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I.

Všeobecná charakteristika školy

1. Veļkosť školy
Základná škola Malachov je neúplná základná škola pre
ţiakov 1. aţ 4. ročníka s kapacitou do 40 ţiakov. V budove
školy sú 2 učebne, z toho 1 vyuţívaná ako trieda a zároveň
ako školský klub detí. Druhá trieda je príleţitostne vyuţívaná
a jej súčasťou je počítačová učebňa zriadená v jej zadnej časti
a opticky a fyzicky oddelená. Má 11 počítačov. Na
spoločenské akcie a športové vyuţitie detí vyuţívame
gymnastickú telocvičňu. Na prízemí sa nachádza zborovňa,
kuchyňa školská jedáleň pre MŠ a školská jedáleň pre ZŠ. Na
poschodí sú dve herne, dve spálne pre deti MŠ a miestnosť pre
učiteľky MŠ.
Budova školy je umiestnená do krásnej prírodnej scenérie
Kremnických vrchov. Rozľahlý školský areál, vyuţívaný na
rekreačnú, oddychovú a čiastočne na športovú činnosť, je
vysadený ihličnatými a ovocnými stromami. Nachádza sa tu
pieskovisko a zostava detského ihriska.
2. Charakteristika školy
Školu navštevujú školopovinní ţiaci 1. aţ 4. ročníka.
Po súhlase riaditeľa školy je moţné začleniť do
výchovno-vzdelávacieho procesu aj ţiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami i deti s intelektovým
nadaním.
3. Charakteristika pedagogického zboru
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Priemerný počet učiteľov: 4
Priemerný počet vychovávateľov: 1
Vzdelanie pedagogických zamestnancov
Mgr. Katarína Cholvádová– riaditeļka školy
PF Banská Bystrica – učiteľstvo pre 1. stupeň
Osvedčenia:
I. kvalifikačná skúška
Prečo a čo pozorovať na vyučovaní
Detské divadlo ako súčasť dramatickej výchovy
Mgr. Radoslav Adámik – katolícky kaplán
Mgr. Ján Kollár – evanjelický farár
Mgr. Stanislav Cholvád – tréner
PF UMB Banská Bystrica – učiteľstvo pre 1. stupeň
Tréner tenisu II.triedy
Anna Ťaţká - vychovávateļka ŠKD
SPgŠ v Levoči – odbor vychovávateľstvo
Osvedčenia:
Environmentálna výchova
Vyuţitie ľudových tancov v ŠKD
Detské divadlo ako súčasť dramatickej výchovy
4. Dlhodobé projekty
V školskom roku 2011/2012 sme sa zapojili do programu
„Ovocie a zelenina do škôl“ a „Školský mliečny program“.
Týţdenne deti dostávajú k obedu jablko, týţdenne jablkovú
šťavu, týţdenne 0,25 litra mlieka, ktoré sú z časti financované
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EU. Tento program prispel k našim aktivitám zdravého
ţivotného štýlu. Kaţdoročne robíme v škole týţdeň zdravej
výţivy, kde preferujeme konzumáciu najmä ovocia a zeleniny.
Jeden deň v týţdni sme zaviedli mliečny a jeden vitamínový.
V tieto dni ţiaci zbierajú za prinesenú desiatu body. Týmto
spôsobom vedieme rodičov k tomu, aby aspoň raz do týţdňa
dali deťom zdravú desiatu i keď pre mnohých je
samozrejmosťou dať ovocie, zeleninu alebo mliečny výrobok
kaţdý deň. Tento rok sme sa zapojili do projektu finančného
vzdelávania „Moja família“.
Implementujeme do tematických výchovno-vzdelávacích
plánov
a následne do vyučovania prvky drogovej prevencie
a prevencie proti šikanovaniu podľa vypracovaného
projektu.
5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Škola spolupracuje s rodičmi v oblasti výchovnovzdelávacieho
procesu, v oblasti mimoškolských voľnočasových aktivít.
Škola podporuje a rozvíja spoluprácu s organizáciami
v obci, hlavne s občianskym zdruţením Malachovská škola.
6. Priestorové a materiálno-technické podmienky
školy
Vyučovanie prebieha v dopoludňajších hodinách v 1 učebni,
v počítačovej učebni, v telocvični, na školskom dvore.
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V odpoludňajších hodinách prebieha činnosť školského klubu
detí v tej istej triede ako doobedňajšie vyučovanie. Triedy ako
i ostatné priestory školy sú vymaľované, 1.trieda (a zároveň
trieda ŠKD) je zariadená štýlovým nábytkom. Triedy majú
nové plastové okná. Telesná výchova sa realizuje v telocvični,
ktorá je primerane veľká, vybavená dostatočným počtom
cvičebného náradia, potrebného na plnenie cieľov TEV podľa
UO a na školskom dvore, kde je terén zatiaľ nevyhovujúci.
Priestor vyhradený učiteľom a vedúcej ZŠS – zborovňa
a riaditeľňa, je čistý s plastovými oknami, nevymaľovaný,
zariadený dostatočným počtom stolov a odkladacích
priestorov pre učiteľov. Táto miestnosť zároveň slúţi ako
sklad pomôcok, šatňa kostýmov, je tu umiestnená učiteľská
kniţnica a kopírka.
V uţívaní je počítačová miestnosť, vybavená 11-timi ţiackymi
počítačmi, tlačiarňou a skenerom. Jeden počítač je zároveň
vyuţívaný učiteľmi na prípravu na vyučovanie a riaditeľkou
školy na administratívnu činnosť. Vo vyučovacom procese
vyuţívame aj dataprojektor. Škola pouţíva vlastný notebook
a notebook z projektu Modernizácia vzdelávania, do ktorého
je škola zapojená.
Vo vlastníctve školy je dostatočný softvér s edukačnými
programami pre ţiakov, učiteľov i pre administratívnu
činnosť.
Učiteľská a ţiacka kniţnica sa priebeţne kaţdý rok dopĺňa
vhodnou detskou či odbornou literatúrou. Vo vstupnej chodbe
sú informácie ZŠ a ZŠS pre rodičov. Na chodbe sa nachádzajú
skrinky pre deti MŠ a ZŠ, nástenky s prácami detí. Na prízemí
je kuchyňa, jedáleň pre MŠ, jedáleň pre ZŠ, funkčné učiteľské
a ţiacke sociálne zariadenia, telocvičňa.
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V podpivničených priestoroch sa nachádzajú sklady kuchyne
a plynová kotolňa. Bývalý sklad uhlia a jedna veľká miestnosť
sú nevyuţité.
Na druhom poschodí je herňa so spálňou pre staršie deti MŠ,
osobitná herňa a osobitná spálňa pre mladšie deti MŠ, sociálne
zariadenia a miestnosť pre učiteľky MŠ. Z priestrannej chodby
vedú dvere na rozľahlú povalu.
Areál školy je vhodne upravený, trávnik je udrţiavaný. Plocha
je prispôsobená na hry a čiastočne na šport vo voľno časových
aktivitách (preliezačky, lavičky, doskočisko pre skok ďaleký
nie je bezpečne upravené).
Zo školského dvora je vstup do skladu CO (v správe obce). Tu
sú umiestnené aj lavice pre letnú školu.
Okolie je vysadené ihličnatými stromami a ovocnými
stromami.
7. Škola ako ţivotný priestor
Kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried,
školského dvora, chodieb, aby sa ţiaci i pedagógovia cítili
v škole príjemne. Aktuálne informácie o aktivitách školy
zverejňujeme
na informačnej tabuli obce a nástenkách v škole,
prostredníctvom Malachovských novín. Budujeme priateľskú
atmosféru medzi ţiakmi navzájom, medzi ţiakmi,
deťmi, pedagógmi i nepedagogickými pracovníkmi.
8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri výchove a vzdelávaní
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Škola zabezpečuje a pravidelne monitoruje bezpečné
a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie.
Poučenie ţiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
prebiehajú vţdy na začiatku školského roka so zápisom do
poznámok v triednych knihách. Školenia zamestnancov školy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti poţiaru
zabezpečuje a organizuje firma PYROBOSS, ktorá
zabezpečuje i vykonávanie pravidelných kontrol bezpečnosti
a ochrany zdravia. Odstraňovanie nedostatkov podľa
výsledkov revízií zabezpečuje škola v spolupráci so
zriaďovateľom.
9. Vízia, poslanie školy
Víziou je, aby ţiaci našej školy aj po rokoch mohli
povedať:
„Toto bola moja najlepšia škola.“
„Sem sa vždy budem rád vracať.“
„Táto škola ma naučila.“
„Bola to škola tých pravých hodnôt.“
„Tu som sa naučil nebáť sa povedať svoj názor.“
„Tu sa mi nesmiali, ale mi pomáhali.“
„Bol som výborne pripravený na druhý stupeň.“
„Tu som sa naučila stáť na javisku.“
„V tejto škole som zistil, že mám športového ducha.“
„Toto boli moji najlepší učitelia.“
1. Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje
rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade
so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje
mravnú , estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a
ekologickú výchovu ţiakov, umoţňuje náboţenskú výchovu
8
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2. Základná škola pripravuje ţiakov pre ďalšie štúdium a
prax.
3. Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a
spoločenským centrom obecnej komunity. Školu povaţujeme
za otvorené spoločenstvo ţiakov, učiteľov a rodičov, ktorej
hlavným poslaním je poskytovať komplexné sluţby v oblasti
výchovy a vzdelávania kaţdej rodine a ďalším odberateľom v
rámci celoţivotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky
a dopytu po týchto sluţbách.
10. Hodnoty, ktoré uznáva naša škola
empatia viem sa vcítiť do pocitov iného človeka
-vidím jeho očami, počujem jeho ušami, cítim jeho srdcom
-snaţím sa druhého pochopiť
-pomáham všetkým, ktorí potrebujú pomoc
-ochraňujem slabších
-spoluţiakov oslovujem krstným menom

zodpovednosť za vlastné vzdelanie a správanie
-do školy nosím všetky potrebné pomôcky
-mám napísané domáce úlohy a som naučený
-ak niečomu nerozumiem, slušne poţiadam o vysvetlenie
-viem sa ospravedlniť
-vţdy sa pozdravím spoluţiakom, personálu školy a návštevníkom školy
-pouţívam slušné slovíčka – prosím, ďakujem, prepáč, dobrú chuť ...
-viem prijať následky za porušenie dohodnutých pravidiel
a vnútorného školského poriadku

ochrana zdravia, prírody, ţivotného prostredia
-starám sa o svoje zdravie : športujem, otuţujem, vhodne sa obliekam,
9
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konzumujem ovocie, zeleninu, zdravo sa
stravujem
základy hygieny : sprchovanie, umývanie hlavy, rúk, zubov

-dodrţiavam
-do školy chodím čisto a slušne oblečený
-neznečisťujem okolie odpadkami
-nepoškodzujem cudzí majetok, majetok školy a obce
-chránim prírodu a ţivotné prostredie

tolerancia k názorom iných a ļuďom bez rozdielu rasy,
náboţenského presvedčenia, pohlavia, voči zdravým
i psychicky alebo fyzicky oslabeným ļuďom
-pozorne počúvam, keď iný hovorí aj keď s ním nesúhlasím
-mám právo pomýliť sa, ale aj chybu napraviť
-mám právo zmeniť názor
-váţim si všetkých ļudí
-dodrţiavam pravidlá fair play

11. Ciele školy
1. Zvýšiť zapojenosť detí a žiakov do pohybových aktivít, viesť
ich k zdravému životnému štýlu a k športovaniu.
2. Viesť žiakov k umeleckému cíteniu využívaním prvkov
dramatickej výchovy, regionálnej výchovy,
environmentálnej výchovy.
3. Zvyšovať úroveň čitateľskej gramotnosti a úroveň
komunikačných zručností žiakov v materinskom
a anglickom jazyku.
4. Získať vyššiu kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
v práci s inovačnými pedagogickými metódami s využitím
IKT.
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho
programu
1. Pedagogický princíp školy
Naším princípom je, aby kaţdý ţiak v škole zaţil
úspech...
Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave na
ţivot, ktorý od nich vyţaduje, aby boli schopní kriticko
a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť
človeka schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného
sebamotivácie k celoţivotnému vzdelávaniu, schopného
rozvíjať sebareflexiu, sebapoznanie a sebahodnotenie.
Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT v našej škole.
Zabezpečiť kvalitnú prípravu ţiakov v cudzom jazyku
v 3. a 4. ročníku, so zameraním na komunikatívnosť
a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov.
2. Zameranie školy, stupeň a spôsob ukončenia
vzdelania
Výchova a vzdelávanie na našej škole prebieha podľa
Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho
programu.
Výchovno-vzdelávací proces na našej škole bude
zameraný na ţiaka ako individualitu. Odhalíme jeho silné
stránky a tie budeme posilňovať a prezentovať.
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Ţiaci absolvovaním 4. ročníka na našej škole získajú
primárne vzdelanie. Na vysvedčení vo 4. ročníku sa do
doloţky uvedie:
„Ţiak získal primárne vzdelanie.“

3. Profil absolventa
Absolvent ZŠ s MŠ v Malachove má základy čitateľskej,
pisateľskej, počtovej, počítačovej, prírodovednej a kultúrnej
gramotnosti, ako i základy medziosobnostnej komunikácie
(pozdrav, poďakovanie, ospravedlnenie, prosba, ţiadosť,
nadviazanie kontaktu).
Absolvent našej školy má základy komunikácie v 1 cudzom
jazyku.
Vie verejne odprezentovať výsledky svojich prác, čím zaţíva
pocit úspechu pri prezentácii svojich silných stránok.
Ţiak ZŠ s MŠ Malachov je zodpovedný za svoje správanie
i vzdelávanie, je si vedomý prípadných následkov pri
porušení školského poriadku, dokáţe spolupracovať v tíme
a vie obhájiť vlastný názor. Vie primerane reagovať na kritiku.
4. Pedagogické stratégie
Za vhodný výber foriem a metód práce je zodpovedný
učiteľ. Musí mať na zreteli, ţe pomocou nich ţiak získa tieto
kľúčové spôsobilosti:
sociálne komunikačné spôsobilosti
12
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spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného
myslenia
spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej
technológie
spôsobilosť učiť sa učiť sa
spôsobilosť riešiť problémy
osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa
nástrojmi kultúry
Kompetencie na rozvoj komunikačných schopností:
Ţiak:
- Formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory
v logickom slede
- Vie odlíšiť podstatné od vedľajšieho
- Vyjadruje sa výstiţne, súvisle a kultivovane v ústnom a
aj v písomnom prejave
- Vie získané informácie spracovať a prezentovať, má
dostatočnú slovnú zásobu
- Vie počúvať, čo hovoria iní, snaţí sa im porozumieť
a vhodne na nich reaguje
- Aktívne a primeraným spôsobom sa zapája do diskusie
- Vie obhájiť svoj názor, vhodne argumentuje
- Rozumie textu, vie urobiť jeho osnovu a podľa nej
stručne text zreprodukuje
- Rozumie obrazovým materiálom, gestám, zvukom, vie
ich pouţiť
- Dokáţe komunikovať v anglickom jazyku na úrovni
absolventa primárneho vzdelania
- Vyuţíva IKT na komunikáciu s okolitým svetom
Kompetencie k učeniu
Ţiak:
13
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- Vie si vybrať vhodné metódy a spôsoby učenia sa
- Vyhľadáva, triedi a vyuţíva informácie v učení sa
a v praxi
- Vie pouţívať znaky a symboly
- Uvádza veci do súvislostí, prepája do širších celkov,
vyuţíva medzipredmetové vzťahy
- Na základe súvislostí si vytvára komplexnejší pohľad
a vlastný názor na matematické, prírodné, spoločenské
a kultúrne javy
- Hľadá fakty na obhájenie svojho názoru
- Je primerane samostatný
- Vie odhaliť prekáţky brániace učeniu sa a snaţí sa ich
odstrániť
- Vie posúdiť vlastný pokrok, vie o svojich výsledkoch
diskutovať
Kompetencie k riešeniu problémov
Ţiak:
- Vníma problémové situácie v škole i mimo nej, rozpozná
a pochopí problém
- Premýšľa o príčinách problému
- Navrhuje riešenia na odstránenie problému, vyuţíva
vlastný úsudok, hľadá správnu cestu
- Nenechá sa odradiť neúspechom, je vytrvalý, hľadá
konečné riešenie
- Sleduje vlastný pokrok pri riešení problémov
- Zvaţuje ZA a PROTI
- Vie si obhájiť svoj názor
Kompetencie spoločenské a občianske
Ţiak:
- Rešpektuje názory druhých ľudí, váţi si ich vnútorné
hodnoty
14
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- Je schopný empatie, odmieta šikanovanie, je schopný
postaviť sa proti nemu vhodným spôsobom
- Dodrţiava spoločenské normy správania sa
- Stojí si za svojimi právami v škole i mimo nej
- Správa sa zodpovedne v krízových situáciách
- Vie druhému poskytnúť pomoc podľa svojich moţností
- Rešpektuje a chráni naše kultúrne a historické dedičstvo,
hlavne svojho regiónu
- Prejavuje pozitívny postoj k umeleckým hodnotám, má
zmysel pre kultúru a tvorivosť
- Aktívne sa zapája do kultúrneho diania v obci, do
športových akcií
- Chápe základné ekologické súvislosti a environmentálne
problémy, rešpektuje poţiadavky na kvalitné ţivotné
prostredie
Kompetencie sociálne a personálne
Ţiak:
- Dokáţe spolupracovať so skupinou, vytvára tímovú prácu
s dobrými medziľudskými vzťahmi, dokáţe sa
prispôsobiť, rešpektuje názory iných, oceňuje skúsenosti
druhých
- Aktívne sa zapája do skupinovej diskusie
- Chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri
riešení danej úlohy, čerpá poučenie z toho, čo si ľudia
myslia, hovoria a robia
- Vytvára si pozitívnu predstavu o sebe samom, podporuje
svoju sebadôveru a samotný rozvoj
- Ovláda a riadi svoje konanie, aby dosiahol sebaúctu
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5. Organizačné formy a metódy vyučovania
VYUČOVACIE METÓDY
E. Stračár: „Vyučovacou metódou rozumieme zámerné
usporiadanie obsahu vyučovania, činnosti učiteľa a žiaka, ktoré sa
zacieľujú na dosiahnutie stanovených výchovných a vzdelávacích
cieľov, a to v súlade so zásadami organizácie vyučovania.“
L. Mojţíšek: „Vyučovacia metóda je pedagogická – špecifická
didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania, rozvíjajúca
vzdelanostný profil žiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle
vzdelávacích a tiež výchovných cieľov a v súlade s vyučovacími
a výchovnými princípmi. Spočíva v úprave obsahu, v usmernení
aktivity objektu a subjektu, v úprave zdrojov poznania, postupov
a techník, zaistení fixácie alebo kontroly vedomostí a zručností,
záujmov postojov.“
Klasifikácia (triedenie) vyučovacích metód
Mnoţstvo metód, ktoré didaktika opisuje sa usilujú didaktici triediť do
jednotlivých skupín. V didaktike nie je doposiaľ prijatá jednotná
klasifikácia metód.
Logický aspekt – metóda analytická, syntetická,
induktívna, deduktívna, genetická a dogmatická.
Podļa prostriedkov – ústne podanie, laboratórne práca,
práca s knihou atď.
Podļa zdroja informácií – metódy slovné, práca
s literatúrou, pracovné metódy, metóda pozorovania;
slovné, názorné, praktické).
Podļa práce učiteļa a ţiaka – metódy heterodidaktické
(učebnú činnosť navodzuje a riadi učiteľ) a metódy
autodidaktické (samoučenie).
16
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Podļa počtu ţiakov – metódy kolektívne, metódy
skupinovej práce, metódy individuálneho vyučovania.

V ostatných rokoch sa v našej didaktike zauţívalo triedenie metód
podļa etáp vyučovacieho procesu:
1. motivačné ( metódy usmerňujúce záujem o učenie)
2. expozičné ( metódy prvotného oboznamovania ţiakov
s učivom)
3. fixačné (metódy opakovania a upevňovania učiva)
4. diagnostické a klasifikačné (metódy hodnotenia, kontroly
a klasifikácie)
LOGICKÉ POSTUPY UČENIA
Analýza – postupuje od celku k častiam. Bez analýzy nie
je moţné poznávanie.
Syntéza – postupuje od časti k celku. Vedie k pochopeniu
vzťahov a súvislostí.
Indukcia – postupuje od jednotlivých faktov
k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám.
Indukcia je cenná pre rozvoj myslenia, je konkrétna,
názorná, podporuje iniciatívu ţiakov. Vedomosti ňou
získané sú trvácnejšie a vyuţiteľnejšie v ďalšom učení sa
ţiakov.
Dedukcia – postupuje od zákonov, poučiek, pravidiel,
definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady.
Dedukcia je úspornejšia, ale menej presvedčivá,
predpokladá určitú úroveň logického myslenia ţiakov.
Vzťahy medzi indukciou a dedukciu sú podobné
ako pri analýze a syntéze, vo vyučovaní sa často vyuţíva
induktívno-deduktívny postup.
Genetický postup (vývinový) – je rozvíjanie vedomostí
postupnosťou. Myšlienky a dôkazy na seba jeden po
druhom nasledujú a vedú k pochopiteľnému záveru.
17
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Dogmatický postup – je učenie bez zdôvodňovania
a vysvetľovania – pravidlá, poučky, definície a pod. Je to
učenie nepresvedčivé, málo aktivizujúce, a preto sa
dogmatickému postupu vyhýbame. No niekedy sa mu
vyhnúť nedá.

