytmus, tempo, dynamika, melodika,
harmónia.
Precítenie a pochopenie hudobného
diela.

Žiak vie spievať intonačne čistoa rytmicky presne.

a ich funkcia.
Zážitok z hudby a jeho
zdôvodnenie.

Podoby hudobnej
skladby.

Detská tvorivosť,práca s hudobnou
myšlienkou.

Komunikatívna
funkcia hudby.
Správanie sa na
hudobných podujatiach.

Komunikácia s okolitým svetom
prostredíctvom hudby.
Umenie. Ako sa správame na
kultúrnych
podujatiach.
Pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre
identitu.Tolerancia k druhým kultúram a
národom.
Vcítenie sa do nálady, ktorú chcel autor
vyjadriť.

Žiak je schopný improvizovať na hudobných
nástrojoch a orientovať sa v grafickom zázname
piesne.
Žiak vie posúdiť kvalitu vokálneho prejavu druhých.

Žiak dokáže využiť intonačné, spevácke a sluchové
návyky.

Prepojenie s VV,
OV, EV.
Prepojenie
s literárnou
a mediálnou
výchovou .
Prepojenie s VV.

Prepojenie s OV.

Žiak dokáže kultivovane zaspievať 12 piesní vhodne
zvolených so zreteľom na hlasové dispozície a
hlasovú hygienu.
Žiak vie vytvárať jednoduché inštrumentálne
sprievody k piesňam.
Je schopný improvizácie na ľahkoovládateľných
nástrojoch. Dokáže hrať rytmické motívy.

Pepojenie
s mediálnou
výchovou.
Multikultúrna
výchova.

Návšteva hud.
podujatí. Prepojenie
s VV, EV, cudzím
jazykom. Film,
video, komunikačné
prostriedky.
Prepojenie
s literárnou
výchovoudramatizácia.

Prostredníctvom
hudby spoznávame
svoju kultúru
a kultúru iných
národov.

12

Piesne krajín
Vyšegrádskej štvorkySlovensko, Česko, Poľsko,
Maďarsko.

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.

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.
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Prierezové témy

Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Hudobná výchova
Tematický
celok

Časová Téma
dotácia

Hudba minulosti 17
a súčasnosť.

Počiatky hudby.

Barok.

Klasicizmus.

Ročník: šiesty 1 hod.

Týždenne

Obsahový štandard

Výkonový standard

Prierezové témy

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.
Rytmizované texty, artikulačné cvičenia,
dychové a hlasové cvičenia, intonačné
cvičenia. Používanie elementárnych hudobných
nástrojov. Hra na jednom klasickom
melodickom, alebo harmonickom hudobnom
nástroji. Jednoduché hudobné nástroje,
demonštracia konštrukčných principov
nástrojov a principov vznikania zvuku v
jednotlivých nástrojových skupinách.
Vznik opery- J.Peri, C. Monteverdi, A.
Vivaldi, J.S. Bach – fúga, G.F. Handel. Hudba
na Slovensku v období baroka.
Rozvíjanie sluchovo-intonačných schopností.

Žiak dokáže pochopiť a osvojiť si v základných črtách Spojenie hudby
slohový vývoj európskej hudby od najstarších čias až s pohybovým
po klasicizmus. Žiak vie rozlíšiť ukážky hudby od
prejavom.
primitívnych kultúr po hudbu klasicizmu.
Žiak dokáže hovoriť a spievať podľa zásad hlásovej
hygieny v súlade so správnym držaním tela, technikou
správneho dýchania, zretelnej artikulácie, s mäkkým
hlasovým začiatkom a použitím vhodného hlasového
registra. Žiak dokáže hrať na elementárnom
klasickom, alebo harmonickom hudobnom nástroji so
správnym použitímhracieho aparatu s dôrazom na
kvalitu tónu. Dokáže zahrať tóny podľa notového
zápisu. Vlastnoručne zhotoviť elementárný hudobný
nástroj.

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. Dokáže rozozať a pomenovať podľa
počutia bežné nástrojové zoskupenia.
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Žiak vie charakterizovať hudobnodramatické dielo.
Mediálna výchova.
Dokáže zaspievať jednohlasnú a dvojhlasnú skladbu,
využiť hlasovú a nástrojovú dynamiku, dokáže využiť
poznatky o hudobnej forme.Žiak dokáže tvorivo
pracovať s hlasom – textom, rečou, zvukmi. Hlasom
realizovať rytmické a melodické modely. Žiak vie
aktívne počúvať hudbu, rozpoznať emocionálnovýrazový potenciál hudby.
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
Autorské piesne. Ľudové piesne,
piesne regiónu.

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, rozpoznať
prvky konkrétneho štýlového obdobia dejín hudby a
slovne vyjadriť odlišnosti štýlov. Dokáže verbalizovať
atmosféru hudby a hudbu vyjadriť pohybom. Vie si
zapamätať jednoduché choreografie. Vie ralizovať
hudobno-dramatické činnosti podša principov tvorivej
dramatiky samostatne aj v skupine.