Porovnávanie (synkritický postup) – je postup zisťovania
zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov
podľa určitých znakov.
Analógia (podobnosť) – je postup, keď z podoby istých
znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie
podrobnosti. Úsudky na základe analógie sú
pravdepodobnostné, podmienečné, pokiaľ sa nepotvrdí ich
pravdivosť.
MOTIVAČNÉ METÓDY
Prvoradou úlohou je vzbudiť u ţiakov záujem o učebnú činnosť.
Môţu mať povahu vnútorného motívu (záujem o učivo, túţba po
poznaní, ţelanie uspokojiť zvedavosť a pod.) alebo vonkajšieho
motívu ( učenie vyvolané vonkajšími podnetmi – učenie sa pre
zlepšenie prospechu, učenie sa pod nátlakom, hrozbou, ale aj pre
pochvalu atď.)
Správna motivácia je základom aktívnej činnosti ţiaka vo vyučovaní
a má sa prelínať celým vyučovacím procesom. Motivačné metódy sa
rozdeľujú ma vstupné a priebeţné:
Vstupné motivačné metódy:
Motivačné rozprávanie
Motivačný rozhovor
Motivačná demonštrácia
Problém ako motivácia
Priebeţné motivačné metódy:
Motivačná výzva
Aktualizácia obsahu učiva
18
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Pochvala, povzbudenia a kritika
EXPOZIČNÉ METÓDY
A. Metódy priameho prenosu poznatkov:
a) monologické slovné metódy
rozprávanie, opis, vysvetľovanie, prednáška
b) dialogické slovné metódy
rozhovor, beseda, dramatizácia
B. Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov
a) demonštračné – demonštrácia obrazov, filmu, pohybu, činnosti,
akustická demonštrácia...
b) pozorovanie – javov, navodených situácií...
c) manipulácia a predmetmi – laboratórna práca, pokus, práca
s didaktickým zameraním, hra ako metóda a pod.
C. Metódy problémové
a) problémové vyučovanie
b) projekty
D. Metódy samostatnej práce a autodidaktické metódy:
a) samostatná práca s knihou
b) samostatná práca v laboratóriu
c) samostatné štúdium (encyklopédie, štúdium literatúry spojené so
záujmom jedinca)
d) samostatné štúdium s vyuţitím techniky
E. Metódy mimovoļného učenia: preberanie názorov,
postojov, záujmov, napodobňovane činnosti
FIXAČNÉ METÓDY
Opakovanie, upevňovanie a precvičovanie je neoddeliteľnou
súčasťou vyučovacieho procesu. Uskutočňuje sa hneď po prebraní
nového učiva v škole, doma ale aj v mimoškolskou činnosťou ţiakov.
Podľa zamerania poznáme:
A) Metódy opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilosti
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 Ústne opakovanie učiva ţiakom
 Metóda otázok a odpovedí (pozri tieţ sokratovskú
a heuristickú metódu); v literatúre sa stretávame aj
s názvom katechetická metóda
 Písomné opakovanie
 Opakovací rozhovor
 Opakovanie s vyuţitím učebnice a inej literatúry – patrí
k významným fixačným metóda- Rozlišujeme opakovanie
zamerané na presné (doslovné) zapamätanie si textu
(básne, cudzie slová, definície) a opakovanie zamerané
na porozumenie textu s cieľom, aby ţiak vedel voľne
reprodukovať učivo.
Ciele tejto metódy:
 Ţiakov treba učiť sa učiť z literatúry.
 Vytvárať u ţiakov kladný vzťah ku knihám.
 Viesť ţiakov k pochopeniu logiky z prečítaného.
 Ţiaci sú schopní študovaný text rozdeliť na menšie
logické časti
 Ţiaci sú schopní rozlíšiť podstatné od nepodstatného.
 Schopnosť ţiakov robiť si vhodné poznámky,
výpisov, náčrtov.
 Domáce úlohy, beseda zameraná na prehĺbenie učiva,
laboratórna práca, film, ilustrácia a dramatizácia
B) Metódy precvičovania a zdokonaļovania zručností.
Obsahom vzdelania sú aj zručnosti, ktoré sa u ţiaka postupne
vyvíjajú a zdokonaľujú. Na proces zdokonaľovania vplýva aj ich
precvičovanie, čiţe motorický tréning. Ten môţe byť zameraný na
zdokonaľovanie technických, pohybových a umeleckých zručností.
Fixačné metódy majú významnú úlohu vo vyučovacom procese.
Pomocou nich učiteľ dotvára a spresňuje vedomosti ţiakov.
METÓDY DIAGNOSTICKÉ A KLASIFIKAČNÉ
20
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Pomocou diagnostických metóda učiteľ, ale aj ţiaci presviedčajú
o tom, ako sa im darí plniť výchovnovzdelávacie úlohy, pomocou nich
moţno motivovať ţiakov k učebnej činnosti. Plnia funkciu spätnej
väzby, prispievajú k uvedomovaniu si potreby individuálneho prístupu
učiteľa k ţiakom, informujú ţiaka o jeho učebných výsledkoch, sú
východiskom ďalšej organizácie a riadenia učebného procesu, vedú
k systematickej práci učiteľa a ţiakov atď.
Rovnako dôleţité sú aj funkcie týchto metód:
a) motivačná,
b) didaktická,
c) výchovná,
d) spoločenská a profesijná,
e) kontrolná.
Vo výchovnovzdelávacom procese sa najčastejšie uplatňujú tieto
metódy:
A. Klasické didaktické a diagnostické metódy:
 Ústne skúšky
 Písomné skúšky
 Praktické skúšanie
 Didaktické testy
B. Malé formy vedeckovýskumných diagnostických metód
 Sem patrí: metóda pozorovania ţiaka, pozorovanie
v určitých situáciách, rozbor ţiackych prác, exploračné
metódy (rozhovor, dotazník a anamnéza). Sú veľmi
významné a prispievajú k objektívnosti hodnotenia ţiakov.
C. Poznámky k ostatným diagnostickým a klasifikačným
metódam:
 Výsledky skúšania, testov, pozorovania atď. učiteľ triedi,
hodnotí a zaujíma k nim stanovisko, na základe čoho
klasifikuje alebo slovne hodnotí ţiakov.
 Klasifikácia je vyjadrená známkou, slovné hodnotenie
krátkou charakteristikou ţiaka.
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 Hodnotenie a klasifikácia ţiakov nemôţe byť iba
subjektívnym pohľadom na výkony ţiaka. Proces
hodnotenia a klasifikácie ţiakov vychádza z ustanovenia
zákona SNR č. 542/1990 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve ( z ďalších pedagogických
dokumentov).
 Jednou zo základných povinností učiteľa je dôkladné
poznanie dokumentov upravujúcich hodnotenie
a klasifikáciu ţiakov.
 Tendencie smerujú k odstraňovaniu „známkovania“ zo
škôl a nahradenia stupňov hodnotenia (známok) slovným
hodnotením. Pri tomto sa vychádza z toho, ţe známky
majú informačnú hodnotu, na ţiaka pôsobia stresujúco,
ťaţko nimi vyjadriť špecifické schopnosti ţiaka a v rukách
mnohých učiteľov sú donucovacím prostriedkom a pod.
 Slovné hodnotenie ţiaka odstraňuje tieto nedostatky. Za
zmienku stojí aj to, ţe učiteľ sa „neskrýva za známku“, ale
aj na vysvedčení slovne hodnotí ţiaka, uvádza jeho kladné
stránky, prípadne slovne vyjadruje, v čom má ţiak
medzery v príslušnom predmete, čo mu spôsobuje
problémy, čo sa musí doučiť a pod. To ho vedie k tomu,
aby systematicky ţiaka pozoroval, „študoval ho“
z pedagogicko-psychologických stránok, a nakoniec aj
objektívne slovne zhodnotil. Slovné hodnotenie má veľkú
vypovedaciu hodnotu.
 Pod klasifikačnou symbolikou sa rozumie: číslo (
známky), jednotné slovné vyjadrenie (veľmi dobre,
výborne...), vyjadrenie percentami, vyjadrenie opisom, (pri
slovnom hodnotení sa opisujú výkony, kvalita vedomostí,
schopností ich aplikácie a pod.)
Účinnosť vyučovacej metódy
Úlohou vyučovacích metód nie je iba prenos poznatkov, ale plnia
i viaceré úlohy – funkcie:
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 Informatívne nosná
 Formatívne účinná
 Výchovne účinná
 Ekonomická
 Prirodzená svojím priebehom a výsledkami
 Vyuţiteľná v praxi
 V súlade so systémom vedy a poznávania
 Motivačne pôsobivá
 Primeraná k ţiakovi
 Primeraná učiteľovi
 Hygienická
3. ORGANIZAČNÉ FORMY VYUČOVANIA
 Organizačná forma vyučovania je časová jednotka
zameraná na realizovanie obsahu vyučovania
a výchovnovzdelávacích cieľov, pričom sa uplatňujú
a vyuţívajú viaceré výchovnovzdelávacie metódy
a prostriedky, rešpektujú sa didaktické zásady a je v nej
interakcia medzi učiteľom a ţiakom.
 Organizačná forma nie je len vyučovacia hodina, ale aj
vychádzka, výlet, exkurzia a pod.
 K najzákladnejším hromadným organizačným formám
vyučovania v škole patrí vyučovacia hodina. Vyučovacie
hodiny môţu mať rôzne zameranie, a preto hovoríme
o hodinách z týchto hľadísk:
- Z hļadiska metodického postupu. Sem patria hodiny:
základná, zvlástne typy hodín, hodina filmovej projekcie,
hodina besedy, hodina práce s knihou, ale aj hodina –
exkurzia alebo vychádzka, hodina v laboratóriu, na
školskom pozemku a pod.
- Z hļadiska funkcie v systéme vyučovania. Tu hovoríme
o hodinách úvodných ( na začiatku školského roka),
hodinách preberania nového učiva, aplikačných,
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zhrňujúcich, záverečných (na konci školského roka),
o výletoch.
- Z hļadiska obsahu vyučovania. Sem moţno zaradiť
všetky hodiny podľa predmetov, ktoré obsahuje učebný
plán tej-ktorej školy ( hodiny matematického vyučovania,
jazykového vyučovania, hudobnej výchovy atď.
Vyučovacia hodina
Vyučovacia hodina je relatívne uzavretá jednotka vyučovacieho
procesu, ktorá sa skladá z viacerých častí článkov tvoriacich štruktúru
vyučovacej hodiny. Najčastejšie sa uplatňuje nasledovná štruktúra:
 organizačná časť hodiny,
 kontrola domácej úlohy,
 opakovanie učiva (môţe i nemusí byť spojené
s hodnotením),
 vytváranie nových vedomostí, zručností, návykov
(viacerými metódami).
 opakovanie a upevňovanie prebratého učiva (viacerými
metódami a v nových zmenených situáciách,
 uloţenie domácej úlohy,
 krátke zhodnotenie práce,
 záver vyučovacej hodiny.
Hodina, ktorá má takúto štruktúru, sa nazýva hodina základného
typu, rovnocenné názvy sú klasická, zmiešaná, kombinovaná.
Ak však učiteľ plní so ţiakmi len jednu didaktickú funkciu,
hovoríme o zvláštnom type vyučovacej hodiny, napr. hodina
osvojovania nových vedomostí, hodina opakovania a upevňovania
učiva, hodina vyuţívania vedomostí a zručností v praxi, hodina
skúšania a hodnotenia vedomostí ţiakov a pod.
Vychádzka, exkurzia, výlet
Vychádzka – umoţňuje ţiakovi poznávať predmety a javy, ktoré sú
v blízkosti školy. Ich bezprostredné pozorovanie a poznávanie
prispieva k vytváraniu správnych predstáv a vedomostí. Je spravidla
časovo kratšia – do parku, k rybníku a pod.
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Exkurzia – plní tie isté úlohy ako vychádzka. Je ju však potrebné
pripravovať s väčším časovým predstihom. Podľa zamerania poznáme
exkurzie: historické, vlastivedné, zemepisné, do výrobných podnikov.
Vychádzka i exkurzia môţu byť zamerané monotematicky alebo môţu
mať charakter komplexnosti (pozorovanie viacerých predmetov,
javov, z viacerých odborov). Vychádzka i exkurzia majú veľký
vzdelávací účinok. Okrem didaktickej hodnoty majú i veľkú výchovnú
hodnotu – formovanie vzťahu k prírode, k jej ochrane, poznávanie
práce atď. Aby vychádzka a exkurzia splnili vzdelávacie a výchovné
ciele, je potrebné:
 Dôkladná príprava učiteļa – vytýčenie cieľa, výber metód,
preskúmanie miesta, prípadná príprava sprievodcu a pod.
 Dôkladná príprava ţiakov – musia poznať ciele pozorovania,
význam, prípadne rozdelenie do skupín, poučenie o správaní sa,
aby nedošlo k úrazu atď.
 Počas vlastnej exkurzie, vychádzky – vyuţívať vhodné
vysvetľovanie, upriamovať pozornosť ţiakov na podstatu
pozorovaných predmetov a javov, pôsobiť na ţiakov výchovne,
dbať na bezpečnosť a pod.
 Vyuţitie vychádzky a exkurzie – slúţi k overovaniu získaných
poznatkov, učiteľ overuje, čo si ţiaci zapamätali, nejasnosti
a nepresnosti odstraňuje vysvetľovaním alebo inými metódami,
v ďalšej učebnej činnosti ţiaci pracujú s materiálom, ktorý
získali.
Výlet – sa uskutočňuje na konci školského roka. Okrem oddychovorekreačného charakteru má významné vzdelávacie a výchovné ciele.
Tie spočívajú v tom, ţe umoţňuje ţiakom poznať tie obsahy učiva,
ktoré nie sú dostupné počas školského roka. Výlet treba plánovať tak,
aby ţiaci neboli „presýtení“ mnoţstvom pozorovaní. Na druhej strane
treba zdôrazniť, aby bol výlet vyuţitý z hľadiska viacerých
predmetov.
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6. Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi
potrebami
Výchova a vzdelávanie v našej škole je otvorené pre
všetkých ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne
znevýhodneného prostredia, s nadaním), ak to dovoľujú
psychohygienické podmienky školy, odbornosť
a kvalifikovanosť pedagogického zboru. Rozhodnutie vydáva
riaditeľ školy.
7. Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa
obsahu, sú uvedené v tematických výchovno-vzdelávacích
plánoch.
Prierezové témy:
Environmentálna výchova
Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa
všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou,
pracovným vyučovaním, etickou výchovou.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe
nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy
medzi človekom a jeho ţivotným prostredím vo svojom okolí,
pričom zároveň chápe potrebu ochrany ţivotného prostredia
na celom svete. Dôleţité je, aby ţiaci získali vedomosti ale aj
zručnosti, ktorými môţu pomáhať ţivotnému prostrediu
jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah
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k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o
svoje okolie a pod..
Organizačne je vhodné prierezovú tému začleniť do viacerých
predmetov prostredníctvom jednotlivých tém, projektov alebo
urobiť kurzovou formou, napríklad zamerať sa jeden týţdeň
na
environmentálnu výchovu – s teoretickou a praktickou časťou.
Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s
ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia
spolunaţívali príslušníci rôzneho etnického, národného,
náboţenského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna
rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte
prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú
pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne
zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia
príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a
subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy
neznamenala len pokojné spolunaţívanie rôznych skupín
obyvateľov, ale vţdy bola
a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa
prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či
xenofóbie.
Ţiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v
osobnom aj verejnom ţivote vystavení rôznym kultúrnym
vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu
s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto
výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a
podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto
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výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj
poznania
rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu
kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj
tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo
vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná
na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako
spravodlivé systémy, kde majú všetci ţiaci rovnakú príleţitosť
rozvíjať svoj potenciál. Ţiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné
kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov,
rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáţe s ich
príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
Multikultúrnu výchovu moţno prirodzene začleniť do
humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky
multikultúrnej výchovy však moţno v obsahovej a metodickej
rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v
prírodovedných predmetoch či pri výučbe
materinského a cudzích jazykov.

Osobnostný a sociálny rozvoj
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský
potenciál ţiakov, poskytuje ţiakom základy pre plnohodnotný
a zodpovedný ţivot. Znamená to nielen študijný (akademický)
rozvoj ţiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych
spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby
ţiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si uţ od
primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o
sebe), spoznával sám seba, svoje
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dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s
tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný
ţivot a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa
naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory,
potreby a práva ostatných.
Dôleţité je, aby prierezová téma podporovala u ţiakov rozvoj
schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov
(šikanovanie, agresivita, uţívanie návykových látok). Cieľom
je,
aby ţiak získaval a udrţal si osobnostnú integritu, pestoval
kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti
potrebné pre osobný a sociálny ţivot a spoluprácu. V tejto
prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským
právam ale aj k rodinnej výchove.
Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími
oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy
aktuálne potreby ţiakov. Najviac priestoru má v predmete
etická výchova, ale je
dôleţité aby si učiteľ uvedomil, ţe na dosiahnutie cieľov tejto
prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v
náukových predmetoch. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy
realizovali
prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových
situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.
Tvorba projektov a prezentačné schopnosti
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme
rozvíjať u ţiakov - komunikovať, argumentovať, pouţívať
informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám
seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať
sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V
tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť
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jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú
budú môcť ţiaci vyuţívať v ostatných predmetoch alebo aj v
mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy.
Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s
pouţitím informačných a komunikačných technológií.
Ochrana ţivota a zdravia
Ochrana ţivota a zdravia (OŢZ) sa v základných školách
realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho
vzdelávacieho programu a samostatných organizačných
foriem vyučovania
– didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré
bolo v minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a
prírody (OČP). Ochrana ţivota a jeho zdravia integruje
postoje, vedomosti a schopnosti ţiakov zamerané na ochranu
ţivota a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri
pobyte a pohybe v prírode, ktoré môţu vzniknúť vplyvom
nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho
okolie.
Cieľom spoločnosti je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v
prostredí, v ktorom sa nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie
prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je
predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých
vplyvom
priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami,
ţivelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň
napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách
vzniknutých
pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho
štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike
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ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ zdravia a ţivota iných
ľudí. Poskytnúť
ţiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti.
Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní
pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota. Rozvinúť
morálne vlastnosti ţiakov, tvoriace základ vlasteneckého a
národného cítenia. Formovať
predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a
celkovej odolnosti organizmu na fyzickú
a psychickú záťaţ v náročných ţivotných situáciách.
Prierezovú tému napĺňa obsah :
- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
- zdravotná príprava,
- pohyb a pobyt v prírode.
Dopravná výchova
V kaţdodennom ţivote sa ţiaci stávajú účastníkmi cestnej
premávky ako chodci, korčuliari, kolobeţkári, cyklisti,
cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a
pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj
veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných
nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom
školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky
zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných
situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou
výchovy a vzdelávania ţiakov základných škôl. Úlohou
výchovy k bezpečnosti
v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na
samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo
cyklistov - pričom je
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potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov
motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa
uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných
ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.
Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ
zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú,
ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené
v zmysle týchto kritérií :
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému
vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle
morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej
premávke,
- uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej
premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a
to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a
pod.,
- spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z
hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného
správania sa v cestnej premávke v praktickom ţivote,
- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy
v cestnej premávke,
- pochopiť význam technického stavu a údrţby vozidiel pre
bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť
základné úlohy údrţby bicykla,
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a
zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.
Mediálna výchova
Ţiaci sú uţ vo veku 7 - 11 rokov vystavení vplyvom médií –
nielen elektronických ale aj tlačených - rôznych časopisov.
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Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie kaţdý ţiak
dokáţe ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia
dostáva potreba rozvíjať u ţiakov mediálnu kompetenciu,
ktorý by umoţnila ţiakom osvojiť si stratégie kompetentného
zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne
vyuţívať médiá a ich produkty, čo znamená, ţe učiteľ by mal
viesť ţiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá
fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom
orientovali.
Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať
mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné,
pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tieţ
ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na
svoju osobnosť a snaţiť sa ich zodpovedným prístupom
eliminovať.

8. Výchovný program ŠKD (tvorí samostatnú prílohu)
Cieļ: naučiť deti aktívne a tvorivo vyuţívať voľný čas,
posilňovať sebadisciplínu, prosociálne správanie, mravné
hodnoty, naučiť dodrţiavať hygienu a čistotu prostredia,
naučiť dodrţiavať a rozvíjať u detí zdravý ţivotný štýl, aby
dieťa rozvíjalo počas pobytu v ŠKD vlastné záujmy
a schopnosti aj v spolupráci sa ostatnými deťmi.
Poslanie: uplatňovať okrem prípravy na vyučovanie aj
rôznorodé záujmové a tvorivé činnosti.
Formy výchovy a vzdelávania: delenie detí na skupinky
podľa záujmov (skupinová), vo dvojiciach, individuálna podľa
vekových osobitostí, záujmov, potrieb.
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Tematické oblasti výchovy:
-získanie správnych hygienických návykov (pred jedlom,
po pouţití WC, po hre...)
-základy správneho stolovania a slušného správania v ŠJ
-relaxačná
-záujmová činnosť (pracovná, výtvarná, dramatická,
hudobná, pohybová, dopravná, etická) – sviatky
-rekreačná činnosť (hry, šport, vychádzky, turistika)
-príprava na vyučovanie

9. Pracovné úväzky zamestnancov
Mgr. Katarína Cholvádová – riaditeľka ZŠ
prac. úväzok 15 hodín
tr. učiteľka 2.,3.,4. ročníka – 16 ţiakov
vyučuje SJL,MAT,ANJ
Anna Ťaţká - vychovávateľka ŠKD
prac. úväzok 27 hodín
vychovávateľka v ŠKD – 13,5 hodín – 16 ţiakov
učiteľka VLA,PDA,PVC,HUV,VYV, IFV – 16
ţiakov
Mgr. Stanislav Cholvád - tréner
prac. úväzok 4 hodiny
učiteľ TEV – 16 ţiakov
vychovávateľ v ŠKD – 2.ročník
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Mgr. Ján Kollár – evanjelický farár
prac. úväzok 1 hodina
učiteľ NBE – 6 ţiakov
Mgr. Radoslav Adámik – katolícky kaplán
prac. úväzok 1 hodina
učiteľ RKN – 5 ţiakov

9.Organizácia školského roka 2011/2012
Školský rok 2011/2012 sa začína 1. septembra
2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011
(pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6.
septembra 2011 (utorok). Školské vyučovanie v prvom
polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok).
Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 23.
januára 2012 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom
polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna
2012 (piatok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa
uskutoční najskôr 20. júna 2012 (streda).
Prázdniny
jesenné
vianočné
polročné

Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok
vyučovania
po prázdninách

27. október 2011
28. október –
2. november 2011
(štvrtok)
31. október 2011
(streda)
22. december 2011 23. december 2011
9. január 2012
(štvrtok)
– 5. január 2012
(pondelok)
2. február 2012
3. február 2012
6. február 2012
(štvrtok))
(piatok)
(pondelok)
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jarné

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj

17. február 2012
(piatok)

20. február –
24. február 2012

27. február 2012
(pondelok)

Košický kraj,
Prešovský kraj

24. február 2012
(piatok)

27. február –
2. marec 2012

5. marec 2012
(pondelok)

2. marec 2012
(piatok)
4. apríl 2012
(streda)
29. jún 2012
(piatok)

5. marec –
9. marec 2012
5. apríl –
10. apríl 2012
2. júl –
31. august 2012

12. marec 2012
(pondelok)
11. apríl 2012
(streda)
3. september 2012
(pondelok)

Banskobystrický kraj,
Ţilinský a Trenč. kraj
veľkonočné
letné

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovnovzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ
v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené poţiadavky zákonných
zástupcov.

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3
oblasti:
1. Hodnotenie ţiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov
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Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov
v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu
o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy, ale aj aké sú jeho pokroky
a úspechy. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do ďalšej
práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je hodnotenie prepojenia vedomostí so
zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov
vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu. Výsledky hodnotenia a klasifikácie zapisujeme
do klasifikačných záznamov a ţiackych kniţiek.
Rodičov informujeme o výsledkoch ţiakov písomne
i osobne pri individuálnych stretnutiach s triednou učiteľkou.
Na zasadnutí MZ sme prijali kritériá hodnotenia:
Diktáty 0-1 chyba=1
Previerky: 100- 91%=1
2-3 chyby=2
90 – 76%=2
4-7 chýb =3
75 – 51%=3
8-10 chýb =4
50 – 26%=4
11 a viac chýb=5
25– 0%=5
Všeobecné pravidlá a kritériá pre hodnotenie ţiakov
> ţiaci sú priebeţne hodnotení formou známok podľa
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov
základných škôl,
> známky môţu byť podľa potreby doplnené slovným
hodnotením (ústnym alebo písomným),
> polročné a koncoročné vysvedčenie na konci kaţdého
ročníka sa vydáva zo známkami, o pouţití slovného
hodnotenia rozhoduje na začiatku školského roka riaditeľ
školy na základe prerokovania v pedagogickej rade,
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> hodnotenie je adekvátne veku ţiaka a jeho individuálnym
schopnostiam,
> integrovaní ţiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov
na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špeciálnopedagogickými potrebami v beţných základných školách na
základe psychologického vyšetrenia,
> zákonní zástupcovia ţiakov sú zoznámení s hodnotením
prospechu a správania ţiaka prostredníctvom ţiackej kniţky,
na rodičovských zdruţeniach a konzultáciách,
> v prípade výrazných zmien v správaní, v prospechu ţiaka sú
zákonní zástupcovia oboznámení ihneď.
Pravidlá pre hodnotenie v predmetoch
> hodnotenia ţiaka v predmete nezahŕňa hodnotenie
správania, správanie ţiaka je hodnotené zvlášť, hodnotené sú
zručnosti a vedomosti, ktoré boli v rámci vyučovania
> pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na
konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a
vyučovacie výsledky, ktoré ţiak dosiahol za celé klasifikačné
obdobie,
> stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok ,
ale prihliada sa k systematickosti v práci ţiaka v priebehu
klasifikačného obdobia,
> súčasťou celkového hodnotenia práce ţiaka v predmete je i
príprava na predmet (príprava pomôcok, vedenie písomností,
práca na domácich úlohách, doplňovanie učiva v prípade
absencie ţiaka, pracovitosť a prístup k vyučovaciemu
predmetu...),
> miera a naplnenia kľúčových kompetencií vo forme plnenia
očakávaných výstupov je východiskom pre hodnotenie ţiaka v
predmete,
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> ţiaci sú vopred oboznámení s termínom písomných prác
trvajúcich viac ako 20 min., zároveň s termínom sú
oboznámení aj s témami písomnej práce,
> ţiaci sú oboznámení s kritériami ich hodnotenia a majú
právo sa k nim vyjadriť,
> ţiakom je umoţnené sebahodnotenie odpovedajúce ich veku
a schopnostiam, forma sebahodnotenia je ponechaná na
vyučujúcom
KRITÉRIÁ UDEĻOVANIA POCHVÁL
1. Triednym učiteļom
- výborné výchovno-vzdelávacie výsledky
- za reprezentáciu triedy
- za schopnosť sebaovládania v náročných
situáciách
- za výnimočný individuálny rast a sebamotiváciu
- za výnimočnú úroveň partnerských
zručností(komunikácia, empatia, hodnotenie,...)
2. Riaditeļom školy
- za reprezentáciu školy
- za výnimočný dobrý skutok
- za aktívnu účasť, pomoc na verejnom podujatí
- za mimoriadne aktivity a správanie pri verejných
podujatiach v obci
Riaditeľka ZŠ po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady
dňa 17.8.2011 rozhodla o nasledovnom spôsobe hodnotenia
jednotlivých vyučovacích predmetov:
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Vychádzajúc z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
ţiakov základnej školy
sa na ZŠ Malachov budú hodnotiť jednotlivé vyučovacie
predmety nasledovným spôsobom:
Celkové hodnotenie ţiaka prebieha na konci 1. a 2. polroka
pre 1. aţ 4. ročník ZŠ.
Hodnotenie prospechu
2., 3., 4. ročník
Všetky vyučovacie predmety sa hodnotia klasifikáciou a sú
vyjadrené určenými piatimi stupňami v číselnej podobe:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
Neplatí
- v 2. ročníku sa nevyučuje predmet Anglický jazyk,
hodnotenie neprebieha
Hodnotenie správania
Správanie sa klasifikuje týmito stupňami v číselnej podobe vo
všetkých ročníkoch:
1 – veľmi dobré
2 – uspokojivé
3 – menej uspokojivé
4 – neuspokojivé
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Podrobné vysvetlenie hodnotenia prospechu a správania sa
nachádza v Metodickom pokyne
č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy.

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom
hodnotení. Body sa prideľujú na základe:
- pozorovania
-hospitácií
-rozhovoru
-výsledkov ţiakov (úspechy ţiakov na okresnej a vyššej
úrovni)
-sledovanie pokroku ţiakov
-implementácia moderných foriem a metód vyučovania
z ďalšieho vzdelávania, tvorba vlastných uč. pomôcok,
metodických materiálov
-mimoškolská činnosť
-hodnotenie manaţmentu školy
-vzájomné hodnotenie učiteľov
-hodnotenie učiteľov ţiakmi
Hodnotenie pedagogických zamestnancov riaditeľ školy
prevedie 1-krát ročne za obdobie od 1.9. do 31.8. v súlade s §
52 zákona č. 317/2010 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
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a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a pracovným poriadkom školy vo veci hodnotenia.
Z hodnotenia je urobený písomný záznam v 3 exemplároch,
jeden obdrţí zamestnanec, jeden je zaloţený v osobnom spise
zamestnanca, jeden archivuje hodnotiteľ.
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali
dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú
poţiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela,
ako škola dosahuje stanovené ciele.
Dôraz kladieme na:
-konštatovanie úrovne stavu
-zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav
ovplyvňujú
V záverečnej hodnotiacej správe školy sa vţdy uvádzajú
výchovno-vzdelávacie výsledky s porovnaním
predchádzajúceho školského roka a konštatuje sa dosiahnutá
úroveň.
Rada školy na záver školského roka uskutoční anketu
medzi rodičmi zameranú na zisťovanie slabých a silných
stránok školy v očiach rodičovskej verejnosti.
Monitorovať sa bude:
-podmienky na vzdelanie
-spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
-prostredie- klíma školy
-priebeh vzdelávania-vyučovací proces-metódy a formy
vyučovania
-úroveň podpory ţiakov so ŠVVP
-výsledky vzdelávania
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-riadenie školy
-úroveň výsledkov práce školy
Kritériom je pre nás:
-spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov
-kvalita výsledkov

IV. Školský učebný plán
Školský vzdelávací program tvoria predmety ŠVP, časovou
dotáciou sme posilnili predmety (SJL,HUV, VYV,TEV), ktoré
sú zohľadnené v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch.
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Rámcový učebný plán školy

Vzdel.
oblasť

Predmet

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

ŠtVP

ŠkVP

ŠtVP

ŠkVP

ŠtVP

ŠkVP

ŠtVP

ŠkVP

JAZYK
Slovenský jazyk
A KOMUNIKÁCIA a literatúra
Anglický jazyk

8

0

6

2

6

2

6

2

0

0

0

0

3

0

3

0

PRÍRODA
A SPOLOČNOSŤ

Prírodoveda

0

0

1

0

1

0

1

0

Vlastiveda

0

0

1

0

1

0

1

0

Etická výchova/
Náboženská
výchova

1

0

1

0

1

0

1

0

Matematika

4

0

4

0

3

1

3

1

Informatická
výchova

0

0

1

0

1

0

1

0

Pracovné
vyučovanie

0

0

0

0

0

0

1

0

Výtvarná
výchova

1

0

1

1

1

1

1

1

Hudobná
výchova

1

0

1

1

1

0

1

0

Telesná výchova

2

0

2

1

2

1

2

1

17

5

18

5

20

5

21

5

ČLOVEK
A HODNOTY
MATEMATIKA A
PRÁCA
S
INFORMÁCIAMI

ČLOVEK
A SVET PRÁCE
UMENIE
A KULTÚRA

ZDRAVIE
A POHYB
SPOLU
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Vzdel.
oblasť

Predmet
ŠVP ŠkVP

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA

PRÍRODA
A SPOLOČNOSŤ

Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda

ČLOVEK
A HODNOTY
MATEMATIKA A
PRÁCA

Etická výchova/
Náboženská
výchova
Matematika

Informatická
S INFORMÁCIAMI výchova

ČLOVEK
A SVET PRÁCE
UMENIE
A KULTÚRA

Pracovné
vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova

ZDRAVIE
A POHYB
SPOLU

Telesná výchova

26
18
6
6
3
3
3
3

6

4
3
14
10

0

3
3

0

1
1
4
3
4
3
8
6
76
59

0

0
0
0

2

3
1
3
15
96
74

Hodiny spolu 1.-4.r.
Hodiny spolu 2.-4.r.

Poznámka:
Nezarátané sú hodiny 1. ročníka, nakoľko nie je otvorený v školskom roku 2011/2012
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ROZVRHY HODÍN
7,458,30
1
SJL
Pondelok
SJL
Utorok

8,459,30
2
MAT
MAT

9,4010,25
3
SJL
HUV

SJL
SJL
SJL

SJL
MAT
SJL

MAT
VLA
ANJ

7,458,30
1
SJL
Pondelok
SJL
Utorok

8,459,30
2
MAT
MAT

9,4010,25
3
SJL
HUV

SJL
SJL
SJL

SJL
MAT
SJL

MAT
VLA
ANJ

7,458,30
1
SJL
Pondelok
SJL
Utorok

8,459,30
2
MAT
MAT

9,4010,25
3
SJL
HUV

SJL
SJL
SJL

SJL
MAT
SJL

MAT
VLA
HUV

4.roč.

Streda
Štvrtok
Piatok

3.roč.

Streda
Štvrtok
Piatok

2.roč.

Streda
Štvrtok
Piatok

10,5511,40
4
TEV
PDA
TEV
10,35
VYV
IFV

10,5511,40
4
TEV
PDA
TEV
10,35
VYV
IFV

10,5511,40
4
TEV
PDA
TEV
10,35
VYV
IFV

Vyučujúci:
Mgr. Katarína Cholvádová
Anna Ťaţká
Mgr. Stanislav Cholvád
Mgr. Ján Kollár - NBE
Mgr. Radoslav Adámik - RKN
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OBED

12,15

OBED

12,15

12,15-13,00
5
ANJ
ANJ
OBED do
12,45
VYV
NAV/ETV

12,15-13,00
5
ANJ
ANJ
OBED do
12,45
VYV
NAV/ETV

OBED

12,15-13,00
5

12,15

OBED do
12,45
VYV
NAV/ETV

13,1013,55
6

PVC

13,1013,55
6

13,1013,55
6
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KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Muzikálové
divadlo

(2 hodiny týţdenne) vedie: Anna Ťaţká, Mgr. Katarína Cholvádová

Športové hry

(1 hodina týţdenne)

vedie: Mgr. Stanislav Cholvád

Anglický jazyk
(1 hodina týţdenne)

vedie: Diana Povalačová

Všetky deti sa v rámci ŠKD učia hrať na flautu.

Učené osnovy predmetu:

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 6 h + podļa ŠkVP 2 h
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Jazyková zloţka 3h Sloh 1h Čítanie a literárna výchova 4h
Vyučujúci: Mgr. Katarína Cholvádová
Vypracovala: Mgr. Katarína Cholvádová
JAZYKOVÁ ZLOŢKA 2.roč.
Tematický celok
(pojmy)

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Komunikačné činnosti

Hláska a písmeno
Tlačené a písané
písmená

Precvičiť si zrozumiteľnú
výslovnosť tlačených a
písaných písmen. Vedieť
prepísať tlačený text do
písanej podoby. Precvičiť
výslovnosť hlások a písmen
v slovách. Písmená ch, dz
a dţ počujeme jednu hlásku,
ale zapisujeme ju dvoma
písmenami.

Ţiak spoznáva hlásku a
písmeno v daných
slovách, určuje počet
písmen a hlások.
Vie rozlíšiť fakt, ţe v
niektorých prípadoch
existuje len jedna hláska,
ktorá sa skladá z dvoch
písmen (dz, dţ, ch).

Vyučovanie
slovenského jazyka je
zaloţené na
komunikačno poznávacom princípe.
Poznať rozdiel medzi
hláskou i písmenom,
sluchová a vizuálna
analýza slov,
prostredníctvom
artikulačných orgánov.
Naučiť pracovať ţiakov
so slovníkom na
elementárnej úrovni.

Rozlišovacie
znamienka: dĺţeň,
mäkčeň, vokáň a dve
bodky.

Formou hádaniek, básničiek
a cvičení zameraných na
správnu výslovnosť je
potrebné dbať na správnu
výslovnosť slov a
rozoznávať rozlišovacie
alebo diakritické znamienka
v grafickom prejave.
Výslovnostné cvičenia sú
zamerané na správnu
výslovnosť samohlások,
spoluhlások i dvojhlások.
Naučiť sa v texte rozlišovať
krátke a dlhé samohlásky.
Počúvať, naučiť sa správne
vyslovovať a písať krátke
samohlásky. V textoch sa
zamerať na cvičenia, ktoré
obsahujú slová, v ktorých
kvantita samohlásky mení
význam slov napr. (latka –
látka, sud - súd). Nácvik
správnej výslovnosti
samohlásky ä a zvládnutie
jej pravopisu. Vzorná
spisovná výslovnosť
vyţaduje dôslednú
výslovnosť hlásky ä najmä
pri recitáciách, na školských
podujatiach, v divadle a
pod. Uplatniť základy
fonetiky pri písaní domácich
slov.

Ţiak sa naučí písať a
vyslovovať rozlišovacie
znamienka:
- dĺţeň
- mäkčeň
- dve bodky.

V textoch správne
aplikovať rozlišovacie
znamienka a vedieť ich
pomenovať. Nácvik
správnej výslovnosti
pomocou dychových,
rezonančných a
artikulačných cvičení.

Ţiak vie: - vyslovovať
krátke a dlhé
samohlásky, - vie
realizovať ich analýzu a
syntézu,
- pozná významovú
podobu slova,
-ţiak sa naučí vzorne
vyslovovať hlásku ä.

Poukázať na základný
rozdiel medzi krátkymi
a dlhými hláskami v
artikulácií, nacvičovať a
upevňovať ich správnu
výslovnosť. Nácvik
vytrvalosti (práca vo
dvojici a tímová práca).

Správna artikulácia a
pravopis dvojhlások v
domácich slovách: ia, ie, iu,
ô. Spoznať vzťah medzi
písaním dvojhlásky a

Ţiak ovláda: výslovnosť
a písanie dvojhlások: ia,
ie, iu, ô, písanie ja- já, je,
ju- jú na začiatku i na
konci slova príponu

Poukázať na základné
rozdiely medzi
samohláskami a
dvojhláskami, nácvik
ich pravopisu. Rozvoj

Samohlásky krátke:
a, ä, e, i, y, o, u
Samohlásky dlhé:
á, é, í, ó ú, ý

Dvojhlásky
Výslovnosť a písanie
dvojhlások: ia, ie, iu,
ô. Zmena krátkej
samohlásky na
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Prierezové
témy a
poznámky
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dvojhlásku.

výslovnosťou. Vedieť
zmeniť krátku samohlásku
na dvojhlásku, aby slovo
malo význam. Pochopiť, ţe
v jednom slove sa môţu
uplatniť viaceré pravopisné
princípy.

písmen na konci slovaou - vie zdôvodniť
pravopis v slove s
dvojhláskou: ia, ie, iu ô.
- vyuţíva zručnosť
písania samohlások aj
dvojhlások.
- kooperuje pri práci v
skupine a rieši
jednoduché úlohy a
cvičenia zamerané na
pravopis dvojhlások.

pamäťových
kompetencií, logického
myslenia. Rozvoj
vytrvalosti
prostredníctvom tímovej
práce (práca vo
dvojiciach a v
skupinách).

Mäkké spoluhlásky
Výslovnosť a písanie
i / í po mäkkých
spoluhláskach v
koreni domácich
slov.

Nácvik výslovnosti
mäkkých spoluhlások: č, dţ,
ţ, š, c, dz, j ď, ť, ň, ľ Zvlášť
treba dbať na nácvik ď, ť, ň,
ľ pred samohláskou i, e a
pred dvojhláskami ia, ie, iu
– v týchto prípadoch sa
odlišuje písaná podoba od
výslovnosti. Kaţdé slovo
treba dôsledne prečítať,
analyzovať tak, aby ţiak
získal presnú
sluchovú a zrakovú
predstavu.

Spoznávať a správne
vyslovovať mäkké
spoluhlásky. Vnímať
výslovnosť mäkkých
spoluhlások.
Prostredníctvom
pravopisných cvičení
verbalizovať a
rozoznávať mäkké
spoluhlásky. Postupne
utvárať základy
správnej gramatickej
tvorby slova.

Tvrdé spoluhlásky
Výslovnosť a písanie
y/ ý po tvrdých
spoluhláskach v
koreni domácich
slov.

Dbať na nácvik tvrdých
spoluhlások, h, ch, k, g, d, t
n, l . Kaţdé slovo treba
prečítať, analyzovať, aby
ţiak získal jeho presnú
sluchovú aj zrakovú
predstavu. Dopĺňať y/ý do
slov, správne písanie slov a
ich spájanie do viet. Pri
výslovnosti tvrdých
spoluhlások cítiť v hrdle
rezonanciu.

Pravopisná stránka
jazyka je zameraná:
- na správne písanie i/í
po mäkkých
spoluhláskach
- na osvojenie si
výslovnosti nových slov
- na osvojenie si nových
slovných spojení a
pochopení ich významu.
pri vyvodení spoluhlások
učíme ţiaka pracovať s
inventárom (moţno
pouţiť slovníky)slov s i í po mäkkých
spoluhláskach.
Pravopisná stránka
jazyka je zameraná: - na
správne písanie y/ý po
tvrdých spoluhláskach na osvojení si nových
slov, slovných spojení a
ich významoch. Pri
vyvodení spoluhlások
ţiak pracuje s
inventárom slov s y-ý po
tvrdých spoluhláskach a
precvičuje gramatické
javy spojené s
problematikou tvrdých
spoluhlások.

Slabika. Delenie
slabík Slabika.
Jednoslabičné slová,
viacslabičné slová.
Spájanie slabík do
slov. Delenie slov na
slabiky.
Rozdeļovanie slov
na konci riadku.

Spájanie spoluhlások a
samohlások do slabík,
spájanie spoluhlások a
dvojhlások do slabík.
Jednoslabičné a
viacslabičné slová. Spájanie
slabík do slov. Krátke a dlhé
slabiky, striedanie krátkych
a dlhých slabík v slove.
Delenie slov na slabiky.
Rozdeľovanie slov na
slabiky, v ktorých sa
nachádzajú dvojhlásky ia,
ie, iu. Rozdeľovanie slov na
konci riadka podľa slabík.

Ţiak realizuje jazykovú
analýzu slova. Naučí sa
spájať spoluhlásky a
samohlásky do slabík,
spájať spoluhlásky a
dvojhlásky do slabík.
Dopĺňa chýbajúce
slabiky, vyhľadáva slová
podľa slabík, slová podľa
počtu slabík, rozdeľuje
slová na jednoslabičné a
viacslabičné. Rozoznáva
krátke a dlhé slabiky.
Zoznamuje sa so
základmi fonetického a
slabičného pravopisného
princípu pri písaní
domácich slov. Delenie
slov na konci riadka.

Slabika. Formou hry so
slovom viesť ţiakov k
pochopeniu, ţe slovo sa
skladá zo slabík a hlások
a ţe je prostriedkom na
tvorbu vety.
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Poznať a dbať na
správnu výslovnosť
tvrdých spoluhlások. V
sluchovo- artikulačných
cvičeniach vedieť
rozoznať mäkké a tvrdé
spoluhlásky. Získať
zručnosť pri písaní i/ í a
y/ý v slovách, ktoré
obsahujú tvrdé a mäkké
spoluhlásky.
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Jednoduchá veta,
druhy viet. Písanie
veļkých písmen na
začiatku vety a
interpunkčných
znamienok na konci
vety. Druhy viet:
oznamovacie,
opytovacie,
rozkazovacie,

Tvorenie jednoduchých viet.
V ústnom prejave a v čítaní
rozlíšiť melódiu
oznamovacej, opytovacej,
rozkazovacej a ţelacej vety.
Vedieť sformulovať otázku
k prečítanému alebo
počutému textu. Vedieť
sformulovať vetu ako
reakciu na počutý alebo
prečítaný text.

Ţiak sa učí tvoriť
gramaticky správne vety.
Oboznamuje sa s
melódiou oznamovacej,
opytovacej,
rozkazovacej, ţelacej a
zvolacej vety. Naučí sa
tvoriť rôzne typy otázok
odpovedí. Spoznáva
druhy viet a vie napísať
vhodné interpunkčné
znamienko na konci vety.
Naučí sa sformulovať
ţelanie. Pomocou
zvolacej vety vyjadruje
emócie.

Jednoduchá veta.
Pravopis a melódia vety.
Druhy viet. Formou hier
so slovami sa naučiť
tvoriť vety z
rozsypaných slov,
zamieňať poradie slov
vo vete, dokončiť začatú
vetu podľa návodu alebo
vlastnej predstavy.

SLOH 2.roč.
Tematický celok
(pojmy)

Obsahový štandard

Výkonový
štandard

Komunikačné činnosti

Komunikačné
činnosti. Pozdrav.
Oslovenie a
predstavenie sa.
Tykanie. Vykanie.
Privítanie.
Rozlúčenie.
Prosba – ţelanie.
Poďakovanie.
Ospravedlnenie –
ústne, s
vysvetlením.
Súhlas.
Nesúhlas.
Blahoţelanie –
ústne,
Blahoţelanie –
písomne.
Súkromný list.
Pohļadnica.
Tvorba otázokţiadosť o
informáciu.
Rozhovor .
Telefonický
rozhovor –
(začiatok a
koniec).
Opis predmetu.
Opis ilustrácie.
Nadpis a nápis.
SMS, e-mail.

Prebúdzať u ţiakov záujem o verbálnu
a neverbálnu komunikáciu. Poznať
pravidlá slušného správania sa v
rodine, v škole, v spoločenskom
styku. Vedieť zablahoţelať blízkym,
rodinným príslušníkom, ale i
spoluţiakom. Vedieť sformulovať
blahoţelanie aj písomne (pohľadnica,
list). Poznámka aut.: pri písaní
pohľadnice alebo listu je potrebné
ţiakovi vysvetliť, ţe meno,
priezvisko, bydlisko, názov mesta
alebo obce píšeme s veľkými
začiatočnými písmenami.(Toto učivo
sa ţiaci v 2. ročníku na hodinách
gramatiky ešte neučia).
Ţiak sa vie predstaviť do telefónu a
naučí sa telefonicky komunikovať.
Vie porozprávať krátky príbeh zo
ţivota alebo z prečítaného textu. Ţiak
vie opísať ilustráciu alebo
jednoduchý predmet. Vie
prostredníctvom mobilu napísať
krátku správu pre rodičov alebo
kamarátov (SMS), prípadne cez
počítač odoslať e-mailovú správu.

Ţiak dokáţe:
- oznámiť
niekomu niečo,
- informovať
niekoho o
niečom,
- pozvať niekoho
niekam, –rozprávať dej,
napísať list s
určitým
zámerom,
- vyhľadať
potrebné
informácie v
slovníku alebo v
encyklopédii,
- vedieť
telefonovať,
- porozprávať
vlastný záţitok,
- reprodukovať
prečítaný text,
- porozprávať
príbeh podľa
série obrázkov,
- vytvoriť nadpis
k príbehu, –
vzájomne sa
počúvať,
vytvárať priestor
na vzájomný

Slohová výchova je
integrujúcim prvkom
jednotlivých zloţiek
predmetu Slovenský
jazyk. Je zameraná na
ústnu a písomnú
komunikáciu, na
schopnosť viesť dialóg a
na získavanie vedomostí
z oblasti štylistiky.
Slohová výchova v 2.
roč. smeruje od
elementárnej
gramotnosti k funkčnej
gramotnosti, ktorá má
byť cennou výbavou
človeka pre ţivot.
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dialóg,
- vytvárať
priestor na
vyjadrenie
vlastných
pocitov.

ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA 2.roč.
Tematický celok
(pojmy)

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Komunikačné
činnosti

Text
Báseň
Nadpis

Krátka a výstiţná
charakteristika textu. Text
jeho tlačená alebo písaná
forma. Máme na mysli texty
rozprávok, básní, piesní.
Zaraďujeme sem aj texty
kníh, časopisov a pod.
Báseň je krátky alebo dlhší
veršovaný útvar. Autor v
nej zvyčajne vyjadruje
svoje myšlienky, pocity.
Báseň môţe byť veršovaná
alebo neveršovaná.
Nadpis alebo názov
charakterizujeme ako
výstiţné a krátke
pomenovanie nejakého
textu. Je jedno, či je to
básnický alebo prozaický
útvar.

Báseň vyuţiť na
zdokonalenie v
prednese. Pripraviť
ţiakov na triedne
kolo literárnej
súťaţe, napr.
Hviezdoslavov
Kubín, Prečo mám
rád slovenčinu,
prečo mám rád
Slovensko.
Prebúdzať v ţiakoch
umelecké sklony. V
rámci tvorivého
písania individuálne
alebo spoločne ako
trieda napísať báseň.

Autor,
spisovateļ/spisovateļka
Čitateļ
Kniha, kniţnica

Autor je osoba, ktorá píše
literárne texty. Môţu to byť
texty aj iné ako literárne.
Napr. autor pišúci články v
novinách alebo časopisoch.
Spisovateľ/spisovateľka sú
osoby, ktoré píšu literárne
diela. Môţu nimi byť
napríklad básne, poviedky,
rozprávky, divadelné hry,
alebo iné literárne útvary. S
pojmom autor,
spisovateľ/spisovateľka sú
úzko
späté pojmy kniha,
kniţnica, čitateľ.
Pojem kniha je veľmi
rozsiahly. V terminológii
neznamená len konkrétne
literárne dielo, ale napísané
diela ponímané vo
všeobecnej rovine. Pre
ţiakov 2.roč ZŠ sa pojem
kniha spája najmä s
literárnym dielom.
Napríklad kniha rozprávok,
poviedok básní a pod. V
takomto zmysle ich

Ţiak vie definovať veľmi
výstiţne čo je text. Vie
vyhľadať texty v učebnici,
v čítanke alebo iných
tlačovinách (noviny,
časopisy).
Vie definovať báseň.
Rozozná báseň od iných
literárnych útvarov,
identifikuje veršovaný
básnický útvar od
neveršovaného. Vie
povedať čím sa navzájom
líšia. Pozná primerané
básne, vie ich zarecitovať.
Ţiak vie charakterizovať
nadpis. Ovláda jeho krátku
definíciu. Vie vyhľadať
rôzne nadpisy v textoch.
Sám vie vytvoriť nadpis k
rôznym textom (básnickým
alebo prozaickým)
Ţiak ovláda definície
pojmov autor,
spisovateľ/spisovateľka,
čitateľ, kniha, kniţnica.
Vie, ţe všetky pojmy
veľmi úzko navzájom
súvisia. Vie správne
vyhľadať autora v textoch.
Pozná najznámejších
spisovateľov, ktorí píšu
knihy pre deti. Vie, kde sa
nachádza kniţnica v mieste
bydliska ţiaka. Vie sa v
kniţnici zorientovať, sám
si vie knihu vypoţičať
a vrátiť.
Vie sa v kniţnici slušne
správať. Ţiak získava
pozitívny vzťah k čítaniu a
ku knihám. Vie sa k nim
primerane správať. Je
schopný vytvoriť si
samostatne alebo za
pomoci učiteľa/rodiča
čitateľský denník a robiť si
doňho zápisy z prečítanej
literatúry.
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Aj keď sa pojmy v
učebnici
nenachádzajú na
jednom mieste, je
uţitočné, ak ich
učiteľ preberá spolu.
Ţiaci si lepšie
zapamätajú
súvislosti a vedia
ich aj premyslene
praktizovať. Je
vhodné, ak má
učiteľ kontakt na
autora detskej
literatúry a
zrealizuje s nim
besedu o prečítanej
knihe.

Prierezové
témy a
poznámky
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naučíme pojem vnímať a
zapamätať si ho.
S pojmom kniha sa spája
pojem kniţnica a čitateľ.
Oba pojmy úzko súvisia.
Ţiakom vysvetlíme nielen
pojem kniţnica, ale im ju aj
prakticky ukáţeme. Pri
návšteve kniţnice si ţiaci
všímajú ako sú v nej knihy
uloţené. Ako ich treba
vyhľadávať a ktoré knihy sú
pre nich dostupné. Naučíme
nielen pojmy, ale snaţíme
sa o to, aby ţiaci nadobudli
pozitívny vzťah ku knihám,
kniţnici. Všetky pojmy
veľmi úzko súvisia. Ţiakov
vedieme k čítaniu. Ţiaci by
si mali viesť záznamy o
prečítaných knihách formou
čitateľského denníka.
Ilustrácia

Kaţdá detská kniţka
obsahuje
ilustrácie. Ilustrácia
vyjadruje
podstatu literárneho textu,
hlavnú alebo vedľajšiu
postavu, prostredie, v
ktorom sa literárne postavy
pohybujú. Vyjadruje
atmosféru diela alebo opisy
prírody. Je dôleţitá pre
detskú fantáziu. Rozhovory
so ţiakmi o ilustráciách.
Podnecujeme v ţiakoch
snahu o výtvarné stvárnenie
literárneho textu. Literárne
a výtvarné umenie veľmi
úzko súvisia, navzájom sa
dopĺňajú. Pestujeme u
ţiakov vzťah
k výtvarnému umeniu.

Ţiak vie vnímať ilustrácie
k textom
v čítanke a iných detských
knihách. Vie o ilustrácii
porozprávať. Vie vyhľadať
mená ilustrátorov nielen v
čítanke, ale i v iných
učebniciach.
Pozná mená najznámejších
ilustrátorov. Vie sám
nakresliť hlavnú, vedľajšiu
literárnu postavu. Vie
vytvoriť ilustráciu
v súvislosti s dejom
prečítaného textu.

Hádanka
Ļudová pieseň
Vyčítanka

Krátke ľudové útvary hádanka, ľudová pieseň,
vyčítanka. U ţiakov
pestujeme vzťah k ľudovej
slovesnosti. Okrem pojmu
ich naučíme vyhľadávať
krátke literárne útvary aj z
iných prameňov ako sú
uvedené v čítanke, napr. z
internetu, z prinesenej
literatúry, z detských
literárnych časopisov a pod.
Texty ľudových piesní ţiaci
nielen recitujú, ale ich vedia
aj zaspievať. U ţiakov
vytvárame pozitívny
vzťah k slovesnému

Ţiak ovláda pojem
krátkych ľudových útvarov
– hádanky, ľudovej piesne
a vyčítanky. Vie ich odlíšiť
od iných textov ľudovej
slovesnosti. Dokáţe ich
vyhľadať v knihách, v
detských časopisoch, na
internete. Dokáţe ich
predniesť (vyčítanku),
porozprávať (hádanku)
alebo zaspievať (pieseň).
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Ak má učiteľ
moţnosť
zorganizuje pre
ţiakov
stretnutie s
ilustrátorom,
besedu, alebo
návštevu ateliéru,
nejakej výstavy
(Bienále) a pod.
Vyuţiť
medzipredmetové
vzťahy s výtvarnou
výchovou, IKT.
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umeniu.
Rozprávka

Pojem rozprávka nie je pre
ţiakov neznámy.
Rozprávky poznajú ešte
z predškolskej výchovy.
Pojem
rozprávka. Pojem rozprávka
nedelíme na rozprávku
ľudovú a autorskú.
Sústredíme sa najmä na
obsah, dej, postavy, ktoré
v rozprávke vystupujú.

Ţiak ovláda krátku
definíciu rozprávky. Vie
aké postavy v rozprávke
vystupujú. Vie povedať
v krátkosti dej. Pozná
názvy
niekoľkých rozprávkových
kníh. Pozná meno nášho
najznámejšieho
rozprávkara P.
Dobšinského. Vie vyhľadať
rozprávky v detských
časopisoch. Vie ich
interpretovať.

Prostredníctvom
rozprávky
vytvárame v deťoch
vzťah k slovesnému
umeniu, k dávnym
tradíciám. Snaţíme
sa v nich
pestovať
zberateľské aktivity.
Ţiaci
prostredníctvom
starých rodičov,
alebo starších
občanov ţijúcich v
obci môţu získať
nové rozprávky,
ktoré prinesú do
školy.

Bábkové divadlo

Bábkové divadlo – krátka
definícia,
jednoduchý opis ako vyzerá
bábkové divadlo. Kto v
ňom vystupuje? Ako
vyzerajú bábky (figúrky),
kto s nimi pohybuje?
(bábkoherec)

Ţiak vie zadefinovať pojem
bábkové divadlo. Vie, kde
sa realizuje. Vie čo sú
„bábky“. Na základe
prečítanej bábkovej hry vie
vyrobiť bábku, ktorá sa mu
najviac páčila. Spolu so
spoluţiakmi vie zahrať
bábkovú hru.

Zručnosti, ktoré ţiak
nadobudne pri
preberaní učiva o
bábkovom divadle
môţe vyuţiť napr.
na školskej
besiedke.

Zdrobnenina

Pojem – definícia
zdrobneniny. Vychádzame
z textu. Ţiaci vyhľadávajú
zdrobneniny. Vyuţívajú
pojem pri tvorbe nových
viet.

Ţiak ovláda jednoduchú
definíciu zdrobneniny. Vie
ju vyhľadať v texte. Vie
tvoriť vety, v ktorých sa
nachádza viac zdrobnenín.
Pokúsi sa vytvoriť krátky
literárny text, v ktorom
pouţije čo najviac
zdrobnenín.

Odporúčame vyuţiť
na precvičenie
pojmu rôzne detské
časopisy alebo texty
z kníh.

Noviny
Časopis

Noviny a časopisy –
definícia pojmov. Ţiakov
oboznámime aj prakticky.
Na čo slúţia, akú majú
funkciu. Kde ich moţno
kúpiť. Ţiaci by mali mať
prehľad najmä o detských
časopisoch. Mali by poznať
niektoré ich názvy. Učivo
môţeme rozšíriť aj na iné
časopisy, ktoré čítajú napr.
rodičia, príbuzní, starší
súrodenci. Aké články
obsahujú a čo je moţné sa z
nich dozvedieť.

Ţiak ovláda výstiţnú
definíciu pojmu. Pozná a
vie identifikovať niektoré
najznámejšie detské
časopisy. Vie načo slúţia.
Pozná aké články/rubriky
obsahujú. Okrem toho
pozná aj niektoré tituly
novín, najmä tie, s ktorými
sa stretáva doma. Vie ich
priniesť do školy. Pozná
najzaujímavejšie rubriky v
časopise, ktorý odoberá.

Vyuţiť učivo,
námety z mediálnej
výchovy, ktorá je
integrovaná aj v
predmete jazyk
slovenský a
literatúra.
Ţiakov treba viesť k
tomu, aby odoberali
aspoň jeden detský
literárny časopis.
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Učené osnovy predmetu:

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 6 h + podļa ŠkVP 2 h
Jazyková zloţka 3h Sloh 1h Čítanie a literárna výchova 4h
Vyučujúci: Mgr. Katarína Cholvádová
Vypracovala: Mgr. Katarína Cholvádová
JAZYKOVÁ ZLOŢKA 3.roč.
Tematický celok
(pojmy)

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Komunikačné činnosti

Abeceda
Slovník
Druhy slovníkov
Encyklopédia
Telefónny
zoznam

Tlačené a písané
písmená.
abecedy.
Radenie slov podľa
abecedy
Názvy písmen.
Vyhľadávanie slov
v slovníku
podľa abecedy.