Finančná gramotnosť sa nebude uplatňovať.
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Multikultúrna
výchova.
Mediálna výchova.
Tvorba projektu –
prezentačné
schopnosti.

Telesná a športová výchova
Názov predmetu

Telesná a športová výchova

Časový rozsah výučby

2 hod./týždenne; 66 hodín/rok

Ročník

Piaty, šiesty

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.

Stratégia vyučovania
Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. Taktiež budeme uskutočňovať
hodnotenie celkových a čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, zohľadňovať vekové
a individuálne osobitosti žiakov, učiteľ bude prihľadať na momentálnu psychickú a fyzickú
disponovanosť. Celkové hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete bude čo najobjektívnejšie
zhodnocovať úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov a schopnosť používať osvojené
vedomosti, zručnosti a návyky.
Pri práci sa využívajú nasledovné metódy, formy a postupy práce:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok (pohybové, písomné, ústne),
- testami
- všeobecných pohybových schopností, špecifických pohybových činnosti a návykov
- referátov a projektov,
- analýzou výsledkov rôznych pohybových činností žiaka,
- konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s
odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
všeobecného lekára pre
- deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a
poruchami,
- rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie
do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť
prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov
žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Ťažiskovou
formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú,
veku primeranú analytickú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností.
Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. Okrem
subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov
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žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom
hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na
základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj
a pokroky žiakov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať do úvahy ich
individuálne osobitosti a úroveň ich sebarozvoj.
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Telesná výchova
Tematický celok Časová Téma
dotácia
Testovanie
Eurofit test
4

Ročník: piaty
2 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

- 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
inýchZdravotná
výchovastarostlivosť
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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Športové hry

21

Športové hry

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

-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

Finančná gramotnosť:


Človek vo sfére peňazí - Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia.(športové hry,
atletika)
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Telesná výchova
Tematický
celok
Bezpečnosť

Časová Téma
dotácia
1
3

Testovanie
Atletika

Poučenie o
bezpečnosti
Eurofit test

13

Technika
atletických
Disciplín

3

Zdravie a prvá
pomoc

Ročník: šiesty
2 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

• Zásady
bezpečného
a účelného
pohybu • Dodržiava zásady bezpečného a účelného pohybu
v telocvični
v telocvični
• - Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti
• vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej
• pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa
• daných noriem
• -základná terminológia a systematika
• -vie sa orientovať v základných atletických
• atletických disciplín
• disciplínach, charakterizovať ich a prakticky
• -základné pravidlá súťaženia a rozhodovania
• demonštrovať,
• atletických súťaží,
• -pozná význam a vplyv základných prostriedkov
• -organizácia súťaží (časomerač, rozhodca,
• kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu
• zapisovateľ),
• a využíva ich vo svojej spontánnej pohybovej
• atletická abeceda, nízky a polovysoký štart
aktivite,
• skok do diaľky, skok do výšky
• -pozná základné pravidlá atletických disciplín a pod
• -zásady fair-play,
• dohľadom pedagóga je schopný pomáhať pri
• -bezpečnosť a úrazová zábrana,
• organizácii a rozhodovaní atletických súťaží,
• -zásady hygieny a vplyv atletiky na -zdravý
• -pozná význam rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť
• vývin mládeže.
• do jeho vedenia,
• zásady držania tela, správne držanie tela, chybné • -pozná a v živote uplatňovať zásady fair-play ako
držanie tela, tonizačný program na správne • súťažiaci, rozhodca, organizátor, divák.
držanie tela
• ohodnotiť správne držanie tela
• prvá pomoc pri drobných poraneniach, praktické • poskytnúť prvú pomoc
poskytnutie prvej pomoci

Zdravie a jeho
poruchy
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Prierezové
témy
Sebapoznávanie

- Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Sebapoznávan
ia
a poznávanie
iných
- Zdravotná
výchovastarostlivosť
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,
• -zásady bezpečného správania, dopomoc,
• záchrana pri cvičení,
• -zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia
• hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl.
• kotúľové väzby, stojka na rukách s rôznou
polohou nôh, stojka na rukách – kotúľ vpred,
premet bokom
• lopta – kotúľanie a prevaľovanie; odrážanie;
hádzanie a chytanie; vyvažovanie
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• -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,
cvičebných tvaroch
• -vie ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu
• gymnastického cvičenia v disciplínach vybraného
• gymnastického športu
• prakticky demonštrovať osvojené cvičebné tvary zo
športovej a modernej gymnastiky
• -dokázať postrehnúť chyby v predvedení, držaní tela,
• rozsahu pohybu, svalovom napätí,
• -vie posúdiť reálne svoju individuálnu športovú
• úroveň.