Prakticky vyuţiť poznatky s
abecedou na prácu s
encyklopédiami a slovníkmi.
Aktívne vyuţívanie abecedy pri
vyhľadávaní nových informácií v
tlačovej podobe aj elektronickej.
Podporovať záujem o spoznávanie
nových slov a ich presné
vyuţívanie v praxi.

Slabikotvorné
spoluhlásky l, ĺ,
r, ŕ.
Písanie a
výslovnosť
spoluhlások
l, ĺ a r, ŕ

Slovo, slabika.
Rozdeľovanie slov na
slabiky.
Vytváranie slov
prostredníctvom
slabikotvorných
spoluhlások.

Obojaké
spoluhlásky
b, m, p, r, s, v, z,
f

Spoluhlásky rozdeľujeme
na tvrdé, mäkké a
obojaké.
Názvy obojakých
spoluhlások.
Pravopis po obojakých
spoluhláskach.

Ţiak ovláda tlačenú a
písanú podobu
abecedy.
Vie zoradiť slová v
abecednom poradí
Vie správne
pomenovať všetky
písmená.
V slovníku vie
vyhľadať slovo podľa
abecedy.
Podobne i v
encyklopédií alebo
telefónnom zozname.
Ţiak suverénne
rozdeľuje slová na
slabiky, zo slabík vie
utvoriť slová.
Vie, ţe spoluhláska l,ĺ
a r,ŕ môţe nahradiť
samohlásku a vytvoriť
slabiku.
V rámci opakovania
učiva slabikotvorné
hlásky a tvorba slabík
s týmito hláskami ţiak
rozozná takéto slová a
vie tvoriť nové slová.
Ţiak vie rozoznať
obojaké spoluhlásky.
Vie ich vymenovať.
Vie, ţe po obojakých
spoluhláskach píšeme
alebo i, í
alebo y, ý

Vybrané slová

Definícia vybraných slov
vo všeobecnom
ponímaní.
Príbuzné slová.
Vybrané slová po
obojakej spoluhláske f
neexistujú .

Ţiak vie zadefinovať
vybrané
slová.
Vie povedať aké i/í
alebo ý/ ý vo
vybraných slovách
píšeme.
Naučí sa rozoznávať
vybrané slová
a príbuzné slová.

Rozšíriť aktívnu slovnú zásobu
ţiakov o vybrané slová a príbuzné
slová. Frazémy s vybranými
slovami vedieť vyuţívať v
komunikačnej situácii.
Vybrané slová vedieť pouţívať
nielen v pravopisných cvičeniach,
nácvičných a kontrolných
diktátoch, ale najmä pri tvorbe
vlastných textov a uplatňovať ich v
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témy a
poznámky
MKV
RV
EMV
OSR

EMV

OSR

PPZ
EMV
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medzipredmetových vzťahoch
( vlastiveda, prírodoveda, IKT,
etická výchova).
Vybrané slová
po obojakých
spoluhláskach
b, p, m, v, r, z, s
Príbuzné slová.

Obsah učiva spočíva v
ovládaní vybraných slov
po jednotlivých
obojakých spoluhláskach
(okrem spoluhlásky f).
Odvodzovanie a tvorenie
príbuzných slov.
Pravopis vybraných slov
a príbuzných slov.

Podstatné mená
Všeobecné a
vlastné
podstatné mená

Vyvodiť definíciu
podstatných mien na
konkrétach.
Rozdelenie podstatných
mien na všeobecné a
vlastné.
Pravopis vlastných
podstatných mien.

Slovesá
Synonymá
Prídavné mená
Antonymá

Definícia slovies.
Definícia prídavných
mien.
Vyvodenie pojmu z
akostných prídavných
mien.
Synonymá – slová
významovo zhodné s
rozdielnou zvukovou
podobou.
Antonymá – slová s
opačným, protikladným
významom.

Zámená

Definovať zámená.
Vychádzame zo
skúsenosti, ţe ţiaci
pouţívajú v beţnej
komunikácii zámená,

Ţiak si postupne
osvojuje pravopis
vybraných slov.
Vie, v ktorých slovách
sa píše y, ý.
Vie správne uplatniť
pravopis v príbuzných
slovách.
Vie vybrané slová
pouţívať nielen v
izolovaných slovách,
ale aj v iných
slovných spojeniach,
v textoch.
Ţiak vie zadefinovať
podstatné mená.
Vie sa na ne opýtať
správnou otázkou.
Vie ich nájsť v
cvičeniach, v
jednoduchých textoch.
Vie rozlíšiť všeobecné
a vlastné podstatné
mená.
Vie uplatniť správny
pravopis vo vlastných
podstatných menách osôb, zvierat, vecí,
miest a obcí,
vrchov, riek, potokov,
štátov, svetadielov.
Vie tvoriť vety na
podstatné mená a
pouţívať ich v texte.
Vie ich uplatniť v
pravopisných
cvičeniach
a diktátoch.
Ţiak ovláda definíciu
slovesa. Pozná
funkciu slovies v
texte. Vie ich v texte
vyhľadať. Vie, ţe
sloveso vo vete mení
tvar. Vie čo sú
synonymá. Vie ich
tvoriť a pouţívať vo
vete.
Ţiak vie zadefinovať
prídavné mená. Vie
vyhľadať prídavné
mená (akostné) z
cvičení, z textu. Vie
definovať antonymá a
vie ich tvoriť a
pouţívať v cvičeniach.
Ţiak ovláda krátku
definíciu zámen.
Vie vymenovať beţne
pouţívané zámená.
Vie ich vyhľadať v

55

MV

Aplikácia poznatkov o
podstatných menách pri tvorbe
textov.

MKV
MV
RV
PPZ

Pri slovných druhoch slovies a
prídavných mien platia podobné
komunikačné kompetencie ako pri
predchádzajúcich slovných
druhoch (podstatné mená).
Problematiku antoným a synoným
je moţné riešiť formou hry so
slovami zameranú na tvorbu slov s
rovnakým a opačným významom.
Učiteľ nevyvodzuje príslušné
termíny, ale snaţí sa u ţiakov
vzbudiť záujem o slová a ich
pouţitie vo vete, v komunikácii a
písanom prejave.

ŠPZ
DV
PPZ

Ţiak vie pouţívať slovný druh
zámená v slovnej aj písomnej
komunikácií. Pri vyvodení tohto
učiva vychádzame z hovoreného
textu. Ţiaci na základe vlastnej

OSR
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Číslovky

napr. ja, ty, on, ona, my,
vy, oni, ony, ten, tá, to,
tí, tie, moje, tvoje, naše,
vaše.
Ţiakov neučíme
rozdelenie zámen, iba ich
naučíme prakticky
vyhľadať ich v
cvičeniach, v texte.
Definovať číslovky.
Podobne ako pri slovnom
druhu zámená aj pri
číslovkách vychádzame
zo skúsenosti ţiakov s
týmto slovným druhom.
Ţiaci od 1. triedy
pouţívajú číslovky v
matematike a stretávajú
sa s nimi aj v beţnom
ţivote. Pri definícii
vychádzame z poznatkov
ţiakov o číslovkách.
Číslovky vyjadrujú počet
alebo poradie
osôb, zvierat a vecí.

cvičeniach alebo v
texte.
Vie ich pouţívať pri
komunikácii s inými
osobami.

komunikácie selektujú zámená,
učia sa ich pravopis, vedia ich
pouţiť v texte a vedia ich zameniť
za iné slovné druhy, ktoré doteraz
ovládajú.

Ţiak pozná a vie
povedať definíciu
čísloviek.
Ţiak vie vyhľadať
základné, radové
alebo iné číslovky,
ktoré pozná alebo sa s
nimi stretol v praxi v
cvičeniach, v textoch.
Ţiak vie v beţnej
komunikácii pouţívať
slovný druh –
číslovky.
Vie zapísať číslovky v
obore do 100. Väčšie
číslovky vie zapísať
číslom. Dokáţe
prepísať číslom slovne
vyjadrené číslovky.

Vedomosti o číslovkách ţiak
vyuţíva nielen na hodinách
slovenského jazyka, ale i v
predmete matematika.

OŢZ

SLOH 3.roč.
Tematický celok
(pojmy)

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Komunikačné činnosti

List
Oslovenie
Podpis

Písomné členenie listu.
Oslovenie, úvod, jadro,
záver, podpis.
(V rámci opakovania,
zopakovať správne
napísanie adresy.)

Ţiak rozozná časti listu. Vie
písomne zoštylizovať
jednoduchý list. Ovláda
pravopis oslovenia. Vie sa
podpísať svojim menom
a priezviskom.

Zamerať sa najmä na
písomnú komunikáciu
medzi ľuďmi navzájom.
Zdôrazniť význam písanej
korešpondencie (list,
pohľadnica). Ţiak by mal
ovládať, pri akých
príleţitostiach jednotlivé
druhy korešpondencie
pouţívame.
Vychádzame z praktických
skúseností ţiakov.

Osnova
Úvod
Jadro
Záver
Časová
postupnosť

Rozprávanie záţitku z
prázdnin alebo inej
udalosti zo ţivota
dieťaťa.
Rozprávanie príbehu
podľa osnovy (úvod,
jadro, záver).
Časová postupnosť.

Porozprávať svoj záţitok s
dodrţaním časovej a
príčinnej súvislosti alebo v
skupine, alebo pred triedou.
Ţiak vyuţíva rôzne
verbálne aj neverbálne
prostriedky.

EMV
MKV

Oznam
SMS
e-mail

Písomné odovzdávanie
informácií
prostredníctvom SMS

Ţiak vie porozprávať
udalosť alebo záţitok podľa
osnovy.
Rozprávanie realizuje na
základe časovej postupnosti.
Vie rozprávať udalosť alebo
príbeh podľa obrázkov.
Dokáţe napísať k príbehu
osnovu.
Ţiak vie napísať jednoduchý
oznam prostredníctvom SMS
správy, e-mailom alebo

Snaţiť sa pri písaní
krátkych správ pouţívať
presné pojmy, názvy.

ŠPZ
MV
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Korešpondenčný
lístok

(mobil), elektronicky, email (počítač), písomne
(korešpondenčný lístok)

klasicky prostredníctvom
korešpondenčného lístka.
Vie správu sformulovať tak,
aby obsahovala základné
informácie.

Pouţiť čo najmenej slov na
vyjadrenie správy SMS,
alebo e-mailu. Vedieť
stručne podať
informáciu o niečom, alebo
niekom.

Inzerát

Vyhľadávanie inzerátov
v tlači.
Písanie inzerátov.

Ţiak vie vyhľadať inzerát v
časopise, v novinách alebo v
reklamných tlačovinách.
Vie sformulovať krátky
inzerát - písomne

OSR
MV

Reklama
Druhy reklamy

Druhy reklamy
Analýza reklamných
textov
Tvorba reklamných
textov
Reklamný plagát

Opis
Odsek

Písomne opísať
konkrétny predmet.
Všímať si základné
prvky z ktorých sa
skladá. Funkcia,
predmetu, jeho vyuţitie v
praxi. Členenie textu na
odseky (úvod, jadro,
záver).

Vizitka

Naučiť ţiakov predstaviť
sa prostredníctvom
vizitky. Naučiť pojem
slova vizitka.
Názorná ukáţka vizitky.
Čo vizitka obsahuje, aké
informácie o človeku
prezrádza.
Informácie o vizitke
zrealizovať aj písomne.
Výroba vlastnej vizitky
podľa predlohy,
šikovnejší podľa vlastnej
fantázie.

Ţiak vie vlastnými slovami
charakterizovať pojem
reklama.
Vie rozlíšiť druhy reklamy.
Vie sformulovať krátky
reklamný
text.
Vie posúdiť hodnovernosť
reklamy.
Ţiak vie opísať prvky, z
ktorých sa predmet skladá.
Vie napísať funkciu
predmetu, prípadne jeho
praktické vyuţitie. Opis vie
rozčleniť do odsekov.
Vie opísať detskú ilustráciu,
prípadne umeleckú ilustráciu
namaľovanú k nejakému
konkrétnemu literárnemu
textu (napr. z čítanky, z
obľúbenej knihy)
Ţiak pozná vizitku po
vizuálnej stránke. Ovláda
definíciu vizitky. Vie, ktoré
údaje vizitka obsahuje. Ţiak
sa vie prostredníctvom nej
predstaviť. Vie si vyrobiť
vizitku pre seba alebo pre
spoluţiaka, rodiča a pod.

Pri vyhľadávaní inzerátov
cvičiť motorické zručnosti,
aplikačné a analytické
zručnosti.
Pri samostatnej tvorbe
inzerátu uplatniť najmä
tvorivé zručnosti. Všímať
si jazykové prvky inzerátu.
Pri vyhľadávaní reklamy
vyuţíva motorické
zručnosti, verejnú
prezentáciu reklamy,
prípadne jej reprodukciu.
Všíma si typické prvky
reklamy a snaţí sa ich
vyuţiť pri tvorbe vlastnej
reklamy (grafickej).
Viesť ţiakov k
spresňovaniu slov pri
vyjadrovaní (ústnom aj
písomnom). Naučiť ich
všímať si konkrétne prvky
opisovaných predmetov.
Učiť ţiakov aktívne
pouţívať slovnú zásobu,
ktorú uţ ovládajú a
rozširovať ju o nové slová
a ich presné pouţívanie.
Prostredníctvom vizitky
viesť ţiakov k slušným
návykom. Naučiť ich
spoločenskému správaniu.
Upevniť učivo o vlastných
podstatných menách a ich
pravopise. Precvičovať
písomnú komunikáciu.

MV
OSR

ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA 3.roč.
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Tematický celok
(pojmy)

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Komunikačné činnosti

Literatúra pre
deti
JESEŇ
SKOLA

Literárne texty sú zamerané
na zvládnutie techniky
čítania, na porozumenie
prečítaného textu.
Obsahujú témy prírodných
motívov spojených s
jesenným dozrievaním
a tematikou školy.

Vie vymenovať knihy pre
deti a mládeţ, ktoré pozná
z domu alebo kniţnice.
Pozná niektorých
významných detských
autorov.
Vie porozprávať krátky dej
z prečítanej knihy alebo vie
povedať jej obsah.

Prostredníctvom čítania
doplnkovej literatúry
ţiaci nadobúdajú lepšie
čitateľské zručnosti.
Vyjadrujú pocity záţitky
z prečítanej literatúry.
Nadobúdajú zručnosti vo
vyhľadávaní detskej
literatúry – orientácia
v kniţnici.

Poézia
Próza
Verš
Odsek
RODINA

Texty s tematikou rodiny,
rodinné vzťahy, rodičia,
starí rodičia, náhradní
rodičia, adopcia.
Rozdelenie literatúry na
poéziu a prózu. V súvislosti
s poéziou naučíme ţiakov
pojem verš.
V súvislosti s prózou
vysvetliť pojem odsek.
Precvičiť pojmy na
praktických literárnych
ukáţkach.
Krátke ľudové útvary.
Pojem pranostika –
vysvetliť, zoznámiť ţiakov
so známymi pranostikami.
Vychádzame z poznatkov
zo ţivota, z prírody,
prírodných úkazov a javov.
Naučiť ţiakov pojem
prirovnanie, vedieť v
literárnych útvaroch nájsť
príklady na prirovnanie.

Ţiak vie rozoznať poéziu
od prózy.
Vie v literárnom texte
identifikovať verš.
V prozaickom útvare
rozozná odseky.

Ţiak vie, čo je ľudová
slovesnosť a ktoré literárne
útvary obsahuje.
Pozná pranostiku. Svojimi
slovami ju vie
charakterizovať. Vie
vyhľadať pranostiku a
niektoré najznámejšie si aj
zapamätá a vie ich
povedať.
Ovláda pojem ľudová
rozprávka, vie ju rozlíšiť
od autorskej rozprávky.
V texte vie vyhľadať
prirovnanie,
ovláda pojem prirovnanie.

Rozširovanie slovnej
zásoby o nové slová,
výrazy z ľudovej
slovesnosti - slová v
súčasnosti uţ
nepouţívané (archaizmy,
zastaralé slová).

RV
EMV

Autorská
rozprávka
Hlavná postava
Vedļajšia
postava

Autorská rozprávka –
zoznámiť ţiakov s ďalším
druhom rozprávky.
Vysvetliť pojem. Ţiaci
čítajú rozprávky nielen v
učebnici, ale vyhľadávajú
ich aj v časopisoch, v
kniţnici, doma. Všímajú si
členenie rozprávky ako
literárneho útvaru. Naučiť
ich mená svetových
rozprávkarov vedieť
niekoľko
názvov rozprávok.

Ţiak pozná pojem autorská
rozprávka. Pozná rozdiel
medzi ľudovou a autorskou
rozprávkou. Vie prakticky
nájsť príklady autorskej
rozprávky.
Pozná členenie textu
rozprávky a vie pomenovať
jej výchovný cieľ.
Pozná hlavnú a vedľajšie
postavy rozprávky.

Ţiaci vedia rozprávku
správne prečítať po
technickej stránke,
pokúsia sa ju
zdramatizovať, prípadne
urobiť krátke divadelné
predstavenie. Vyuţívajú
verbálnu i neverbálnu
komunikáciu.

OSR

Príslovie
Porekadlo

Rozšírenie vedomosti o
nové literárne útvary
ľudovej slovesnosti –
príslovie, porekadlo.
Vedieť, ţe porekadlo
obsahuje na konci

Ţiak ovláda pojem
príslovie a porekadlo. Vie
vyhľadať príslovia a
porekadlá v čítanke. Vie
povedať výchovný cieľ
príslovia. Ţiak spoznáva

Šikovnejší ţiaci môţu
priniesť krátke útvary
ľudovej slovesnosti aj z
domu, prípadne z
kniţnice.

RV, OSR

Ļudová
slovesnosť.
Pranostika
Ļudová
rozprávka
Prirovnanie
PRANOSTIKY
ZIMNÉHO
A LETNÉHO
SLNOVRATU
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Povesť
Hlavná myšlienka

poučenie, vedieť ho vhodne
výchovne vyuţiť.

frazémy v krátkych
literárnych útvaroch,
následne ich vie pouţiť
v praxi.

Naučiť ţiakov pojem
povesť. Oboznámiť ich s
viacerými druhmi povesti.
V tomto ročníku je
potrebné dbať na vhodný
výber. Povesti by mali byť
jednoduchšie na
pochopenie hlavnej
myšlienky
a nemali by obsahovať
prvky naturalizmu.

Ţiak ovláda pojem povesť.
Vie, ţe existuje viac
druhov povesti. Vie v
povesti určiť hlavnú
myšlienku. Po vypočutí
textu vie sformulovať
vlastnú reakciu na text. Vie
vytvoriť krátke otázky k
textu.
Ţiak sa pokúsi napísať
krátky príbeh (povesť
sám).

Učené osnovy predmetu:

Výchovné vyuţitie
povesti.

RV
OSR

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 4.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 6 h + podļa ŠkVP 2 h
Jazyková zloţka 3+1 Sloh 1 Čítanie a literárna výchova 3
Vyučujúci: Mgr. Katarína Cholvádová
Vypracovala: Mgr. Katarína Cholvádová
JAZYKOVÁ ZLOŢKA 4.roč.
Tematický
celok (pojmy)

Obsahový štandard (počet
hodín)

Výkonový štandard
(kompetencie)

Komunikačné
kompetencie

Vybrané slová
Delenie hlások
Ohybné slovné
druhy

Vybrané slová, písanie y, ý,
v ďalších vybraných slovách
a odvodených slovách.
Delenie hlások, ohybné
slovné druhy – podstatné
mená, prídavné mená,
zámená, číslovky, slovesá,
základné pojmy, definícia,
identifikácia v cvičeniach,
určovanie kategórií

Učivo gramatiky
prepojiť s učivom
slohovým. Vyuţívať
slohové témy (opis,
inzerát, rozprávanie).

Pojem
predpona
Delenie
predponových
slov

Tvorenie slov. Odvodenie
slov pomocou predpôn.
Pravopis a výslovnosť
predponových odvodenín.
Slabičné a neslabičné

Ţiak si utvrdzuje pravopisné
návyky v uţ prebratých
vybraných slovách a nacvičuje
nové vybrané a odvodené slová.
Vie ich samostatne pouţívať v
cvičeniach, texte, v diktátoch
a kontrolných cvičeniach. Vie
vytvárať príbehy s pouţitím
vybraných slov ústne
i písomne.Vie urobiť vetný
rozbor (veta podľa obsahu, počet
slov, určiť ohybné slovné druhy
a nájsť hlásky podľa delenia)
Ţiak vie rozdeliť slová na
predponu a slovotvorný základ.
Vie tvoriť nové slová
prostredníctvom rôznych
predpôn. Vie identifikovať
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Naučiť ţiakov učivo o
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Slabičné a
neslabičné
predpony

predpony.

slabičné a neslabičné predpony.
Pozná význam nových slov a vie
ich pouţívať vo vetách,
v textoch.

Rozširovanie slovnej
zásoby

Pravopis slov s
i/í, y/ý po
obojakej
spoluhláske

Pravopis ďalších vybraných
slov. Príbuzné slová. Poznať
ich význam. Geografické
názvy s i, í a y, ý po
obojakej spoluhláske.

Získať pravopisné návyky v
písaní ďalších vybraných slov a
významovo príbuzných slov.
Rozšíriť pravopisné zručnosti v
písaní geografických názvov.

Vyuţitie pravopisu
vybraných slov pri
tvorbe umeleckého a
vecného textu, v
rôznych
komunikačných
situáciách. Učivo
gramatiky prepojiť
s vlastivedou –
orientácia na mape,
rozprávanie
o mestách s vyuţitím
internetu.

Delenie hlások
Znelé a neznelé
hlásky
Spodobovanie
na konci slova,
uprostred
slova,
na hranici slov

Spodobovanie spoluhlások.
Pravopis a správna
výslovnosť spoluhlások na
konci slov, na
morfematickom švíku,
hranici slov. Rozdelenie
hlások na znelé a neznelé.
Identifikácia spodobovania.
Vysvetliť pravidlo písania
spoluhlásky f.

Ţiak vie vymenovať znelé a
neznelé spoluhlásky. Ovláda ich
správnu výslovnosť na konci, v
strede slov a na hranici dvoch
slov. Vie, ţe pravidlo o
spodobovaní platí len pre
výslovnosť. V pravopise sa
spoluhlásky zapisujú bez
spodobenia. Pravidlo o
spodobovaní ţiak ovláda nielen
teoreticky, ale dokáţe ho
pouţívať najmä prakticky.

Praktické vyuţitie v
textoch (slohových
alebo čítankových).
Písanie diktátu a
pravopisných cvičení.
V tomto učive
vyuţívame najmä
kognitívne
kompetencie.

EMV

Priama reč
Uvádzacia veta
Bodkočiarka
Úvodzovky

Definícia priamej reči.
Úvodzovky v priamej reči.
Písanie uvádzacej vety
(pred, v strede alebo na
konci priamej reči).
Interpunkcia v priamej reči
(bodkočiarka, čiarka,
otáznik, výkričník).

Ţiak vie identifikovať priamu reč
v texte. Vie rozlíšiť uvádzaciu
vetu od priamej reči. Vie
prakticky pouţívať priamu reč v
písomnom prejave. Správne
pouţíva interpunkčné znamienka
v priamej reči. Rozozná priamu
reč v hovorenom slove.

Ţiaci vedia pohotovo
vyuţívať učivo o
priamej reči v
rôznych
komunikačných
situáciách. Napr. v
slohu - v rozhovore
na danú tému alebo v
interview.

OSR

Slovné druhy:
Podstatné
mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Rozšírenie
učiva o
základných
slovných
druhoch.
Podstatné
mená, funkcia
podstatných
mien.
Gramatické
kategórie
rod, číslo a pád
podstatných

Rozšírenie poznatkov o
ohybných slovných druhoch.
Gramatické kategórie rod,
číslo a pád podstatných
mien. Triediť a zoskupovať
podstatné mená podľa rodu a
zakončenia (podľa pádovej
prípony a spoluhlásky pred
ňou) ako prípravu na
vyvodenie systému vzorov
vo vyšších ročníkoch.
Určiť rod, číslo a pád
prídavných
mien na základe zhody s
podstatným menom
Zámená – funkcia zámen vo
vete. Druhy zámen: osobné a
privlastňovacie.
Číslovky, definícia, delenie
čísloviek na základné a

Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné
podstatné mená.
Vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách.
Ţiak ovláda jednotlivé pády
(otázky aj ich latinské názvy).
Podľa nich vie vyskloňovať
podstatné mená. Ovláda tvary
podstatného mien a vie ich
pouţívať v texte. Vie určovať
gramatické kategórie rod, číslo
a pád podstatných mien.
Rozozná zámená v texte. Vie, ţe
nahrádzajú podstatné a prídavné
mená. Vie určiť základné druhy
zámen.
Ţiak vie nielen vyhľadať slovesá
v texte a pozná ich funkciu, ale
naučí sa aj gramatické kategórie
slovies (osoba, číslo a čas).Vie

Poznatky o slovných
druhoch aplikovať pri
tvorbe textov, v
jazykových alebo v
slohových cvičeniach.
Precvičovať
kompetencie:
motorické, pamäťové,
analytické, aplikačné,
informačné. Vytvárať
príbeh, rozprávanie,
interview, opis,
scénku podľa rôznych
kritérií (na slová
zatriedené podľa
vzorov, podľa časovej
následnosti, ...)

RV
MKV
MV
EMV
OSR
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mien.
Zhoda
podstatného a
prídavného
mena v rode,
čísle a páde.
Funkcia
zámen.
Druhy zámen.

radové. Pravopis čísloviek v
obore do 100.
Slovesá – zopakovať
definíciu slovies.
Gramatické kategórie:
osoba, číslo, čas slovies.
Neurčitok. Časovanie
slovies.

vyčasovať slovesá. Vie určiť
u slovies neurčitok. Vie urobiť
vetný rozbor s určovaním
gramatických kategórií
podstatných mien a slovies.

Neohybné
slovné druhy
Funkcia
neohybných
slovných
druhov vo vete.
Príslovky
Predloţky
Spojky
Častice
Citoslovcia

Neohybné slovné druhy.
Triedenie neohybných
slovných druhov. Ich
funkcia a následne
identifikácia v texte.
Príslovky, predloţky a
spojky – slovné druhy, s
ktorými sa ţiaci stretli uţ v
minulých ročníkoch. Učivo
vyvodíme z cvičenia a
textov. Naučíme ţiakov
pravopis predloţiek a ich
správnu výslovnosť.
Vyvodíme ich z prvotných
predloţiek s priestorovým
významom na,do,v,s/so,z/zo
Pravopis a výslovnosť
predloţiek s/so, z/zo,
pravopis a výslovnosť
predloţiek s/so, k/ku v
spojení s osobnými
zámenami

Ţiak vie triediť slovné druhy na
ohybné a neohybné. Pozná
funkciu neohybných slovných
druhov a následne ich vie
vymenovať. Vie ich
identifikovať v cvičeniach, v
texte. Ţiak ovláda výslovnosť a
pravopis predloţiek. Vie
pouţívať spojky. Pozná spojky,
ktoré sa vyskytujú v textoch
najčastejšie. Vie ich prakticky
pouţívať vo vete. Menej známe
neohybné slovné druhy – častice
a citoslovcia vie identifikovať v
texte. Pozná ich funkciu. Vie
vymenovať aspoň niektoré a vie
ich pouţiť v hovorenom aj
písomnom prejave.
Naučíme ţiakov identifikovať v
texte spojky
Spojky – vyvodiť z textu, z
aktívnej lexiky ţiaka. Zameriame
sa na najfrekventovanejšie
spojky (a, ale, keď, aby, že atď.).
Častice – vyvodiť z textu,
upozorniť na najviac pouţívané
výrazy súhlasu, nesúhlasu, istoty,
pochybnosti (áno/nie, hádam,
asi, možno, naozaj, určite a
i.).Citoslovcia – vyvodiť z textu,
zo zvukomalebných slov.

Poznatky o slovných
druhoch aplikovať pri
tvorbe textov, v
jazykových alebo v
slohových cvičeniach.
Precvičovať
kompetencie:
motorické, pamäťové,
analytické, aplikačné,
informačné.

ŠPZ
DV

SLOH 4.roč.
Tematický
celok (pojmy)

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Komunikačné činnosti

Umelecký a
vecný text
Kļúčové
slová

Poukázať na základné
rozdiely medzi
umeleckým a vecným
textom. Najviac

Ţiak po prezentácii
jednotlivých druhov textu vie
kaţdý pomenovať správnym
pojmom. Pozná kľúčové slová

Na motiváciu pouţívať
umelecké texty s CD
nahrávkami alebo iné
mediálne zdroje.
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pouţívané kľúčové slová
v umeleckom a vecnom
texte. Ich vyhľadávanie v
texte. Reprodukcia podľa
osnovy.

a následne ich vie pouţiť v
umeleckom alebo vo vecnom
texte. Spätne ich vie v texte
vyhľadať. Vie k textu vytvoriť
osnovu. Ovláda pojem
reprodukcia a vie ju prakticky
zrealizovať. Ţiak vie
postrehnúť vecné chyby v
počúvanom texte a vie ich
opraviť

Prezentovať oba druhy
textov. V komunikačných
prejavoch ţiakov dbať na
umelecký prednes. Zachytiť
kľúčové údaje z písomného
textu (formou poznámok).
Podporovať tvorivosť na
primeranej úrovni. Moţno
vyuţiť tvorivé písanie.

Diskusia
Názor

Pojem diskusia a názor.
Diskutovať so ţiakmi na
rôzne témy (najlepšie
také, ktoré sú z blízkeho
okolia ţiaka, zamerané
na beţný ţivot). Učiteľ
môţe umelo vytvoriť
konfliktnú situáciu a
následne vyzvať ţiakov
na prejavenie vlastného
názoru k danej situácii.
Situácia môţe byť
reálna alebo vymyslená

ţiak vie diskutovať na určitú
tému vybratú
učiteľom/ţiakom. Ovláda
pojem diskusia. Dôraz kladie
najmä na riešenie konfliktnej
situácie. Ţiak vie vyriešiť
primeranú konfliktnú situáciu.
Pozná niektoré stratégie
riešenia konfliktu. Vie sa napr.
„pohádať“ so spoluţiakom o
nejakom probléme
(primeraným spôsobom a
primeranými jazykovými
prostriedkami).

V ústnom prejave vyuţívať
verbálne i neverbálne
prostriedky. V
komunikačných situáciách
pouţívať niektoré stratégie
na riešenie konfliktu. Napr.
naučiť
ţiakov „hádať sa“

OSR

Opis osoby,
ústne,
písomne

Opis - neučíme definíciu
slohového útvaru. Ţiaci
sa s opisom ako
slohovým útvarom stretli
uţ v 3. ročníku.
Vychádzame z
vedomostí, ktoré o opise
ţiaci majú. Zamerať sa
na opis osoby, ústne aj
písomne . Všímať si
charakteristické črty
a vlastnosti osoby

Ţiak vie charakterizovať opis
osoby. Vie ústne opísať
vonkajšie črty osoby napr.
spoluţiaka, rodiča, súrodenca,
kamaráta.
Pozná základné charakterové
vlastnosti, povahové črty
opisovanej osoby. Veľmi
stručne vie danú osobu opísať
aj písomne.

V písomnom prejave
vyuţívať metódy tvorivého
písania.

OSR
MKV

Cielený
rozhovor Interview

Oboznámiť ţiakov s
cieleným rozhovorom –
interview. Ide o nový
pojem, s ktorým sa
niektorí ţiaci ešte
nestretli. Tvorba otázok a
odpovedí. Cvičenie
vzájomnej komunikácie.

Ţiak pozná definíciu cieleného
rozhovoru. Pozná jeho cudzí
názov – interview. Vie
skoncipovať jednoduché
otázky a odpovede. Napr. so
spoluţiakom
zrealizuje krátke interview o
aktuálnej udalosti.

Vyuţívať kreativitu ţiakov.
Pripraviť otázky na
interview s nejakou známou
osobnosťou napr.
spisovateľom pre deti a
mládeţ alebo známym
športovcom, lekárom a pod.

Reprodukcia
Reprodukcia
rozprávania,
časová
postupnosť

Naučiť ţiakov pojem
reprodukcia textu.
Naučiť ţiakov
reprodukovať nejakú
udalosť zo svojho ţivota,
alebo ţivota iných ľudí
napr. príbuzných,
kamarátov a pod. Naučiť
ţiakov reprodukovať
rozprávanie. Dodrţať
časovú postupnosť deja.

Ţiak ovláda pojem
reprodukcia rozprávania. Vie
ju konkrétne zrealizovať v
ústnom podaní. Dodrţiava
časovú postupnosť- veci, ktoré
sa udiali na začiatku, stručný
popis udalosti, ukončenie –
záver.

Koncept

Pojem plagát. Všimnúť

Ţiak vie zadefinovať pojem
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si udalosť spoločenského
alebo kultúrneho diania,
ktorá sa má stať v
najbliţšom čase.
Vytvoriť o nej plagát.
Sústrediť sa na text.
Všimnúť si prvky, ktoré
musí plagát obsahovať.
Pokus o vytvorenie
plagátu v skupine
spoluţiakov.

plagát. Vie na aké účely sa
pouţíva. Vie vytvoriť
jednoduchý plagát k nejakej
aktuálnej udalosti. Ţiak
realizuje plagát najprv v
skupine, potom sám.

vzťahy
iných predmetov: napr. IKT,
výtvarná výchova, mediálna
výchova. Vyuţiť kreativitu
ţiakov.

ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA 4.roč.
Tematický
celok
(pojmy)
Umelecká
literatúra
Divadelná
hra

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Komunikačné činnosti

Oboznámiť ţiakov s pojmom
umelecká literatúra.
Spojiť ho s uţ prebratými pojmami
v 3. ročníku ZŠ: poézia a próza a
doplniť o pojem dráma. Učivo
zdokumentovať na konkrétnych
ukáţkach slovenskej aj zahraničnej
detskej umeleckej literatúry.
Poukázať na rozdiely medzi
umeleckou a vecnou (neumeleckou)
literatúrou, ţiakov tento pojem
neučíme.
Pojem divadelná hra. Dramatické
umenie – dráma je ďalším
literárnym druhom. Realizuje sa v
divadle. Dramatickým ţánrom
určeným najmä detskému
príjemcovi je bábková hra, bábkové
divadlo (maňuškové, marionetové,
javajkové). Pojmy bábkového
divadla neučíme, iba
zopakujeme(opakovanie z 3.
ročníka ZŠ). ţiakov oboznámime s
najznámejšími autormi divadelných
hier a ich dielami pre deti a mládeţ..
Uviesť príklad divadelnej hry.
Naučiť ţiakov interpretovať
divadelnú hru – dôraz
kladieme na dramatizáciu.
Dramatizáciu realizovať v triede,
zahrať si divadelné predstavenie.
Viesť ţiakov k tomu, aby si vedeli
vytvoriť sami divadelnú hru s
jednoduchým námetom a pokúsili
sa ju aj zahrať.

Vedieť pojem umelecká
literatúra. Vedieť ho odlíšiť
od vecnej literatúry. Ţiak
vie, ţe k umeleckej
literatúre patrí poézia, próza
a dráma. Pojem dráma ţiak
nemusí ovládať. Neskôr ho
rozvinieme pri pojme
divadelná hra. ţiak vie
recitovať jednu - dve básne
z tvorby najznámejších
slovenských alebo
zahraničných básnikov.
Dokáţe predniesť kratšie
prozaické dielo. Dôraz sa
kladie na recitáciu,
výrazové prostriedky v
prednese.
Ţiak ovláda pojem
divadelná hra. Vie svojimi
slovami opísať, čo je
divadelná hra, vie to
povedať na základe osobnej
skúsenosti. Môţe povedať
názvy divadelných hier,
ktoré pozná. Pozná
významných slovenských
alebo zahraničných autorov
divadelných hier. Vie
divadelnú hru interpretovať
v kolektíve ţiakov.
Talentovaní ţiaci môţu
vytvoriť sami kratšiu
divadelnú hru so ţivota
detí. Vedia
ju spoločne zahrať.

Rozhlas

Základné druhy médií. Zavedenie

Ţiak pozná pojem rozhlas,

Prostredníctvom čítania
doplnkovej literatúry
ţiaci nadobúdajú lepšie
čitateľské zručnosti. V
prozaických dielach
upevňovať čitateľské
kompetencie zamerané
najmä na čítanie s
porozumením.
Vyjadriť pocity, záţitky
z prečítanej literatúry.
Nadobudnúť zručnosti
vo vyhľadávaní detskej
literatúry – orientácia v
kniţnici. Talentovaní
ţiaci sa zúčastnia
rôznych literárnych
súťaţí. Učiteľ pred tým
môţe zorganizovať
súťaţ (triedne kolo).
Škola alebo trieda sa
môţe zúčastniť detského
divadelného
predstavenia. Výchovne
vyuţiť správanie ţiakov
v divadle.
Vyuţiť
medzipredmetové
vzťahy s výtvarnou
výchovou, pracovným
vyučovaním, zostrojiť si
kostýmy k divadelnej
hre. Zručnosti vyuţiť pri
prezentácii v rámci
školskej slávnosti.
Vyuţiť kreativitu
ţiakov.
Výchovné vyuţitie
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Televízia
Film - kino

pojmov: rozhlas, televízia a film kino. Vyzdvihnúť ich funkciu pre
spoločnosť aj pre jednotlivca.
Znaky, ktorými sa navzájom
odlišujú. Pojmy nie sú pre ţiaka
úplne neznáme. Vyuţiť poznatky z
beţného ţivota dieťaťa. Pojmy
vyvodiť z reálneho prostredia ţiaka.
Ich vyuţitie v kaţdodennom ţivote.
Výchovné vyuţitie - vhodnosť a
nevhodnosť programov pre deti a
mládeţ. Ich vplyv na duševné
zdravie dieťaťa. Niektoré programy
(sfilmované príbehy, rozprávky
alebo iné dramatické diela)
vychádzajú prevaţne z umeleckej
literatúry, ktorú ţiaci poznajú z
čítania. Učivo je vhodné prepojiť aj
s učivom o divadelnej hre, ktorá sa
inscenuje nielen v divadle, ale
i v televízii, rozhlase a filme.

televízia, film (média). Vie
ich pomenovať a vie ich
navzájom od seba odlíšiť.
Pozná charakteristické
znaky rozhlasu, televízie a
filmu. Vie kde sídlia, pozná
budovu slovenského
rozhlasu, slovenskej
televízie (prípadne iných
televízií) a filmu (kiná).
Film v minulosti a dnes.
Vie, ţe sa film v minulosti
premietal v kinách. V
súčasnosti na premietanie
filmu slúţi aj televízia,
prípadne prehrávače DVD,
videorekordéry. Ţiak pozná
niektoré literárne diela,
rozprávky alebo iné
literárne ţánre, ktoré boli
sfilmované. Ţiak sa vie
primerane
správať v kine.

vhodnosti televíznych a
filmových predstavení.
Ak má učiteľ moţnosť,
urobí exkurziu do
budovy SR,STV.

ŠPZ

Dialóg

Dialóg je súvislý rozhovor dvoch
alebo viacerých osôb, ktoré sú v
priamom a vzájomnom kontakte.
Dialóg chápeme najmä v súvislosti s
literárnym alebo dramatickým
dielom. V súvislosti s dialógom sa
vyskytuje prítomnosť pohybových
prvkov, ktorými sa jazykový prejav
dopĺňa, dokresľuje, obmieňa alebo
celkom supluje. Napr. namiesto
jazykových prostriedkov sa
pouţívajú prostriedky
mimojazykové napr. gestikulácia,
mimika.

Ţiak vie pojem dialóg. Vie
kedy vzniká a koľko osôb
sa na ňom zúčastňuje. Vie
ho identifikovať
v texte a dokáţe ho aj
prakticky zrealizovať. Pri
dialógu vie vyuţívať
gestikuláciu, mimiku.

Pri realizácii dialógu v
rámci tvorivosti
povzbudzujeme ţiakov,
aby sami dokázali
skoncipovať
dialóg, prípadne ho
vedeli aj prakticky
predniesť. Vyuţívame
kompetencie tvorivosti a
ústnu
prezentáciu.

OSR

Kapitola
Strofa
Rým

Členenie textu na menšie jednotky.
Kapitola – pojem, charakteristické
členenie najmä v knihách. Ide o
architektonickú jednotku, menšiu
neţ diel (zväzok). Strofa je skupina
veršov oddelená od ďalšej strofy.
Rým zvuková zhoda slabík na
konci veršov.

Ţiak ovláda pojmy z
učebnice v súvislosti s
textom. Vie v básni
identifikovať rým, ovláda
nielen pojem, ale aj
definíciu. To isté platí aj o
strofe a kapitole. Ţiak vie
prakticky rozlišovať v
textoch strofy a kapitoly.
Ide o pragmatickú stránku
výučby. V učive o rýme
podľa zakončenia rozozná 3
druhy rýmov: zdruţený
aabb, abab, abba. Vie ich
prakticky v básní vyhľadať.

Pri výučbe a klasifikácii
pojmov vyuţívať
analytické zručnosti.
Realizovať analýzu
textu, vyhľadať
kapitoly, strofy a rýmy.

OSR
PPZ

Bájka

Pojem: bájka. Ide o vymyslený
príbeh s výchovným zameraním, v
ktorom vystupujú zvieratá alebo
neţivé predmety, ktoré konajú a
hovoria ako ľudské bytosti. Z bájky
vţdy vyplýva ponaučenie.
Najznámejším bájkarom a

Ţiak ovláda pojem bájka.
Pozná text, ktorý je bájkou
a vie ho odlíšiť od iných
textov umeleckej literatúry.
Po prečítaní bájky vie
povedať ponaučenie, ktoré
obsahuje. Pozná meno

Ţiaci pracujú s textami
bájok nielen v súvislosti
s ich čítaním a
interpretáciou, ale snaţia
sa napríklad aj o ich
vyjadrenie
prostredníctvom

OSR
PPZ
MKV

64

Základná škola s materskou školou, Banícka 52, 974 05 Malachov

Komiks

zakladateľom bájky bol Ezop. V
našej literatúre J. Záborský.

Ezopa ako najznámejšieho
autora bájok a tieţ pozná
meno J. Záborského –
nášho významného bájkara.

výtvarného prejavu.
Vyuţiť
medzipredmetové
vzťahy výtvarnej
výchovy a IKT.

Naučiť ţiakov pojem komiks. Je to
sekvenčne usporiadaná postupnosť
obrázkov alebo graficky spracovaný
(kreslený) príbeh. Má svoj dej a na
čitateľa pôsobí esteticky. Text môţe
byť umiestnený alebo v bublinách
uprostred textu alebo na okrajovej
časti obrázka. Obrázky sú často
doplnené zvukomalebnými výrazmi.

Ţiak ovláda pojem komiks.
Vie ho odlíšiť od iného
druhu detskej literatúry. Vie
prečítať dej komiksu. Pozná
postupnosť deja. Vie, ktoré
obrázky sú pred nejakou
udalosťou, a ktoré
nasledujú za ňou. Vie
usporiadať obrázky podľa
sledu deja. Vie sám alebo
za pomoci spoluţiakov
nakresliť krátky komiks a
napísať k nemu text.

Vyuţiť
medzipredmetové
vzťahy s výtvarnou
výchovou, IKT. Komiks
môţu ţiaci vytvárať aj
na hodinách IKT, na
počítači. Je potrebné
pozornosť zamerať
najmä na dejovú a
literárnu stránku
komiksu, najmä na
postupnosť deja
(udalosti) vyjadrenej v
komikse.
Vyuţiť
medzipredmetové
vzťahy s výtvarnou
výchovou, IKT. Komiks
môţu ţiaci vytvárať aj
na hodinách IKT, na
počítači. Je potrebné
pozornosť zamerať
najmä na dejovú a
literárnu stránku
komiksu, najmä na
postupnosť deja
(udalosti) vyjadrenej v
komikse.
Vyuţiť tvorivé písanie.

PPZ

Ciele učebného predmetu
Obsah učiva zostáva nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Učiteľ ho môţe vyučovať integrovane s
jazykovou zloţkou, slohovou zloţkou, v rámci čítania a literárnej výchovy, alebo samostatne.
Oblasť jazykové vyučovanie (gramatika a pravopis) obsahuje učivo z fonetiky /zvuková rovina jazyka/, lexiky /významová
rovina jazyka/ a syntaxe /skladba vety/. V učive 2. ročníka sa eliminuje morfologická rovina. Učivo o podstatných,
prídavných menách a slovesách sa presúva do 3. ročníka ZŠ. Učivo: „Všeobecné a vlastné podstatné mená“ sa taktieţ
eliminuje. Vyučuje sa len v spojitosti s praktickými písomnosťami (list, pohľadnica, adresa) na hodinách písania a slohu.
Zaraďujeme ho ku komunikačným zručnostiam. Pozn. (učivo je jednoznačne vymedzené vo vzdelávacom štandarde).
Oblasť čítanie a literárna výchova - zmeny nastali najmä v kompetenciách, ktoré ţiak nadobúda prostredníctvom tejto
oblasti. Technická stránka čítania zostáva i naďalej zachovaná. Rozdiel nastáva v tom, ţe ţiak sa učí predloţený text čítať s
porozumením. Slohová výchova je zaloţená na verbálnej i neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je
zameraná na ústne vyjadrovanie, ţiak vie nájsť súvislosť medzi ilustráciou a obsahom prečítaného textu. Ţiak vie vyjadriť
svoj názor na ilustráciu v kniţke. Vie porozprávať svoj záţitok pred triedou, obecenstvom. Dokáţe usporiadať obrázky podľa
časovej a príčinnej súvislosti, vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku, povesť a pod.
Poznávacie a čitateļské kompetencie
Technika čítania a verejná prezentácia textu
1) Na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu po príprave texty, ktorých
obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam ţiaka.
2) Pri hlasnom čítaní dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť.
3) Výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládeţ.
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4) Výrazne recitovať básne, úryvky z prózy.
5) Pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
Analytické a interpretačné zručnosti
1) Zostaviť osnovu prečítaného textu.
2) Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu.
3) Prerozprávať obsah prečítaného textu.
4) Vyjadriť svoje pocity a záţitky z prečítaného textu.
5) Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové prostriedky, vybrané
pojmy a výrazy.
6) Pri jednoduchom rozbore literárnych textov pouţívať literárne pojmy.
7) Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah.
8) Odlišovať prozaické a básnické texty.
9) Odlišovať umelecké a náučné texty.
Tvorivé zručnosti
1) Zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti.
2) Na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania, dramatizácie a ilustrácie.
3) Napísať krátky prozaický útvar.
4) Tvoriť jednoduché rýmy.
5) Inscenovať kratší dramatický text.
Informačné zručnosti
1) Orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici.
2) Budovať si vlastnú kniţnicu.

Učené osnovy predmetu:

MATEMATIKA PRE 2.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 4 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Katarína Cholvádová
Vypracovala: Mgr. Katarína Cholvádová
Tematický celok
(pojmy)
Sčítanie a odčítanie v
obore do 20 s
prechodom cez základ
10

Obsahový štandard
Témy
Sčítanie a odčítanie v obore
do 20 s prechodom cez
základ 10 (aj pomocou
znázorňovania).
Sčítanie dvoch alebo troch
rovnakých sčítancov napr. 2
+ 2 + 2 (aj ako propedeutika
k budúcemu
násobeniu prirodzených
čísel).
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh a na sčítanie a
odčítanie s prechodom cez
základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na

Výkonový štandard
Pojmy
Sčítanie, súčet, odčítanie,
rozdiel, ...

Sčítanec, súčet, o koľko
viac,...
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Ţiak si osvojí spoje sčítania a
odčítania s prechodom cez
základ.
Vie spamäti všetky spoje
sčítania a odčítania s prechodom
cez základ 10
v obore do 20.

Vie riešiť jednoduchú slovnú
úlohu na sčítanie typu: urči
súčet, keď sú dané sčítance.
Vie riešiť jednoduchú slovnú
úlohu na sčítanie typu: zväčši
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sčítanie typu:
- určenie súčtu, keď sú dané
sčítance
- zväčšenie daného čísla o
niekoľko jednotiek
- určenie jedného sčítanca,
ak je daný súčet a druhý
sčítanec
- zmenšenie daného čísla o
niekoľko

dané číslo o niekoľko jednotiek.
Vie riešiť jednoduchú slovnú
úlohu na odčítanie typu: urči
jedného sčítanca, ak je daný
súčet a druhý sčítanec.
Vie riešiť jednoduchú slovnú
úlohu na odčítanie typu: zmenši
dané čísla o niekoľko jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú
úlohu na odčítanie typu:
porovnávanie rozdielom.
Vie riešiť zloţenú slovnú úlohu,
ktorá vedie
k zápisu (a + b + c).

jednotiek
- porovnávanie rozdielom.
Zloţená slovná úloha: (a + b
+ c).
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Tvorenie textov k
numerickým príkladom.

Vytváranie
prirodzených čísel v
obore do 100

Vie riešiť nepriamo
sformulované slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie s prechodom
cez základ 10 v obore do 20.
Vie samostatne tvoriť k
primeranej situácii (podnetu)
slovnú úlohu na sčítanie a
odčítanie s prechodom cez 10 v
obore do 20.
Vie určiť počet predmetov v
danej skupine a vyjadriť tento
počet v obore do 100.
Vie priradiť príslušný počet
predmetov k danému číslu v
obore do 100.
Vie usporiadať čísla od 20 do
100.

Prirodzené čísla 20 – 100.
Predstavy o prirodzenom
čísle do 100.

Počet predmetov, číselný
rad, dvojciferné
číslo, jednotky, desiatky,...

Čítanie a písanie čísel 20 –
100.
Dvojciferné číslo ako súčet
desiatok a jednotiek v obore
od 20 do 100.

Číselný rad v obore do 100,
prvý, druhý...posledný,
pred, za, hneď pred, hneď
za, najväčšie, najmenšie,...

Ţiak vie čítať a písať čísla v
obore do 100.
Rozloţiť dvojciferné číslo v
obore do 100 (od 10 do 99) na
desiatky a jednotky.
Zapísať dvojciferné číslo v
obore ako súčet desiatok a
jednotiek a graficky to
znázorniť.
Porovnať a zapísať čísla v obore
do 100 pomocou znakov <, >, =
(aspoň pomocou
znázornenia).

Určovanie počtu,..., po
jednom, po dvoch, desiatich,
utváranie skupín vecí, o
danom počte.

Skupiny predmetov

Ţiak sa vie orientovať v
číselnom rade v obore do 100.

Porovnávanie čísel. Riešenie
úloh na porovnávanie.
Slovné úlohy na
porovnávanie.

Číselná os, o koľko menej,
o koľko viac,...

Vie porovnať dvojciferné čísla
pomocou radu čísel, pomocou
znázornenia a zapísať dvojice
dvojciferných čísel v obore do
100 pomocou znakov <, >, =.
Vie určiť správne poradie čísel a
poznať vzťahy medzi číslami v
obore do 100 (prvý, druhý,
posledný, hneď pred, hneď za,
atď.).
Vie riešiť aspoň pomocou
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ilustračného obrázka jednoduchú
slovnú úlohu (viac, menej,
rovnako) a zapísať pomocou
znakov.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 100

Sčítanie a odčítanie v obore
do 100.
Sčítanie dvojciferného a
jednociferného čísla bez
prechodu a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100.
Odčítanie jednociferného
čísla od dvojciferného bez
prechodu cez základ 10 a s
prechodom cez základ 10 v
obore do 100.
Vlastnosti sčítania
(komutatívnosť,
asociatívnosť).
Písomné sčítanie a odčítanie
dvojciferných čísel.
Počítanie spamäti a písomne.
Vzťah medzi sčítaním a
odčítaním, skúška

Sčítanec, súčet, menšenec,
menšiteľ, rozdiel, ...

Riešenie jednoduchých,
zloţených úloh, ktoré vedú k
zápisu
a + b + c; a + b – c; a – b – c.
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore
do 100.
Geometria a meranie

BOD
PRIAMKA
POLPRIAMKA
ÚSEČKA

Geometria a meranie
JEDNOTKY DĹŢKY

Geometria a meranie
STAVBA Z KOCIEK

Riešenie aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie

Ţiak vie sčítavať spamäti
dvojciferné a jednociferné čísla
bez prechodu aj s prechodom cez
10 v obore do 100.
Spamäti odčítať jednociferné
číslo od dvojciferného bez
prechodu aj s prechodom cez
základ 10 v obore do 100.
Riešiť všetky typy príkladov na
sčítanie a odčítanie
dvojciferných čísel spamäti
(náročnejšie písomne).
Poznať vlastnosti sčítania a
vedieť ich správne pouţiť pri
riešení príkladov
(komutatívnosť, asociatívnosť).
Urobiť skúšku správnosti pri
riešení
jednoduchých slovných úloh.
Vedieť riešiť jednoduché a
zloţené úlohy vedúce k zápisu a
+ b + c; a + b – c; a – b – c;
v obore do 100.
Vyriešiť nepriamo sformulované
úlohy na sčítanie a odčítanie v
obore do 100.

Bod, polpriamka, priamka,
úsečka. Rysovanie priamok a
úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na
priamke a na danom
geometrickom útvare..

Bod, polpriamka, priamka,
úsečka, leţí, neleţí,...

Vie vyznačovať body na
priamke (polpriamke, úsečke) a
v rovine (na útvare).
Označovať ich veľkým tlačeným
písmom
(písmenom A, B, C, atď.)
Rysovať a označovať úsečku,
polpriamku a priamku.
Rysovať úsečku danej dĺţky (v
cm)
a označovať ju.