- Osobnostný
rozvoj
- Akceptácia
a tolerancia
iného
človeka, jeho
názorov a
postojov

Športové hry

21

Športové hry

• -systematika herných činností, základná
• terminológia,
• basketbal prihrávka, dribling, streľba z miesta, z
krátkej a strednej vzdialenosti, bránenie hráča bez
lopty a s loptou
• futbal prihrávka, tlmenie lopty, streľba,
obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou, hrať
podľa pravidiel
• hádzaná prihrávka jednou rukou od pleca s
veľkým náprahom, dribling, streľba zhora z
miesta, skokom do bránkoviska,
• -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,
• -vie vysvetliť základné pravidlá vybraných
• športových hier,
• -vie zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie
•
• -vie posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho
• športového výkonu a aj výkonu svojho družstva.

- Efektívne
riešenie
konfliktov v
škole
a medzi
rovesníkmi
- Prevencia
agresie,
šikanovania
a násilia v
škole
Diskriminácia

Finančná gramotnosť:


Riadenie rizika a poistenie - Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerč- ným) poistením. Vymenovať povinné a
nepovinné druhy verejného poistenia.
- Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené
škody, úrazového a životného poistenia
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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

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.

Stratégia vyučovania
Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. Taktiež budeme uskutočňovať
hodnotenie celkových a čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, zohľadňovať vekové
a individuálne osobitosti žiakov, učiteľ bude prihľadať na momentálnu psychickú a fyzickú
disponovanosť. Celkové hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete bude čo najobjektívnejšie
zhodnocovať úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov a schopnosť používať osvojené
vedomosti, zručnosti a návyky.
Pri práci sa využívajú nasledovné metódy, formy a postupy práce:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok (pohybové, písomné, ústne),
- testami
- všeobecných pohybových schopností, špecifických pohybových činnosti a návykov
- referátov a projektov,
- analýzou výsledkov rôznych pohybových činností žiaka,
- konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby
s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
všeobecného lekára pre
- deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami
a poruchami,
- rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.
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Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie
vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov
budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Ťažiskovou formou
hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku
primeranú analytickú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností.
Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup.
Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. Okrem
subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov
žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom
hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na
základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj a pokroky žiakov.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať do úvahy ich individuálne osobitosti
a úroveň ich sebarozvoja.
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš
Predmet: Loptové hry
Tematický
celok
Úvod do
predmetu
Vybíjaná

Časová Téma
dotácia
Úvodná hodina
6

Prihrávky, chytanie lopty
Pravidlá, prihrávky – príjem lopty
Prihrávky – hra
Prihrávky -hra – taktika
Turnaj

Ročník: piaty
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

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

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

Florball
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Základná škola Nábr. Dr. A Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Loptové hry
Tématický
celok

Časová

Vybíjaná

6

Basketbal

8

Ročník: šiesty
Obsahový štandard

1 hod. týždenne, 33 ročne
Výkonový štandart

Dotácia

Prehadzovaná 6

Florbal

Téma

13

Poučenie o bezpečnosti
Prihrávky, chytanie
lopty
Pravidlá, prihrávky –
príjem lopty
Prihrávky
Hra
Taktika
Turnaj
Prihrávky, vedenie lopty
Streľba z miesta,
z pohybu
Dvojtakt, - streľba na
kôš
Zjednodušená hra
Zónová obrana
Prihrávky v dvojiciach,
podanie
Hra podľa pravidiel
Prihrávky v trojiciach
Prehadzovaná - hra taktika
Prehadzovaná - turnaj
Vedenie loptičky
Prihrávky v dvojiciach.
Prihrávky po čiare
v trojiciach
Streľba na bránku
Hra podľa pravidiel
Hra – turnaj

Prierezové
témy

Zásady bezpečného a účelného pohybu
v telocvični
Špecifické poznatky, charakteristika, techniky
organizácia zápasov, činnosť rozhodcov

Dodržiava zásady bezpečného
a účelného pohybu v telocvični
Žiak ovláda základné herné kombinácie,
je schopný hrať podľa pravidiel
vie viesť jednoduchý zápis,
rozhodovať zápas, ovláda terminológiu

Ochrana života
a zdravia
človeka pri
práci

Charakteristika techniky a individuálnej
taktiky
osvojovanie herných činností prihrávok
Nácvik, odstraňovanie chýb
Nácvik, hra, obrana

Žiak vie vymenovať základné herné
kombinácie
prejaví úroveň osvojenia herných
činností, vie hrať podľa pravidiel
vie ich vysvetliť, viesť jednoduchý zápas,
terminologický vie pomenovať činnosti
jednotlivca
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
Žiak vie vymenovať základné herné
kombinácie
prejaví úroveň osvojenia herných
činností, vie hrať podľa pravidiel
vie ich vysvetliť, viesť jednoduchý zápas,

Ochrana života
a zdravia

Nácvik, odstraňovanie chýb

Nácvik, odstraňovanie chýb

Ochrana života
a zdravia

Ochrana života
a zdravia

Finančná gramotnosť:



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