Jednotky dĺţky – cm, dm, m.
Meranie dĺţky úsečky.
Porovnávanie úsečiek podľa
ich dĺţky.

Vzdialenosť, dĺţka úsečky,
jednotky dĺţky, cm, dm, m,
meter ako pomôcka na
meranie.

Vie odmerať dĺţku úsečky v cm
s presnosťou
na cm.
Porovnať úsečky podľa ich
dĺţky.

Budovanie telies z kociek
podľa vzoru alebo podľa
obrázka.
Stavba jednoduchých telies.

Rady, stĺpce, pohľad zo
strán, pohľad zvrchu.

Vie zostaviť jednoduché stavby
(teleso) podľa vzoru alebo podľa
obrázka.
Vytvárať a popísať jednoduché
telesá z kociek.

Názorný úvod k učivu z
logiky.
Výroky a tvrdenia o
činnostiach, obrázkoch

Pravda, nepravda,
pravdivosť,
nepravdivosť a negácia
výrokov,...

Vie primerane rozlíšiť istý a
nemoţný jav
(pravdivý, nepravdivý).
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a posúdenie ich správnosti.
Dichotomické triedenie.
Tvorba postupnosti podľa
daného pravidla.
Objavenie a sformulovanie
pravidla tvorenia
postupnosti predmetov, čísel.

Triedenie predmetov, vecí,
prvkov podľa
jedného spoločného
znaku,...

Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Úlohy na zbieranie a
zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých moţností
usporiadania
dvoch, troch predmetov,
farieb, písmen, čísel.

Učené osnovy predmetu:

Vie triediť predmety (veci,
prvky) podľa jedného znaku
(napr. podľa farby, tvaru,
veľkosti a pod.).
Vie nájsť jednoduché pravidlo
postupnosti.
Vie pokračovať vo vytvorenej
postupnosti.
Vie nájsť všetky moţnosti
usporiadania dvoch, troch
predmetov (vecí, prvkov).
Vie vytvoriť systém pri hľadaní
a všetky moţnosti zapísať.
Vie urobiť zo získaných a
znázornených udalostí
jednoduché závery.

MATEMATIKA PRE 3.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 3 h + podļa ŠkVP 1 h
Vyučujúci: Mgr. Katarína Cholvádová
Vypracovala: Mgr. Katarína Cholvádová
Tematický
celok
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore
do 20

Obsahový štandard
Témy
Pojmy
Zavedenie
Sčítanie, rovnaké sčítance,
násobenia.
násobenie, znak
Súvislosť medzi
násobenia, súčin, činiteľ,
násobením a
niekoľkokrát.
sčítaním.
Nácvik
násobenia v
obore do 20.
Počítanie
spamäti.
Automatizácia
spojov.

Výkonový štandard

Riešenie
slovných úloh na
násobenie.

V obore do 20 rieši jednoduché slovné úlohy na
násobenie typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,

Slovná úloha, zápis
slovnej úlohy správnosť
riešenia, kontrola
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Ţiak pohotovo počíta po 2, 3,4,5,6,7,8,9,10
Chápe násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov.
Pozná znak násobenia ( . ).
Vie spamäti všetky spoje (príklady) násobenia v obore
prirodzených čísel do 20.
Zväčší dané číslo násobením niekoľkokrát.
Vie násobiť číslom 1 a 0.
Chápe princíp násobenia v závislosti od poradia činiteľov.
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Vytváranie
prirodzených
čísel
v obore do
10 000

Propedeutika
úloh na
násobenie s
kombinatorickou
motiváciou.
Tvorenie slovnej
úlohy k danému
numerickému
príkladu na
násobenie v
obore do 20.
Riešenie
nepriamo
sformulovaných
slovných úloh na
násobenie v
obore do 20.
Slovné úlohy na
priamu
úmernosť (ako
preopedeutika) v
obore do 20.

správnosti riešenia,
výsledok, odpoveď,...

2. zväčšiť dané čísla niekoľkokrát.

Zavedenie
delenia.
Propedeutika
zlomkov
(rozdeľovanie na
polovice,
tretiny,...)
Delenie, ako
postupné
odčítanie
rovnakého čísla.
Nácvik delenia v
obore do 20.
Počítanie
spamäti.
Automatizácia
spojov.
Súvislosť medzi
delením
a násobením.
Riešenie
slovných úloh na
delenie.
Tvorenie slovnej
úlohy k danému
numerickému
príkladu na
delenie v obore
do 20.
Riešenie
slovných úloh na
násobenie a
delenie.
Vytváranie čísel.
Rozšírenie
prirodzených
čísel v obore
do 10 000.
Zobrazovanie
čísel na číselnej
osi,

Celok, časť celku,
odčítanie, delenie, znak
delenia ( : ), delenec,
deliteľ, podiel,
niekoľkokrát menej, počet
rovnakých častí (delenie
na), skupiny danej
veľkosti
(delenie po).

Ţiak vie odčítať od daného čísla postupne niekoľko
rovnakých čísel.
Chápe súvislosť medzi odčítaním a delením.
Pozná znak delenia ( : ).
Vie spamäti všetky spoje (príklady) delenia v obore
prirodzených čísel do 20.
Delí číslom 1. Vie, ţe nulou nedelíme.
Vie zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát.
Vedieť deliť na rovnaké časti (rozdelenie na daný počet
rovnakých častí), vedieť deliť podľa obsahu (delenie po,
rozdelenie skupiny danej veľkosti)

Slovná úloha, kontrola
správnosti riešenia,
výsledok, odpoveď,...

Vie v obore do 20 riešiť jednoduché slovné úlohy typu:
1. Rozdelenie daného čísla na daný počet rovnako
veľkých častí (delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšenie daného čísla niekoľkokrát.

Matematizuje primerané reálne situácie.
Vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať
odpoveď.

Matematizuje primerané reálne situácie.
Vie overiť správnosť riešenia (výsledku)
a formulovať odpoveď.
Vie riešiť slovné úlohy na násobenie i delenie

Jednotky, desiatky,
stovky, tisícky, troj- a
štvorciferné číslo, číselná
os, pred, za, rozklad čísla,
vzťah pojmov číslo –
číslica, zostupný číselný
rad, vzostupný číselný rad,
porovnávanie čísel, viac,
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Ţiak vie čítať a písať troj- a štvorciferné čísla.
Počítať po tisícoch, stovkách, desiatkach, jednotkách.
Rozloţiť troj- a štvorciferné čísla na tisícky, stovky,
desiatky a jednotky, aj opačne – t. j.
vedieť zapísať pomocou jednotiek, desiatok, stoviek a
tisícok troj- a štvorciferné čísla.
Vie zobrazovať a porovnávať čísla na číselnej osi i
pomocou znakov >,<,=.
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Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore
do 10 000.

porovnávanie
čísel a ich
zaokrúhľovanie
na desiatky,
stovky.
Propedeutika
rozvoja
prirodzeného
čísla
v desiatkovej
sústave.
Číselná os.
Nerovnice
(propedeutika).
Slovné úlohy na
porovnávanie v
obore do 10 000.
Tvorenie slovnej
úlohy k danému
príkladu na
porovnávanie v
obore
do 10 000.

menej, rovnako, znaky
>,<,=, zaokrúhľovanie,...

Vie riešiť v obore prirodzených čísel do 10 000 nerovnice
typu: x< 6 150, x > 322.
Získa prvotné poznatky o zaokrúhľovaní prirodzených
čísel.
Vie zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky, ovláda
algoritmus pri zaokrúhľovaní čísel na desiatky.
Rieši slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000.
(Slovné úlohy charakterizované
vzťahmi viac, menej, rovnako.)

Zavedenie
jednotiek dĺţky:
mm, km.
Jednotky dĺţky
mm, cm, dm, m,
km a ich
premieňanie
Pamäťové a
písomné sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel.
Zoznámenie sa s
kalkulačkou a jej
displejom.
Sčítanie a
odčítanie s
vyuţitím
kalkulačky.
Riešenie
jednoduchých a
zloţených
slovných úloh.
Tvorenie textov
k numerickým
príkladom.
Riešenie
nepriamo
sformulovaných
slovných úloh.
Riešenie
slovných úloh s
neprázdnym
prienikom.

Jednotky dĺţky mm, cm,
dm, m, km, násobky 10,
100, 1000, premena
jednotiek.

Ţiak vie porovnávať jednotky dĺţky.
Vie pohotovo premieňať jednotky dĺţky.

Súčet, rozdiel, súčin,
podiel,..

Ţiak vie sčítať a odčítať jednoduché príklady aj spamäti.
Ovláda algoritmus písomného sčítania a odčítania v obore
do 10 000. Pohotovo sčíta a odčíta prirodzené čísla v
obore do 10 000.
Ovláda sčítanie a odčítanie na kalkulačke v obore do 10
000.
Vie urobiť kontrolu správnosti.

Jednoduchá slovná úloha,
zloţená slovná úloha,
zápis slovnej úlohy,
kontrola správnosti
riešenia, súčet, rozdiel,
súčin, podiel, zväčšiť a
zmenšiť dané číslo,...

Ţiak vie riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
odčítanie.
Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva
2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý
sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
Vie riešiť zloţené slovné úlohy typu:
1. a + b + c
2. a – b – c
3. a – (b + c)
4. (a + b) – c
5. a + (a + b)
6. a + (a – b)

71

Základná škola s materskou školou, Banícka 52, 974 05 Malachov

Geometria
a meranie
DĹŢKA
ÚSEČKY

Meranie dĺţky
úsečky v
milimetroch a v
centimetroch.
Meranie väčších
vzdialeností:
- pribliţne (napr.
krokmi)
- s presnosťou
na metre.

Bod, bod v rovine,
priamka, úsečka, leţí,
neleţí, jednotka dĺţky
(mm, cm, dm, m), meranie
dĺţky, dĺţka úsečky,
odhad – skutočnosť,
vzdialenosť, meranie
vzdialenosti,
porovnávanie,...

Odhad dĺţky:
- kratšej v
centimetroch
(milimetroch)
- dlhšej v
metroch.

Vie riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Ovláda riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom v
obore
do 10 000.
Vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať
odpoveď.
Vie matematizovať primerané reálne situácie.
Ţiak vie odmerať dĺţku úsečky v mm a cm.
Odmerať a porovnať dĺţku vzdialenosti v triede a v teréne
krokom a odmeraním v metroch.
Získa predstavu o dĺţke (vzdialenosti) – kratšej v cm,
dlhšej v m a naučí sa odhadnúť tieto vzdialenosti v
metroch (v triede a v teréne).
Osvojí si a pouţíva pri rysovaní základné zásady (čistota,
presnosť, vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a
bezpečnosť pri rysovaní).
Zdokonaľuje rysovanie úsečky danej dĺţky (v cm) a jej
označovanie.
Vie narysovať úsečku danej dĺţky v mm.
Zdokonaľuje rysovanie priamok a ich označovanie.

Rysovanie –
základné zásady
rysovania.
Rysovanie
priamok a
úsečiek.
Vyznačovanie
úsečiek
na priamke a
danom
geometrickom
útvare.
Geometria
a meranie
ŠTVOREC
OBDĹŢNIK

Geometria
a meranie
STAVBY Z
KOCIEK
Riešenie
aplikačných
úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie.

Rysovanie
rovinných
útvarov v
štvorcovej sieti.
Zväčšovanie,
zmenšovanie
rovinných
útvarov v
štvorcovej sieti.

Štvorcová sieť, rady,
stĺpce, rovinný útvar,
zmenšiť, zväčšiť, ...

Ţiak vie narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti.
Zväčšovať a zmenšovať rovinné útvary v štvorcovej sieti
(štvorec, obdĺţnik).

Stavba telies z
kociek na
základe plánu
(obrázka).
Kreslenie plánu
stavby z kociek.
Úlohy na
propedeutiku
kombinatoriky
(vytváranie
všetkých
moţných skupín
predmetov z
daného počtu

Priestor, teleso, kocka,
kváder, stavba z kociek,
plán

Vie vytvárať (budovať) z kociek rôzne
stavby telies podľa plánu (obrázka).
Vie nakresliť plán stavby z kociek.

Predmet, skupina
predmetov, vlastnosť,
dvojica, trojica, symbol,
systém, ...

Vytvárať rôzne skupiny predmetov po dvoch, troch
manipulatívnou činnosťou i symbolmi na základe
spoločnej (príp. rozdielnej) charakteristiky, znaku,
vlastnosti a pod.
Objaviť čo moţno najviac pravidiel na vytváranie dvojíc,
trojíc predmetov zo
skupiny daného počtu predmetov.
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predmetov po
dvoch, troch,
manipulatívnou
činnosťou a
symbolmi).
Vytváranie
skupín podľa
daného i
objaveného
pravidla.

Učené osnovy predmetu:

MATEMATIKA PRE 4.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 3 h + podļa ŠkVP 1 h
Vyučujúci: Mgr. Katarína Cholvádová
Vypracovala: Mgr. Katarína Cholvádová
Tematický
celok
(pojmy)

Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore
násobilky

Témy
Násobenie a delenie v
obore násobilky.
Propedeutika zlomkov
(rozdeľovanie na
polovice, tretiny, ...)
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov
Násobenie a delenie na
kalkulačke v obore
násobilky do 100.
Komutatívnosť
násobenia
(propedeutika)

O
b
s
a
h
o
v
ý

V
ý
k
o
n
o
v
ý

š
t
a
n
d
a
r
d

š
t
a
n
d
a
r
d

Pojmy
Činiteľ, súčin,
niekoľkokrát viac.
Delenec, deliteľ, podiel,
niekoľkokrát menej.
Násobilka.
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Ţiak vie spamäti všetky základné spoje násobenia a
delenia v obore násobilky do 100.
Vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia
v obore násobilky.
Ovláda algoritmus násobenia.
Vie spamäti násobiť a deliť 10 a 100.
Osvojí si praktické násobenie a delenie na
kalkulačke.
Vie rozlíšiť a pouţiť správnu počtovú operáciu v
úlohách charakterizovaných pojmami koľkokrát
viac, o koľko viac, koľkokrát menej, o koľko
menej.
Chápe súvislosť medzi násobením a delením,
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Propedeutika úloh na
násobenie s
kombinatorickou
motiváciou.
Násobenie a delenie ako
vzájomne opačné
matematické operácie
(propedeutika).
Riešenie slovných úloh
na násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh typu:
porovnanie podielom.
Riešenie slovných úloh,
ktoré vedú k zápisu:
a+ a . b; a + a : b; a . b +
c; a . b + c . d (aj typy
úloh z predchádzajúceho
ročníka).
Tvorenie textov k
numerickým príkladom
Slovné úlohy na priamu
úmernosť
(propedeutika).
Nepriamo sformulované
slovné úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy
k danému príkladu na
násobenie a delenie v
obore násobilky do 100.

Sčítanie
a odčítanie
v obore do 10
000

násobenie a delenie ako vzájomne opačné
matematické operácie.

Sčítanec, súčet, o koľko
viac, zápis slovnej
úlohy, jednoduchá
slovná úloha, zloţená
slovná úloha, koľkokrát
viac – o koľko viac,
koľkokrát menej – o
koľko menej,...

Ţiak rieši slovné úlohy na násobenie a delenie.
Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie v
obore násobilky do 100 typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,
2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát.
Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v
obore násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako
veľkých častí (delenie na)
2. Deliť podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát
Vie riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu:
porovnanie podielom.
Vie riešiť zloţené slovné úlohy vedúce k zápisu
typu:
a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d.
Matematizovať primerané reálne situácie.
Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť
(propedeutika).
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na
násobenie a delenie v obore násobilky do 100.
Vie overiť správnosť riešenia (výsledku)
a formulovať odpoveď.
Vie zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou
učiteľa.

Písomné sčítanie a
odčítanie prirodzených
čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 10 000
spamäti.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 10 000 s
vyuţitím kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako
vzájomne opačné
matematické operácie.
Počítanie so
zaokrúhľovanými
číslami.

Číselný rad, jednotky,
desiatky, stovky, tisícky,
troj- a štvorciferné čísla,
vzostupný a zostupný
číselný rad,..

Ţiak pozná algoritmus písomného sčítania a
odčítania a vie ho pohotovo vyuţívať pri
výpočtoch. Ţiak vie:
Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do
10 000.
Spamäti sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do
10 000 v jednoduchých prípadoch.
Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do
10 000 na kalkulačke.
Sčítať a odčítať primerané troj- a štvorciferné čísla
spamäti.
Sčítať a odčítať troj- a štvorciferné čísla pomocou
kalkulačky.
Chápať súvislosť medzi sčítaním a odčítaním,
sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
matematické operácie.
Pribliţne počítať so zaokrúhľovanými
číslami na desiatky a stovky.

Skúška správnosti
riešenia.

Skúška správnosti,
súčet, sčítanec, rozdiel,
menšenec, menšiteľ, ...

Ţiak vie urobiť kontrolu správnosti sčítania
a odčítania v obore do 10 000.

Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov
jednoduchých a
zloţených slovných úloh
v číselnom obore do 10
000.

Slovná úloha, riešenie,
zápis slovnej úlohy,
výsledok, skúška
správnosti výsledku
(riešenia), odpoveď,...

Ţiak vie riešiť všetky typy jednoduchých slovných
úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť všetky typy zloţených slovných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania.
Samostatne zapísať postup riešenia slovnej úlohy.
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Riešenie slovných úloh
za pomoci
zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých
nerovníc.

Geometria
a meranie

ŠTVOREC
A OBDĹŢNI
K
v štvorcovej
sieti

Vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď.
Vie zostaviť zápis k slovnej úlohe.
Matematizovať a znázorniť primerané reálne
situácie.
Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný
súčet a druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
Riešiť zloţené slovné úlohy typu:
4. a + b + c
5. a – b – c
6. a – (b + c)
7. (a + b) – c
8. a + (a + b)
9. a + (a – b)

Rysovanie – základné
zásady rysovania.
Rysovanie štvorca a
obdĺţnika v štvorcovej
sieti, pomenovanie
vrcholov a strán, dvojíc
susedných
strán.
Obvod štvorca
(obdĺţnika) - (len ako
súčet veľkosti strán,
propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺţok
úsečiek.
Násobok dĺţky úsečky.

Bod, vzor, obraz, leţí,
neleţí, priamka, úsečka,
súčet dĺţok úsečiek,
rozdiel dĺţok úsečiek,
násobok dĺţky úsečky,
jednotky dĺţky, strana
štvorca (obdĺţnika),
susedné strany,
protiľahlé strany, vrchol,
štvorec, obdĺţnik,
zmenšiť, zväčšiť,
štvorcová sieť,
vodorovný, zvislý,
stĺpec, riadok, ...

Ţiak má osvojené a vie pouţívať pri rysovaní
základné zásady (čistota, presnosť, vhodné
rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri
rysovaní).
Vie vyznačovať body na priamke (úsečke) a v
rovine (na útvare).
Vie narysovať úsečku danej dĺţky na priamke (v
mm; v cm) a označovať ju.
Označovať strany a vrcholy veľkým tlačeným
písmom (písmenom A, B, C, atď.).
Pozná vlastnosti štvorca, obdĺţnika a vie ich
charakterizovať.
Vie narysovať štvorec (obdĺţnik) vo štvorcovej sieti
s danou dĺţkou strany (strán).
Vie vypočítať súčet a rozdiel dĺţok úsečiek.
Vie vypočítať násobok dĺţky úsečky.
Vie vypočítať a zapísať obvod štvorca
(obdĺţnika) ako súčet dĺţok strán.

Rysovanie trojuholníka
(ľubovoľného a ak sú
dané dĺţky strán),
pomenovanie jeho
vrcholov a strán.
Meranie dĺţok strán
trojuholníka s
presnosťou na
centimetre, na
milimetre.
Obvod trojuholníka (len ako súčet veľkosti
strán,
propedeutika).

Trojuholník, strany
trojuholníka, vrcholy
trojuholníka, dĺţka
strany trojuholníka,
obvod trojuholníka,
jednotky dĺţky, mm, cm,
odhad - skutočnosť

Ţiak vie narysovať ľubovoľný trojuholník a
pomenovať jeho vrcholy a strany.
Pozná vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov,
strán).
Vie odmerať veľkosti (dĺţku úsečky) strán
trojuholníka s presnosťou na cm a na mm.
Vie porovnať strany trojuholníka (úsečky) podľa
ich dĺţky.
Vie vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺţok
strán.

Rysovanie ľubovoľnej
kruţnice a kruhu s
daným stredom,
kruţnice a kruhu s
daným stredom
a polomerom.
Vlastnosti kruhu a
kruţnice.

Kruţnica, kruh, stred
kruţnice (kruhu),
polomer, kruţidlo...

Ţiak pozná základný rozdiel medzi kruhom a
kruţnicou.
Vie narysovať ľubovoľnú kruţnicu (kruh) s daným
stredom.
Narysovať ľubovoľnú kruţnicu
(kruh)
s daným stredom a polomerom.
Vie vyznačiť polomer kruţnice.

SÚČET,
ROZDIEL
A NÁSOBO
K ÚSEČIEK
Geometria
a meranie

TROJUHOL
NÍK

Geometria
a meranie

KRUŢNICA
A KRUH
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Geometria
a meranie
PREMENA
JEDNOTIE
K DĹŢKY
Geometria
a meranie

PLÁNY Z
KOCIEK
Riešenie
aplikačných
úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie.

Premieňanie jednotiek
dĺţky.
Premieňanie
zmiešaných jednotiek
dĺţky.

Meter (m), decimeter
(dm), centimeter (cm),
milimeter (mm),
kilometer (km), jednotky
dĺţky, premena
jednotiek dĺţky.

Ţiak vie premieňať jednotky dĺţky.
Vie premieňať zmiešané jednotky dĺţky
/napr. 4 dm 13 cm na mm/

Stavba telies z kociek
podľa vzoru a podľa
plánu
(obrázka).
Kreslenie plánov stavieb
z kociek.

Priestor, stavba, teleso,
vzor - obraz, plán
(obrázok), pravidelné a
nepravidelné telesá,
pohľad spredu, zozadu,
sprava, zľava, zhora.

Ţiak vie vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby
telies podľa vzoru a podľa obrázka.
Vie vytvárať a opísať vlastné jednoduché telesá
z kociek.
Vie nakresliť plán stavby z kociek.

Propedeutika
pravdivých a
nepravdivých výrokov.

Pravdivý výrok,
nepravdivý výrok,
pravdivosť,
nepravdivosť

Ţiak vie primerane rozlíšiť pravdivosť a
nepravdivosť výrokov.
Vie vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie.
Vie zdôvodniť pravdivosť – nepravdivosť výroku.

Vytváranie stĺpcových
diagramov z údajov
získaných ţiakmi.
Výpočet aritmetického
priemeru pre menší
počet
dát (propedeutika).

Aritmetický priemer,
stĺpcový diagram,
dáta, priemer.

Ţiak vie čítať a nakresliť stĺpcový diagram zo
získaných údajov.
Vypočítať aritmetický priemer pre menší
počet primeraných dát.

Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s
kombinatorickou
motiváciou.

Diagram, riadok, stĺpec,
vodorovný, zvislý.

Ţiak vie riešiť primerané nepriamo sformulované
úlohy.
Vie získavať a zhromaţďovať potrebné údaje
Čítať a vytvárať stĺpcový diagram zo získaných
údajov.
Riešiť slovné úlohy na násobenie
s kombinatorickou motiváciou.

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU MATEMATIKA
Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ) po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným
učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je zaloţené na realistickom prístupe k získavaniu nových
vedomostí a na vyuţívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály ţiackych schopností.
Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách.
Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umoţňujú ţiakom získať matematickú
gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať
predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoţivotné vzdelávanie.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj
ţiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou ţiakov.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie
potrebné v ďalšom ţivote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.),
 vytváraním presných učebných návykov rozvoj ţiackych schopností, presného myslenia a formovania
argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
 súhrnveku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému
vzdelaniu kultúrneho človeka,
 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. Toto členenie sa
zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na kaţdom stupni nemusí byť explicitne zastúpený kaţdý z
týchto tematických okruhov:
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Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. stupni ZŠ významné miesto
pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri počtových výkonoch s týmito číslami a pri
príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuļky, diagramy majú ţiaci v realite objavovať
kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami a ich
prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj graficky
znázorňovať.
V tematickom okruhu Geometria a meranie budú ţiaci vytvárať priestorové geometrické útvary podľa určitých
pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňovať sa im budú
základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa učiť porovnávať, odhadovať a merať dĺţku, zoznamovať sa
jednotlivými dĺţkovými mierami a riešiť primerané metrické úlohy z beţnej reality.
Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len v podobe
úloh. Ţiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom
budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvať, triediť).
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa na 1. stupni ZŠ bude objavovať len v podobe úloh. Ţiaci budú
riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo
ţivotných situácií.
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CIELE UČEBNÉHO PREDMETU MATEMATIKA
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si ţiaci osvojili poznatky, ktoré v priebehu
svojho ďalšieho vzdelávania a v kaţdodennom ţivote budú potrebovať a rozvíjať ich schopnosti, pomocou
ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú ţiaci získať
také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné
poţiadavky na rozvoj ţiackej osobnosti:
- Presne pouţívať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu
matematickú symboliku. Vhodné vyuţívať tabuľky, grafy a diagramy. Vyuţívať pochopené a osvojené pojmy,
postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh.
- V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne, aj na
kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti ţiakov.
- Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu ţiakov v rovine a v priestore.
- Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky ţiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou. Na
základe vyuţitia induktívnych metód viesť ţiakov získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať
u ţiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
- Systematicky viesť ţiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby
matematických modelov, a tým aj k poznaniu, ţe realita je zloţitejšia ako jeho matematický model. Pribliţovať
ţiakom dennú prax.
- Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností ţiakov pouţívať
prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloţeniu informácií.
- Viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k
racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
- Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húţevnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo
vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte.
- Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah ţiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu
kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom.
- V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u ţiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej
oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa učiť.

Učebné osnovy predmetu:

ANGLICKÝ JAZYK PRE 3.

ROČNÍK ZŠ
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 3 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Eva Drienovská
Vypracovala: Mgr. Eva Drienovská
Tematický okruh
Rodina a spoločnosť

Počet
hodín
25

Obsahový štandard
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Výkonový štandard (kompetencie)
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Dom a bývanie

Ľudské telo, starostlivosť o
zdravie

5

Pozdravy, jednoduché pokyny,
oslovenie, predstavenie sa,
opýtanie sa na meno

7

Členovia rodiny, vyjadrenie
vzťahu k rodinným
príslušníkom

10

Veci okolo nás, ich farba a
počet

Ţiak vie pomenovať predmety, ktoré sa nachádzajú v škole,
triede (chair, desk, window, blackboard, pen, book...) Dokáţe
reagovať na otázku: What is this? It ´s ... . Is it .... ? Yes/ No.
– vie vyjadriť svoj názor.
Ţiak vie pomenovať veci a uviesť počet alebo farbu, napr.:
one chair, blue pen, ... . Vie počítať do 20.

2

Farby

Ţiak vie pomenovať základné farby (red, blue, green, ... ).
Vie pridať veciam ich farbu v správnom slovoslede
(adjectivum+noun)

2

Hračky, vyjadrenie vzťahu k
hračkám

Ţiak vie pomenovať hračky (train, car, doll, teddy...). Vie
reagovať na otázku a vyjadriť vzťah: Do you like car? Yes,
I like. No, I don´t like.

8

Izby a ich nábytok

Ţiak vie pomenovať izby v dome a nábytok, ktorý sa v
izbách nachádza.

Časti hlavy

Ţiak vie pomenovať základné časti hlavy. Vie opísať svoju
náladu: I ´m sad. I ´m happy.

Dopravné prostriedky

Ţiak vie pomenovať dopravné prostriedky, určiť farbu a
počet v dodrţanom slovoslede (numeral+adjectivum+noun)

Čísla

Ţiak vie pomenovať čísla od 1 – 20 a reagovať na otázku
How many?

8

Počasie

4

Zvieratá a postoj k nim

Ţiak vie charakterizovať počasie (It´s sunny)a objekty na
oblohe (sun, moon, sky, star).
Ţiak vie pomenovať niektoré domáce zvieratká. Vie ich
pomenovať. Vie uviesť kladný alebo záporný vzťah k nim
väzbou: I like/ I don´t like.

12

5
5

Doprava a cestovanie

10
10

Vzdelávanie a práca

10
10

Človek a príroda

Voľný čas a záľuby

Ţiak rozumie jednotlivým pokynom: sit down, stand up,
listen, look, open a tieţ ovláda: Good morning, children! –
Good morning, My Teacher/ Mrs. Teacher alebo Class
teacher!
Ţiak sa vie pozdraviť, vie poloţiť otázku: What is your
name? a odpovedať na ňu.
Ţiak vie pomenovať členov rodiny (mother/ Mum, father/
Dad, sister, brother). Ţiak vie pouţívať väzbu: There is ....
a reagovať ukázaním na otázku: Where is your mother? Vie
uviesť vzťah k členom rodiny (väzba like/ don´t like)

12

15
10

Športové aktivity, schopnosti
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Ţiak vie pomenovať jednotlivé druhy športov v súvislosti
s ročnými obdobiami. swim, ski, play football, ... Vie
povedať či ovláda jednotlivé športy väzbou: I can/ I can´t.
Vie vyjadriť postoj k jednotlivým aktivitám (I like/ I don´t
like)
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Denný reţim

Ţiak vie rozprávať o svojom dennom reţime.

Jedlo, vzťah k jedlu
Ovocie a zelenina

Ţiak vie pomenovať jedlo a vyjadriť k nemu vzťah väzbou:
I like / I don´t like. Vie reagovať na otázku Do you like ... ?
Vie vymenovať zdravé a nezdravé jedlá.
Ţiak vie pomenovať niektoré druhy ovocia a zeleniny.

2

Vianoce

Ţiak je oboznámený s tradíciami vianočných sviatkov
v Anglicku. Ţiak vie spievať jednoduchú vianočnú pieseň:
We wish you a Merry Christmas...
Výroba vianočného pozdravu. Vie povedať jednoduché
ţelanie k Vianociam a Novému roku: Merry Christmas and
Happy New Year.

2

Veľká noc

Ţiak je oboznámený s tradíciami veľkonočných sviatkov
v Anglicku. Ţiak pozná nové slová: Easter egg, rabbit,
chicken, flowers, grass, trees ... ).

5
Stravovanie, nakupovanie a
služby

6
6

Multikultúrna spoločnosť

4

Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie. Je to dané
nielen poţiadavkou zo strany rodičov či ţiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup
našej krajiny do EÚ a jej štruktúr si ţiada ovládanie cudzích jazykov , dobré vedomosti a
komunikačné zručnosti. Jednou z moţností ako túto poţiadavku naplniť je začať vyučovať
anglický jazyk uţ v mladšom školskom veku a riadiť sa heslom: „ Čím skôr, tým lepšie.“
Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj
osobnosti dieťaťa. Otvára ţiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj
tolerantnosť dieťaťa voči iným kultúram. Uľahčuje deťom prácu pri vyučovaní formou IKT
metód.
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:
 získavaniu nových kompetencií
 opakovaniu si naučených vedomostí
 vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov
 hodnoteniu svojich pokrokov
 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách
 socializácií detí
 vyuţívaniu naučeného cudzieho jazyka
 učeniu sa samostatnosti pri učení
 vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
 lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia
 prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych,
sociálnych a kognitívnych schopností
 naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového
portfólia ako nástroja sebahodnotenia
80
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viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru
pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT

Kļúčové spôsobilosti
 porozumieť počutému a písanému slovu
 hovoriť a vedieť odpovedať na otázky
 písať krátke listy, pozdravy, odkazy
Kompetencie spojené s myslením
 kreatívne myslenie je odlišný spôsob riešenia úloh
 kritické myslenie je vytvorenie samostatného názoru
 prosociálne myslenie znamená pochopiť iných a učiť sa od nich
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Kompetencie na učenie
 pozitívna motivácia,
 vhodné učebné pomôcky
 učebnice a pracovné texty ako zdroj informácií,
 individuálne učenie sa,
 pripravovanie sa na celoţivotné vzdelávanie.
Kompetencie na riešenie problémov
 viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré riešenia,
 viesť k vyuţívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd, odlišností,
 vyuţívanie modelových situácií,
 hľadanie optimálneho riešenia vyuţívaním tvorivého myslenia, kreativity,
 rozvíja kritické myslenie.
Komunikatívne kompetencie
 vyuţíva diskusiu o probléme,
 vedie k vyuţívaniu IKT na komunikáciu,
 samostatné i tímové prezentácie.
Sociálne kompetencie
 skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá,
 individuálny prístup k talentovaným ţiakom (rozširujúce úlohy), k ţiakom s
poruchami učenia (spolupráca so špeciálnym pedagógom),
 empatické, priateľské, kooperujúce prostredie výučby, pozitívne postoje,
 rozvíjanie zdravého sebavedomia, zdravej osobnosti,
 rešpektovanie vekových, sociálnych, intelektových osobitostí,
 podpora pri zapájaní do súťaţí.
Pracovné kompetencie
 zodpovedný prístup k práci a jej výsledkom,
 zodpovednosť za seba i svoj tím,
 kontrola samostatných prác,
 autokontrola a kontrola spoluţiaka.
V kaţdom z tematických celkov rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom
jazyku. Ide o počúvanie s porozumením, ústny prejav – hovorenie, čítanie s porozumením a
písomný prejav.
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V 3. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne
emocionálne záţitky prostredníctvom hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie
dramatizácií, vyuţitia IKT. Dôleţitá je tu aktívna účasť ţiaka a pozitívne hodnotenie zo strany
učiteľa.

Učebné osnovy predmetu:

ANGLICKÝ JAZYK PRE 4.

ROČNÍK ZŠ
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 3 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Eva Drienovská
Vypracovala: Mgr. Eva Drienovská
Tematický okruh
Rodina a spoločnosť

Domov a bývanie

Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie

Doprava a cestovanie

Počet
hodín
8

Obsahový štandard

Výkonový štandard (kompetencie)

Prierez

8

Rodina a jej členovia,
Príbuzní

Ţiak vie pomenovať členov svojej rodiny a blízkych
príbuzných. Vie opísať fotografiu svojej rodiny. Ţiak
vie správne pouţívať privlastňovacie zámena (my,
your, his, her, our)

Výchov
rodičov

5

Predloţky

Ţiak pozná jednoduché anglické predloţky a vie ich
správne pouţiť vo vete.

Výchov
a rodič

4

Izby a nábytok

Ţiak vie pomenovať izby v dome a nábytok.

3

Bývanie

Ţiak vie uviesť umiestnenie vecí v dome.

Výchov
rodičov
Výchov
rodičov

5

Časti tela

Ţiak vie pomenovať časti tela, tváre.

Ochran

2

Prídavné mená

Ochran

8

Opis svojho zovňajšku

Ţiak vie cvičiť podľa pokynov. Vie dávať pokyny k
cvičeniu.
Ţiak vie opísať svoj zovňajšok.

Dopravné prostriedky

Ţiak vie pomenovať dopravné prostriedky. Vie určiť
ich farbu aj počet. Vie sa pýtať na počet a farbu How
many? What colour?

Doprav

Pokyny
Zadávanie pokynov

Ţiak rozumie pokynom, ktoré zadáva učiteľ a
vykonáva činnosti na základe pokynov. Ţiak vie
zadávať pokyny v triede

Osobno

Voľne ţijúce zvieratká
Domáce zvieratká
Zvieratká v zoo

Ţiak vie pomenovať zvieratká voľne ţijúce, domáce,
ţijúce v zoo.

Ochran
Enviro

12

15

5
5

Vzdelávanie a práca

4
4

Človek a príroda

Ochran

20
5
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Voľný čas a záľuby

Stravovanie

12

Určovanie času

3

Určovanie miesta

Ochran

13

Aktivity

3

Denný reţim

Ţiak vie pomenovať aktivity a činnosti, ktoré dokáţe
alebo nedokáţe vykonávať.
Vie rozprávať o svojom dennom reţime.

Jedlo
Tvary

Ţiak vie pomenovať jedlo a určiť jeho geometrický
tvar.

Ochran

Oblečenie

Ţiak vie pomenovať oblečenie.

Enviro

Ochran

4

7
7

Multikultúrna spoločnosť

Ochran
Enviro
Ochran
Enviro

16

4
Obliekanie a móda

Ţiak vie určiť celé a pol hodiny. Ţiak vie určiť
mesiace v roku, charakteristika počasia. Dni v týţdni.
Ţiak vie určiť miesto, kde zvieratká ţijú.

8

Ţiak je oboznámený s tradíciami vianočných sviatkov
v Anglicku, vie porovnať sviatky. Ţiak vie spievať
jednoduché vianočné piesne. Vie vyrobiť anglický
vianočný pozdrav. Vie povedať jednoduché ţelanie
k Vianociam a Novému roku: Merry Christmas and
Happy New Year.
1
Veľká noc
Ţiak je oboznámený s tradíciami veľkonočných
sviatkov v Anglicku a porovnáva ich s našími
sviatkami.
1
Deň matiek
Ţiak vie pomenovať tento sviatok po anglicky. Vie
vyznať mamke svoju lásku básňou.
2
Narodeniny
Ţiak vie reagovať na otázku: How old are you? Vie
pomenovať narodeninové predmety.
Vie spievať pieseň Happy birthday!
Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie. Je to dané nielen poţiadavkou zo strany
rodičov či ţiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej krajiny do EÚ a jej štruktúr si ţiada ovládanie cudzích
jazykov , dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z moţností ako túto poţiadavku naplniť je začať vyučovať
anglický jazyk uţ v mladšom školskom veku a riadiť sa heslom: „ Čím skôr, tým lepšie.“ Skorý začiatok vyučovania
anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Otvára ţiakom nový obzor pri spoznávaní iných
kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť dieťaťa voči iným kultúram. Uľahčuje deťom prácu pri vyučovaní formou IKT metód.
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:

získavaniu nových kompetencií

opakovaniu si naučených vedomostí

vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov

hodnoteniu svojich pokrokov

spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách

socializácií detí

vyuţívaniu naučeného cudzieho jazyka

učeniu sa samostatnosti pri učení

vzbudiť záujem o jazyk a kultúru

lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia

prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a kognitívnych
schopností

naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového portfólia ako nástroja
sebahodnotenia

viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru
pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT
4

Vianoce

Kļúčové spôsobilosti

porozumieť počutému a písanému slovu

hovoriť a vedieť odpovedať na otázky

písať krátke listy, pozdravy, odkazy

83

Multik
Mediál

Multik
Mediál

Multik
Mediál
Multik
Mediál

Základná škola s materskou školou, Banícka 52, 974 05 Malachov
Kompetencie spojené s myslením

kreatívne myslenie je odlišný spôsob riešenia úloh

kritické myslenie je vytvorenie samostatného názoru

prosociálne myslenie znamená pochopiť iných a učiť sa od nich
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Kompetencie na učenie

pozitívna motivácia,

vhodné učebné pomôcky

učebnice a pracovné texty ako zdroj informácií,

individuálne učenie sa,

pripravovanie sa na celoţivotné vzdelávanie.
Kompetencie na riešenie problémov

viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré riešenia,

viesť k vyuţívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd, odlišností,

vyuţívanie modelových situácií,

hľadanie optimálneho riešenia vyuţívaním tvorivého myslenia, kreativity,

rozvíja kritické myslenie.
Komunikatívne kompetencie

vyuţíva diskusiu o probléme,

vedie k vyuţívaniu IKT na komunikáciu,

samostatné i tímové prezentácie.
Sociálne kompetencie

skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá,

individuálny prístup k talentovaným ţiakom (rozširujúce úlohy), k ţiakom s poruchami učenia (spolupráca so
špeciálnym pedagógom),

empatické, priateľské, kooperujúce prostredie výučby, pozitívne postoje,

rozvíjanie zdravého sebavedomia, zdravej osobnosti,

rešpektovanie vekových, sociálnych, intelektových osobitostí,

podpora pri zapájaní do súťaţí.
Pracovné kompetencie

zodpovedný prístup k práci a jej výsledkom,

zodpovednosť za seba i svoj tím,

kontrola samostatných prác,

sebakontrola a kontrola spoluţiaka.
V kaţdom z tematických celkov rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o počúvanie s
porozumením, ústny prejav – hovorenie, čítanie s porozumením a písomný prejav.
V 4. ročníku sa dáva opäť veľký význam na komunikatívnosť, ktorá sa dá vyuţiť v jednotlivých tematických
okruhoch. Tieto aktivity pôsobia na ţiakov veľmi motivujúco. V kaţdom tematickom okruhu sa rozvíjajú komunikačné
zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Motivačne pôsobí aj vyuţitie piesní, básní a rýmovačiek v obsahu.
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Učené osnovy predmetu: VLASTIVEDA 2. ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický
celok
Škola
a okolie
(3 h)

Objavujeme
premeny
okolo nás
( 8 h)

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Trieda, škola, rozmiestnenie vecí v triede, plán
triedy, nebezpečné miesta, rozmiestnenie
miestností v škole, chodby, vchod, moja trieda,
označenie triedy.
Vhodné a nevhodné správanie sa.
Škola. školský dvor, objekty v okolí školy, pred
školou, za školou,
Prostredie v okolí školy – stromy, budovy
Širšie okolie obce
Názov obce, rieka, kopec,
susedné obce

Ţiak vie opísať prostredie triedy, školy.
Vie zakresliť na plánik rozloţenie tried na
chodbe, v triede rozloţenie stolov, tabule a
pod.
Vie vyhodnotiť miesta nebezpečné v triede
a v škole a určiť pravidlá správania sa pre
vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť
spoluţiakov.
Vie opísať prostredie školy, určiť čo sa
nachádza pred školou,
za školou – budovy, stromy ihriská.
Pozná širšie okolie obce, vie napísať názov
obce, rieky, ktorá ňou preteká.
Pozná susedné obce.
Vie ako vyzerá jesenná príroda.
Pomocou znakov vie zaznamenať
pozorovanie počasia.
Vie vymenovať jesenné mesiace:
september, október, november.
Vie vymenovať časti dňa: ráno,
dopoludnie, obed, popoludnie, večer, noc.
Vie, ţe Slnko počas dňa mení svoju
polohu.
Pozná a vie vymenovať dni v týţdni:
pracovné dni, deň pracovného voľna, deň
pracovného pokoja.
Vie porozprávať podľa obrázka svoj denný
reţim. Pozná kalendárny a školský rok.
Vie, ţe kalendárny rok má 12 mesiacov a
školský rok 10 mesiacov.
Vie kedy sú letné prázdniny
Vie napísať dátum svojich narodenín
a menín.
Dokáţe vymenovať mesiace v roku.
Ţiak vie porozprávať o zvieratách v zime,
zimných športoch a zimnom oblečení. Vie,
ako vyzerá príroda v zime. Pozná zimné
mesiace. Pomocou znakov vie zaznamenať
zimné počasie. Vie rozlíšiť stopy
niektorých zvierat. Vie sa starať
o zvieratká v zime, prikrmuje ich.
Ţiak pozná jarné mesiace v roku.
Vie pozorovať zmeny v prírode na jar
a rozprávať o nich.
Vie robiť záznamy o počasí.
Ţiak vie popísať jednotlivé ročné obdobia
v ich charakteristických znakoch. Aktívne
sa podieľa na tvorbe prírodného kalendára.
Ţiak vie zaznačiť počasie pomocou
znakov.
Vie pomenovať v okolitej krajine, čo
vytvorila príroda a čo človek.

Zmena prírody na jeseň.
Jesenné mesiace.
Práce na poli a v záhrade.
Oblečenie v jeseni
Hry detí v jeseni.
Ţivot zvierat
Rozdiel medzi letom a jeseňou.
Kedy sa jeseň začína a kedy končí.
Časti dňa, reţim dňa.
Pojmy: včera, dnes, zajtra.
Slnko na oblohe počas dňa.
Dni v týţdni, sviatky, prázdniny.
Vytvoriť si kalendár. Vymenovať mesiace
v roku .
Naučiť sa deň svojich narodenín a menín.
napísať dátum.
Povedať dátum včerajšieho, zajtrajšieho dňa.
Poznať kalendárny a školský rok.
Zvieratá v zime, zimné športy, zimné oblečenie,
príroda v zime, značky počasia v zime.
Zimné mesiace: december, január, február.
Prikrmovanie vtákov a zvierat v zime.
Rozlišovanie stôp niektorých zvierat.
Jarné mesiace v roku: marec, apríl, máj.
Zmeny v prírode na jar. Pranostiky o počasí
k jednotlivým mesiacom.
Predpoveď počasia pozorovaním prírody
a pomocou prístrojov.
Znaky počasia.
Meteorologická stanica.
Delenie vecí na prírodniny a ľudské výtvory.
Delenie prírodnín na ţivé a neţivé.
Dĺţka tieňa aj smer tieňa sa počas dňa menia.
Najdlhší tieň je ráno, najkratší napoludnie.
Vedieť, kde vychádza a kde zapadá slnko, kam
smeruje tieň, keď slnko vychádza, zapadá.
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OŢaZ
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ENV
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MdV
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Odlíšiť prírodné prvky od tých vyrobených
človekom.
Pozná rozdelenie vecí na prírodniny
a ľudské výtvory.
Vie určiť smer na sever podľa
poludňajšieho tieňa, Dokáţe určiť svetové
strany v krajine a významných objektov v
miestnej krajine.
Zvyky
a tradície
(6 h)

Sviatok všetkých svätých.
Pamiatka zosnulých.
Tradície v rodinách počas týchto dní.
Významné zosnulé osobnosti narodené v obci
Malachov.
Pomníky a pamätníky v Banskej Bystrici a
v obci Malachov.
Barbora, Svätý Mikuláš,
Zvyky na Luciu,
Advent- adventný kalendár.
Vysvetliť pojmy, priradiť k dátumom
v kalendári.
Urobiť si adventný veniec.
Oboznámiť sa so zvykmi
počas týchto sviatkov v rodnej obci. Opisovať
a poznávať spoločné sviatky. Vedieť popísať
miestne zvyky a tradície v období Vianoc.
Vedieť opísať tradície vo vlastnej rodine.
Zamerať sa aj na ochranu ţivotného prostrediavyrubovanie stromčekov, zabíjanie kaprov.
Štedrý deň, 1. a 2. sviatok vianočný.
Sviatočné dni, tradície.
Zvyky a tradície na jar.
Rozprávanie o minulosti.
Záţitky z oblievačky.
Napísať zoznam toho, čo by ţiak robil cez
prázdniny, ktoré miesta by rád navštívil, čo by
sa chcel naučiť, koho by chcel stretnúť, akú
knihu by rád prečítal

Cesta do
školy
a domov
(3 h)

Môj rodný
kraj a čo sa

Ako sa správame cestou do školy.
Opatrné prechádzanie cez cestu.
Po ktorej strane chodníka,
cesty chodíme?
Oblečenie chodca.
Sledovanie dodrţiavania pravidiel iných
chodcov.
Správne nastupovanie a vystupovanie
z dopravných prostriedkov.
Ako správne prechádzať cez kriţovatku.
Vedieť prechádzať cez cestu riadenú
semaforom.
Poznať význam farieb na semafore.
Nakresliť schému cesty do školy, vyznačiť na
nej objekty, zaujímavé
miesta, vyhodnotiť nebezpečné miesta, zakresliť
na ceste priechody, kriţovatky, dopravné
značky.
Starostlivosť o svoje zdravie.
Hygiena rúk a potravín.
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Pozná Sviatok všetkých svätých a sviatok
Pamiatka zosnulých.
Vie opísať tradíciu svojej rodiny počas
týchto sviatkov.
Pozná zosnulé významné osobnosti obce
Malachov.
Vie, kde a aké pamätníky sú v obci
Malachov.
Vie vyhľadať v kalendári sviatky pred
Vianocami:
Barbora, Mikuláš, Lucia.
Pozná niektoré pranostiky.
Vie, aké zvyky sú počas týchto sviatkov
v rodnej obci.
Vie prečo má adventný veniec 4 sviečky.
Za pomoci spoluţiakov si dokáţe urobiť
adventný kalendár.
Ţiak pozná a opisuje základné sviatky. Vie
popísať zvyky a tradície počas sviatkov.
Opisuje tradície vo vlastnej rodine. pozná
pojem ţivotné prostredie, i moţnosti
ubliţovania prírode počas Vianočných
sviatkov.
Pozná vianočný vinš alebo koledu
Ţiak dokáţe vymenovať známe sviatočné
dni na rozhraní kalendárnych
rokov (Vianoce, Silvester, Novýrok, Traja
králi). Vie opísať, aké činnosti sa k nim
viaţu v ich rodine, v ich obci.
Ţiak pozná význam Veľkej noci a jej
tradície.
Ţiak je schopný vytvoriť svoj vlastný
zoznam toho, čo by rád robil cez letné
prázdniny. O svojom zozname vie
jednoducho porozprávať.
Musí vedieť opatrne prechádzať cez cestu.
Vedieť, po ktorej strane chodníka, cesty
chodíme.
Poznať reflexné prvky
chodcov a cyklistov.
Vedieť správne nastupovať a vystupovať
z dopravných prostriedkov.
Vedieť, prečo musí dieťa pouţívať v aute
autosedačku.
Ţiak vie správne prechádzať cez
kriţovatku, ak je označený priechod i keď
nie je označený priechod pre chodcov.
Vie prechádzať cez cestu len ak je na
semafore pre chodcov zelená farba.
Ţiak dokáţe opísať cestu do školy
a označiť nebezpečné miesta.
Vie sa správať ako chodec a cestujúci
v dopravnom prostriedku.
Ţiak sa dokáţe starať o svoje zdravie.
Má nadobudnuté základné hygienické

RV
MdV
OŢaZ
MkV
OSR

OSR
DV
TPaPZ
RV

OŢaZ
EV
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v ňom deje
(9h)

Zdravé a nezdravé potraviny.
Zdravý spôsob stravovania.
Prečo treba športovať?
Otuţovanie.
Detský lekár, odborný lekár, nemocnica, pacient
Príbuzenské vzťahy v rodine.
Oslávenec.
Domov- moja rodina, moja
obec
Moja vlasť
Adresa môjho bydliska
Slovenská republika.
Pojmy: cudzinec, mesto, obec, bezdomovec
Ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším
obyvateľom).
Riadenie obce.
Starosta obce a iní dôleţití ľudia
Čo by sme v obci zlepšili?
Meno starostu obce
Pojmy: poslanec, starosta,
občania, zdravotne postihnutí ľudia.
Čo potrebujú ľudia v obci na beţný ţivot?
Naše starobylé a svetoznáme pamiatky a ich
krása. Krátka cesta do minulosti, spoznávanie
sveta našich predkov.
Znak obce Malachov. Významní rodáci.
Miestna povesť.
Pamätihodnosti obce Malachov.
Vymenovať obchody a sluţby v obci.
Poznať pojmy kniţnica, kino, divadlo, kultúrny
dom, ihrisko, pošta, škola, múzeum.
Pripomenúť si súťaţe a slávnosti poriadané
obecným úradom.
Pravidlá bezpečnosti.
Polícia, kedy ju privolať, telefónne číslo 158
a 112.
Policajné auto, uniforma.
Kde v našej obci je policajná stanica.
Príčiny poţiarov.
Oheň – dobrý sluha, ale zlý pán.
Telefónne čísla 150 a 112.
Ako privoláme pomoc pri poţiari.
Hasičská zbrojnica v obci.
Hasiaci prístroj.
Odpovede na otázky týkajúce sa ţivotného
prostredia.
Triedenie odpadu.
Pouţívanie rôznych druhov odpadových košov.
Čo všetko znečisťuje ţivotné prostredie.

návyky.
Vie, prečo je dôleţité športovať a zdravo sa
stravovať.
Vie dodrţiavať pokyny lekára.
Pozná základné pojmy:
lekár, recept, lekáreň, nemocnica.
Vie, kto tvorí jeho rodinu, pozná
príbuzenské vzťahy
Ţiak pozná rozdiel medzi domovom
a domovinou.
Pozná svoju adresu a vie ju napísať.
Pozná pojmy: cuczinec, mesto, obec,
bezdomovec
Ţiak pozná meno starostu obce, vie kto sú
poslanci a komu slúţia.
Vie zhodnotiť prácu ľudí obecného úradu
z detského pohľadu
Ţiak pozná znak svojej obce.
Vie vymenovať významných rodákov.
Pozná niektoré pamätihodnosti obce.
Ţiak vie pomenovať obchody a sluţby
v obci. Pozná kultúrne a športové strediská.
Vie aké miestne súťaţe a slávnosti sa
konajú v našej obci.
Pre vlastnú bezpečnosť ţiak dodrţiava
pravidlá : nechodiť po tmavých uliciach
a parkoch, neotvárať cudzím osobám,
nehrať sa na opustených miestach,
nerozprávať sa s cudzími osobami. Pozná
telefónne číslo 158 a 112.
Vie popísať prácu polície.
Dokáţe privolať poţiarnikov, pozná
telefónne čísla 150 a 112.
Vie, kde v obci sa nachádza poţiarna
zbrojnica.
Pozná hasiaci prístroj a vie, na ktorom
mieste v škole sa nachádza.
Ţiak dokáţe triediť odpad (papier, plast,
sklo, bioodpad). Vie chrániť prírodu
a prostredie okolo nás. Vytvorí značku,
ktorá pomôţe chrániť ţivotné prostredie.

OSR
MkV
RV

Čo sa mi
v našom
kraji
najviac páči
(1 h)

Napísať krátky príbeh na tému, čo sa mi v našej
obci páči a čo nepáči.
Navrhnúť a postaviť obec podľa svojich
predstáv.

Ţiak dokáţe pracovať v skupine a riadiť sa
pravidlami kooperatívnej skupiny.
Navrhne niekoľko zmien, ktoré by chcel
realizovať vo svojej obci.
V spolupráci so spoluţiakmi vytvorí svoju
obec.

OSR
OŢaZ

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoJ

ENV – Environmentálna

MEV – Mediálna výchova

MUV – Multikultúrna

DOV – Dopravná výchova

OŢaZ – Ochrana ţivota

výchova
výchova
a zdravia
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
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Učené osnovy predmetu: VLASTIVEDA 3. ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický
celok

Obsahový
štandard

Výkonový
štandard

Prierezové
témy

Ako sa vyznať
vo svojom okolí
(7 h)

typy krajiny (rovinatá, hornatá, mestská,
vidiecka), krajina v rôznych ročných
obdobiach
hlavné a vedľajšie svetové strany ,
smerová ruţica, kompas
obzor, plán triedy
plán plochy alebo územia
mapa, mierka mapy, znaky na mapách
(legenda)
vrstevnice, druhy máp (turistická, cestná,
geografická)

Ţiak vie charakterizovať a porovnať typy
krajiny v okolí a na obrázkoch.
Ţiak vie poznať svetové strany, vie vytvoriť
smerovú ruţicu, vie sa orientovať podľa nej
a kompasu.
Ţiak vie vnímať priestorové videnie –
videnie zhora, chápe význam pojmu obzor.
Ţiak pozná význam plánu v ţivote, vie sa
orientovať podľa plánu.
Ţiak vie pracovať s mapou
a s jednoduchými mierkami.
Ţiak vie čítať z mapy, vie nájsť na nej čo
najviac údajov.
Ţiak vie vyuţiť vedomosti o krajine, vie
orientovať sa v praktických činnostiach.

ENV
OSR
RV

Objavujeme
Slovensko
(7 h)

glóbus, Európa, štáty susediace so
Slovenskom
pohoria- Vysoké a Nízke Tatry, Malá
a Veľká Fatra, Malé Karpaty, chránené
územia, TANAP, NAPANT, PIENAP
rieky - Dunaj, Váh, Hron, Ondava,
Laborec, priehrady, jazerá, plesá
typy lesov (smrekové, borovicové, luţné,
bukové, dubové), kosodrevina, prales
jaskyňa, minerálne a termálne pramene –
Piešťany, Bojnice, Bardejovské Kúpele,
Trenčianske Teplice
turistická mapa, značky na turistických
mapách
poznatky, ktoré ţiaci získali
v tematickom celku

Vie určiť polohu Slovenska v rámci
Európy, vie vymenovať susedné štáty
Slovenska.
Ţiak vie vyhľadať najznámejšie pohoria na
mape, vie vymenovať národné parky, vie sa
správať v chránenom území.
Ţiak chápe význam vody pre ţivot, vie
vysvetliť slová- priehrada, jazero, pleso, vie
ukázať najznámejšie rieky na mape.
Ţiak pozná význam lesov pre ţivot, vie
vymenovať typy lesov, vie, aké lesy rastú
v okolí.
Vie vysvetliť pojmy jaskyňa, minerálne
a termálne vody, pozná význam termálnych
a minerálnych vôd.
Ţiak vie pracovať a orientovať sa
v turistickej mape, pozná niektoré značky
na turist. mape.
Ţiak vie vyuţiť vedomosti o Slovensku,
vie pracovať s mapou.

MKV
MDV
ENV
OSR
OŢaZ
DV
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Spoznávame
dejiny
(10 h)

časová priamka, poradie udalostí,
storočie
osídľovanie
múzeum, archeológ
Svätopluk, Veľkomoravská ríša,
Slovania, kmeň, knieţatstvo
Panovník, Mária Terézia, Uhorsko,
povinná školská dochádzka
Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, nárečie,
spisovná slovenčina
Janko Matúška, hymna,
pieseň – Kopala studničku
M. R. Štefánik, astronómia,
Československá republika, hrobka –
mohyla na Bradle
Európska únia, Európsky parlament,
štátne symboly – znak, vlajka, pečať,
hymna, hlavné mesto Bratislava

poznatky, ktoré ţiaci získali
v tematickom celku

Ţiak chápe pojem časová priamka a časové
súvislosti.
Ţiak má predstavu o dejinných udalostiach
v súvislosti s usadzovaním sa ľudí na
našom území.
Ţiak vie rozlíšiť veci, predmety minulosti
od vecí súčasných.
Ţiak pozná ţivot Slovanov, chápe význam
posolstva Svätopluka k svojim synom.
Ţiak vie, kto bola Mária Terézia, chápe
význam školy pre ţivot.
Ţiak pozná osobnosti slovenského ţivota –
tvorcov spisovnej slovenčiny, chápe
význam jednotného slovenského jazyka.
Ţiak pozná dejinné udalosti vzniku
slovenskej hymny.
Ţiak pozná osobu M. R. Štefánika, má
vedomosti o vzniku ČSR.
Ţiak vie charakterizovať Slovensko dnes,
pomenovať štátne symboly, poznať
základné udalosti súčasnej SR.

Ţiak ovláda vedomosti a poznatky
o dejinách Slovenska.
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OSR
RV
MKV
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Naše starobylé
pamiatky a ich
krása
(9 h)

Vznik miest, obrana miest, osada,
námestie, hradby, priekopa, radnica
história, Trnava, Bratislava, Keţmarok,
Košice, dóm sv. Martina
Trenčín, Nitra, Martin, Banská Bystrica,
Matúš Čák Trenčiansky, Matica
slovenská, Slovenské národné povstanie
povesť
Hrad, zámok, zrúcanina, podhradie,
poddaný ľud
povesť
drevené kostoly, jaskyne v Slovenskom
krase, Spišský hrad, Karpatský bukový
prales
poznatky z vlastivedy pre 3. ročník
hrad, zámok, starobylé mesto, jaskyňa,
pamiatka UNESCO v blízkom okolí

Ţiak má poznatky o vzniku miest, vie, čím
boli chránené, kde vznikali.
Ţiak ovláda históriu starobylých miest na
Slovensku, vie ukázať na mape Bratislavu
a Košice.
Ţiak ovláda históriu významných miest na
Slovensku, vie porovnať ţivot v mestách
dnes a v minulosti.
Ţiak vie stručne povedať obsah povesti
o vybranom meste.

RV
MDV
OSR
TĽK

Ţiak pozná rozdiel medzi hradom
a zámkom, pozná niektoré slovenské hrady
a zámky.
Ţiak pozná históriu vzniku niektorých
slovenských hradov, vie stručne povedať
obsah povesti o vybranom hrade či zámku.

Ţiak vie vymenovať ďalšie pamiatky
UNESCO.
Ţiak aktívne ovláda a vyuţíva poznatky
z vlastivedy pre 3. ročník.
Ţiak vie uplatniť získané vedomosti pri
návšteve pamiatky, prírodnej pamiatky
v okolí.

Učené osnovy predmetu: VLASTIVEDA 4. ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický celok

Obsahový štandard

Výkonový štandard

90

Prierezové témy
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Čítanie mapy Slovenska,
Časová priamka
Územné členenie - kraje

Krajina, v
ktorej ţijeme
(4 h)

Charakteristika kraja, v
ktorom
ţijem
Banskobystrický kraj

Charakteristika
dediny
Krajské mestá
Bratislava

mesta,

Trnava
Nitra
Trenčín
Žilina
Banská Bystrica
Prešov
Mestá a dediny
(6 h)
Košice
Precvičenie
a
utvrdzovanie TC
Opakovanie - štvrťročná
kontrolná písomná práca

Ţiak vie :
Orientovať na mape podľa znakov, čítať
z mapy, zmerať vzdialenosť pomocou
mierky.
Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa
členitosti. Opísať polohu pohorí a níţin.
Vymenovať a ukázať na mape naše
najväčšie rieky.
Orientáciu
v krajine
podľa
poludňajšieho tieňa, aby sa mohli
správne orientovať aj na mape, pracovať
s mierkou na mape
Vymenovať podľa mapy kraje SR a
ukázať krajské mestá.
Koľko krajov máme na Slovensku.
Vyhľadať ich na mape Slovenska,
priradiť
k nim
krajské
mesto,
zaujímavosti, kultúrne pamiatky.
Vyhľadať
regionálne osobitosti
banskobystrického
kraja.
Banská
Bystrica – krajské mesto Slovenska,
významné kultúrne a historické miesta,
prírodné úkazy.

MUV:
Vnímať seba ako občana, ktorý
sa aktívne spolupodieľa na
utváraní vzťahu spoločnosti
k minoritným skupinám

Ţiak vie :
Z fotografií, krátkych textov a svojich
skúseností opísať charakteristiku mesta,
resp. dediny a porovnať ich výhody a
nevýhody.
Správne priradiť krajské mestá ku ich
krajom.
Pozná Bratislavu ako hlavné mesto,
určiť polohu mesta. Pozná kultúrne
pamiatky v Bratislave, dopravu, rieky,
zaujímavé inštitúcie a iné zaujímavosti.
Ukázať na mape mesto Trnava, pozná
kultúrne a iné pamiatky v Trnave,
vedieť, ţe Trnava je najstaršie mesto na
Slovensku.
Vedieť pomocou mapy vymenovať
základné geografické prvky Dolného
Ponitria. Poznať mesto Nitra – sídlo
Veľkej Moravy.
Vedieť kde sa nachádza mesto Trenčín
na mape, vedieť, ţe mesto bolo kedysi
Mestom módy, vedieť vymenovať rôzne
kultúrne pamiatky v meste a v okolí.
Poznať kraj v okolí Ţiliny, pomocou
mapy opísať polohu Ţiliny, vedieť
vymenovať rôzne kultúrne pamiatky
a iné zaujímavosti v meste a v okolí.
Vedieť pomocou mapy vymenovať
základné geografické prvky územia,
vedieť vymenovať rôzne kultúrne
pamiatky v meste a v okolí.
Vedieť zaradiť oblasť Prešova
do
vyššieho územného aj geografického
celku. Vedieť, ţe v meste sa v minulosti
ťaţila soľ, vedieť vymenovať rôzne
zaujímavosti
a kultúrne
pamiatky

RLK:
Spoznávať
regiónu
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OSR:
Porozumieť
a druhým

sebe

samému

RLK:
Poznať obec, kraj, v ktorom
ţijem
/poloha,
história
a súčasnosť/

prírodné

krasy

RLK:
Spoznávanie regionálnej kultúry
a najtypickejších
prejavov
kultúr iných regiónov Slovenska
v oblasti ľudových tradícií
RLK:
Výber
z historických,
kultúrnych
pamätihodností
Slovenska
(hrady,
zámky,
architektúra)
TBZ:
Naučiť sa prezentovať svoju
prácu, váţiť si prácu iných,
nepodceňovať ju
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v okolí.
Vedieť pomenovať kotlinu v okolí
Košíc
a porovnať
geografické
podmienky
s Banskou
Bystricou,
dopravné
spojenie,
klimatické
podmienky. Vedieť vymenovať rôzne
kultúrne a iné pamiatky v meste
a v okolí.
Zopakovať a utvrdiť si všetky potrebné
vedomosti

Vlakové, autobusové a
letecké spojenie
Hľadanie cesty z miesta
nášho bydliska do Košíc
alebo Bratislavy, Dóm
sv. Alţbety, Gejzír v
Herľanoch
Cestujeme z
Bratislavy do
Košíc
(5 h)

Cestujeme po Bratislave
Cestujeme po Košiciach
Moje obľúbené miesto na
cestovanie – ako by sme
tam cestovali v minulosti
a dnes
Precvičenie
a
utvrdzovanie TC
Opakovanie . polročná
kontrolná písomná práca

Vedieť vyuţiť a uplatniť získané
vedomosti.
Naučiť sa vyhľadať rôzne spoje z
cestovných poriadkov (z internetu),
orientovať sa v cestovných poriadkoch,
vedieť sa spýtať, hľadať alternatívne
riešenia.
Zopakovať si
pravidlá slušného
správania sa v dopravnom prostriedku.
Vedieť vymenovať mestá, kde sa tieto
dopravné spojenia dajú vyuţiť.
Pripraviť plán cesty zo svojej obce do
Bratislavy a do Košíc. Vyuţiť dostupné
cestovné poriadky.
Z mapy Bratislavy a dostupných
materiálov (sprievodca po Bratislave, po
Košiciach, z internetu...) dokázať
vyhľadať
významné
pamiatky
Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky
itinerár sprevádzania návštevy po týchto
mestách.
Dokázať
sprostredkovať
ostatným
skúsenosti, záţitky a zaujímavosti
z prípravy projektu.
Vedieť
ich
prezentovať rôznymi spôsobmi.
Zopakovať a utvrdiť si všetky potrebné
vedomosti.
Vedieť vyuţiť a uplatniť získané
vedomosti.
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DOV:
Pochopiť funkcie dopravy ako
riadeného
systému
vymedzeného
všeobecne
záväznými právnymi predpismi
DOV:
Formovať mravné vedomie a
správanie sa v zmysle morálnej
a právnej zodpovednosti pri
chôdzi a jazde v cestnej
premávke
DOV:
Naučiť deti pozorovať svoje
okolie, vyhodnocovať situáciu z
hľadiska
bezpečnosti
a
aplikovať návyky bezpečného
správania sa v cestnej premávke
v praktickom ţivote
TBZ:
Vedieť prezentovať sám seba,
ale aj prácu v skupine
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Zaujímavosti zo
Slovenska, ba
na Slovensku
(6 h)

Tradície
a zvyky.
Skanzeny
(4 h)

Kedy a prečo sa začalo
baníctvo rozvíjať – ťaţba
zlata, striebra, rudy,
uhlia, soli, travertínu
Práca
baníkov
v minulosti a dnes
Spomienky na baníctvo
Čo nám z baníctva
zostalo
Precvičenie
a
utvrdzovanie TC

Historické regióny na
Slovensku
(Orava,
Liptov, Šariš, Spiš...)
Zvyky a tradície podľa
historických regiónov
Ţivot v stredovekom
meste
Práce na vidieku v
minulosti počas leta a
počas zimy.
Skanzeny na Slovensku –
čo všetko v skanzene
nájdeme
Precvičenie
utvrdzovanie TC

a

Vedieť porozprávať ako sa rozvinulo
baníctvo na Slovensku a akú úlohu
zohralo v našich dejinách, čím bolo
významné.
Odraz
minulosti
v
súčasnosti.
Dokázať opísať prácu baníka, aké
nástroje pouţíval a porovnať ako sa
zmenila práca baníkov v priebehu dejín.
Aké pozostatky z minulosti baníctva
zostali na Slovensku. Ťaţba nerastov,
zlata, striebra, opálu. Ich vyuţívanie pri
tvorbe šperkov. Banícke múzeum.

RLK:
Tradičné remeslá /ich história/
RLK:
Poznať
tradičné
produkty
a zamestnania v regióne
RLK:
Poznať rozprávky, príbehy,
legendy spojené s históriou
obce, mesta
TBZ:
Pouţívanie informácií a práca
s nimi

Získať
poznatky
o historických
regiónoch Slovenska, vedieť zaradiť
zvyky a tradície do príslušných
regiónov, na základe poznatkov zo
skanzenov a iných zdrojov.

RLK:
Spoznávanie regionálnej kultúry
a najtypickejších
prejavov
kultúr iných regiónov Slovenska
v oblasti ľudových tradícií

Opísať charakteristické znaky ţivota
ľudí v minulosti a porovnať ich so
ţivotom v súčasnosti.

RLK:
Poznať
regionálne
múzeá,
prírodovedné múzea, galérie,
skanzeny

Pouţiť k tomu obrázky, informácie z
kníh, časopisov, filmov, ľudovú
slovesnosť.
Zopakovať a utvrdiť si všetky potrebné
vedomosti
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TBZ:
Prezentácia samého seba
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Ideme do hôr – prípravy,
horská sluţba.
Pravidlá
bezpečného
správania sa v horách
Ako sa oddychovalo v
horách v minulosti a ako
dnes
Kráľova hoľa, Kriváň –
povesť, výber
V súlade
s prírodou
(8 h)

Vznik riek, formovanie
územia riekou, oblasti v
povodí riek
Jazerá, gejzír
Dunaj pod Devínom,
Dunaj
v
Bratislave,
Dunaj v Gabčíkove,
Dunaj v Štúrove
Prírodné
zaujímavosti
vytvorené prírodou.
Prírodné
vytvorené
Výber

zaujímavosti
človekom.

Precvičenie
a
utvrdzovanie TC
Opakovanie – výstupná
kontrolná písomná práca

Mini projekt o
vlastnom kraji
(1 h)

Súčasnosť a minulosť v
našom kraji

Poznať základy ochrany prírody a
ochrany zdravia. Zásady bezpečného
pohybu v horskom prostredí.

RLK:
Spoznávať
v regióne

Porovnávať na základe informácií z
rôznych
zdrojov
(fotografie,
rozprávanie, text), ako ľudia trávili
voľný čas v prírode v minulosti a dnes.
Zaujať vlastný postoj k dnešnému
tráveniu voľného času – ako turizmus
ovplyvňuje prírodu.
Dokáţe opísať rôzne podoby, ktoré
môţe mať rieka. Posúdi ako človek
technológiami ovplyvňuje tok riek.
Podľa mapy vedieť ukázať oblasti
jazier.

RLK:
Spoznávať
regiónu

Opísať v čom je výnimočný gejzír.
Vedieť opísať vybrané úseky Dunaja,
čím sú zaujímavé,
opísať
vybrané
úseky
Dunajca,
porovnať ich s úsekmi Dunaja.
Vedieť
vysvetliť
rozdiel
medzi
prírodnou
zaujímavosťou
a
zaujímavosťou vytvorenou človekom,
uviesť príklady a vedieť povedať svoj
názor na ňu, v čom sa páči, resp. nepáči.

náučné

prírodné

chodníky

krasy

ENV:
Význam vody pre ţivot na Zemi
RLK:
Poznať minerály , skameneliny,
jaskyne na území regiónu
RLK:
Výber
z historických,
kultúrnych
pamätihodností
Slovenska
(hrady,
zámky,
architektúra)
TBZ:
Naučiť sa prezentovať svoju
prácu písomne aj verbálne s
pouţitím
informačných
a
komunikačných technológií

Zopakovať a utvrdiť si všetky potrebné
vedomosti
Vedieť vyuţiť a uplatniť získané
vedomosti.

Dokázať spracovať miniprojekt.

Legenda:
DOV - DOPRAVNÁ VÝCHOVA
ENV - ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
MUV- MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
TBZ - TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
RLK – REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA
OSR - OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
MDV - MEDIÁLNA VÝCHOVA
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TBZ:
Naučiť sa prezentovať svoju
prácu písomne aj verbálne s
pouţitím
informačných
a
komunikačných technológií
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OZO - OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA
VMR – VÝCHOVA K MANŢELSTVU A RODIČOVSTVU

Učené osnovy predmetu: PRÍRODOVEDA 2. ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický celok
Ja a príroda (16 h)

Ja a veci okolo mňa
(12 h)

Ja a moje zdravie
(5h)

Obsahový štandard
Ročné obdobia a ich zmeny, počasie, zmeny
teploty. Príroda, stromy v prírode, druhy
stromov – listnaté, ihličnaté.
Rastliny v lese a parku, okolie školy, ochrana
prírody.
Ročné obdobia a ich zmeny, počasie, zmeny
teploty. Rastilny v lese a parku, okolie školy,
ochrana prírody.
Ovocné stromy, druhy ovocia, zelenina, druhy
zeleniny. Pestovanie zeleniny. Rastliny, kvet,
koreň stonka.
Vlastnosti vzduchu, hmota, zvieratá v prírode a
ich obydlia, prispôsobenie človeka ţivotu
v prírode. Vzduch, vlastnosti vzduchu, hmota,
teplota, vietor. Voda v prírode, na zemskom
povrchu, v ovzduší, v jazerách, riekach, oblaky,
dáţď, sneh, rosa. Význam vody pre človeka.

Zdravý človek, správna ţivotospráva, úrazy,
nebezpečné miesta, ošetrenie, lekár, prvá
pomoc.

DOZ DOPRAVNÁ VÝCHOVA
OSR OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
ZRUČNOSTI
REV REGIONÁLNA VÝCHOVA
MKV MULTIKULTÚRNA

Výkonový štandard
Ţiak vie opísať zmeny počas roka, vie sa orientovať v kalendári, vie p
vie pozorovať stromy listnaté a ihličnaté podľa základných charakteri
moţnosti ochrany lesov a parkov, vie vysvetliť nevhodné vyuţívanie
ovocné stromy od iných stromov, pozná základné druhy plodov, vie, a
pestuje zelenina, pozná základné druhy zeleniny. Ţiak pozná základné
v okolí.

Ţiak vie, ţe vzduch je hmota, ktorá vypĺňa priestor podobne ako kvap
si osvojí pojem plynná látka a vie vlastnosti plynnej látky porovnať s
kvapalných látok. Vie vysvetliť, ţe plynné látky je moţné vnímať zm
pevné a kvapalné. Ţiak argumentuje vlastnou skúsenosťou, ako dôkaz
pouţíva skúsenosť s vetrom, prievanom, fúkaním vzduchu cez slamku
Ţiak si uvedomuje, ţe vzduch môţe byť pokojný ako voda v pohári, a
ním moţné hýbať vecami, podobne ako vodou, ktorá prúdi z hadice. Ţ
vietor je pohybujúci sa vzduch. Vie vysvetliť, ţe čím je pohyb vzduch
hýbať s väčšími predmetmi, pri vysvetľovaní pouţíva dôkazy z vlastn
zostrojiť nástroj na meranie rýchlosti vetra, čím meria aj jeho silu.
Ţiak vie, ţe vzduch môţe obsahovať rôzne súčasti, ktoré sú tak drobn
vzduchu a nie sú v ňom viditeľné. Niektoré z týchto súčastí nie sú neb
znečistenie, iné sú pomerne nebezpečné. Ţiak si uvedomuje, ţe vzduc
rozširujú rôzne ochorenia a preto je potrebné v uzavretej miestnosti ký
sa ich do vzduchu dostalo čo najmenej. Ţiak vie vymenovať niekoľko
znečistenia vzduchu a vie diskutovať o tom, ako by bolo moţné vzduc
vplýva vzduch na ľudské obydlia, vie uviesť príklady, ako človek nev
vie pozorovať ţivočíchy v blízkom okolí a uvaţovať kde ţijú. Ţiak v
formách sa voda v prírode môţe vyskytovať, vysvetlí rozdiel medzi ri
oceánom. Ţiak vie vysvetliť význam vody, navrhnúť spôsob ochrany.
Ţiak vie navrhnúť spôsoby ako viesť zdravý spôsob ţivota, pozná náv
ţivotosprávy, má osvojené hygienické návyky, vie opísť nebezpečné m
lekárov, vie poskytnúť prvú pomoc

OZO OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA
TPZ TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ
ENV ENVIRONMENTÁ LNA VÝCHOVA
MDV MEDIÁLNA VÝCHOVAMUV
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Učené osnovy predmetu: PRÍRODOVEDA 3. ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický celok
Veci okolo nás
(5 h)

Obsahový štandard
Vnímať, pozorovať prírodu svojho okolia. Oboznámiť sa so zmenami
prírody počas ročných období. Spresniť pojem prírodné deje. Ţivá
a neţivá príroda.
Zovšeobecniť pojem látka . Pouţívať zmysly na zisťovanie vlastnosti
látok. Vedieť rozoznať kvapalné a pevné látky.
Zaviesť pojem hmotnosť a objem. Naučiť ţiakov pracovať s váhami.
Spresniť predstavu kilogramu a gramu, litra a mililitra. Naučiť ţiakov
určovať hmotnosť. Poukázať na vzájomnú súvislosť medzi objemom
a hmotnosťou látok.
Poukázať na to, ţe látky môţu mať rôznu teplotu. Oboznámiť sa
s meradlom teploty- teplomerom. Získať zručnosť merať teplotu
teplomerom. Naučiť a rozlišovať záporné a kladné teploty.
Objasniť pojmy plyn, vyparovanie, skvapalňovanie. Ukázať
skvapalňovanie a vyparovanie ako vzájomne súvisiace deje, ktoré menia
vlastnosti látky, ale nie látku. Zopakovať všetky skupenstvá premeny
vody.
Pomenovať a rozlišovať jednotlivé druhy rastlín na základe obrazového
materiálu. Poznať základnú stavbu tela rastlín. Špecifikovať pojem
pagaštan konský. Zaviesť pojmy miazga a ţivica.
Pochopiť význam listu pre rastlinu. Špecificky popísať a odlíšiť pagaštan
konský od gaštana jedlého.
Poznať jednotlivé ihličnaté stromy Slovenska, vedieť ich popísať
a špecificky začleniť. Rozvíjať poznávacie schopnosti ţiaka. Špecificky
popísať jednotlivé listnaté stromy Slovenska. Zamerať sa na ovocné
stromy, skúmať ich plody.

Výkonový štandard
Ţiak aktívne vníma a pozoruje prírodu svojho
zmeny prírody počas zmien ročných období.
cítenie.
Ţiak pozná a vie vysvetliť pojem látka. Aktív
zisťovanie vlastnosti látok. Vie rozoznať pevn
Ţiak chápe a vie vysvetliť pojem hmotnosť a
pracuje s pomôckami. Aktívne pouţíva pojmy
mililiter. Aktívne pracuje na pokuse. Chápe s
a hmotnosťou.
Poukázať na to, ţe látky môţu mať rôznu tepl
s meradlom teploty- teplomerom. Získať zru
teplomerom. Naučiť a rozlišovať záporné a k
Objasniť pojmy plyn, vyparovanie, skvapalňo
skvapalňovanie a vyparovanie ako vzájomne
menia vlastnosti látky, ale nie látku.

Utvoriť predstavu o čase ako o fyzikálnej veličine. Zadelenie času na
prácu a oddych.
Demonštrovať, ţe Zem je guľatá. Oboznámiť sa s planétami a slnečnou
sústavou . Demonštrovať to na spoločnom projekte.

Ţiak má správne utvorenú predstavu o čase. V
a oddych.
Aktívne sa podieľa na realizácii projektu. Roz
pocit spolupatričnosti. Rešpektuje názory a sc

Technika
a technické objavy
(4h)

Rozlíšiť pojem sila a vysvetliť účinky sily. Poukázať na merateľnosť sily.
Naučiť správne merať silu a šetrne zaobchádzať s pomôckami.
Rozlíšiť pojem trenie a vysvetliť účinky trenia. Účinky trenia zisťovať na
pokusoch.
Utvoriť predstavu o častiach stojov, hlavne ich prevodoch. Pozorovať,
ako pracujú prevody bicykla. Vedieť vysvetliť význam elektrickej energie
pre človeka. Poznať základné princípy jej fungovania. Vedieť zostrojiť
jednoduchý elektrický obvod.

Ţiak pozná pojem sila a správne vysvetľuje je
podieľa na pokuse, pričom zisťuje veľkosť si
zaťaţeniach. Šetrne pracuje s pomôckami, po
spoluţiakom.
Ţiak pozná pojem trenie a správne vysvetľuje
podieľa na pokuse. Šetrne pracuje s pomôcka
spoluţiakom.
Ţiak má správne utvorenú predstavu o prevod
ozubené kolesá z papiera. Ţiak vie jednoduch
princíp fungovania elektrickej energie. Vie v
elektrickej energie pre spoločnosť. Aktívne s
jednoduchého elektrického obvodu.

Človek ako súčasť

Vytvoriť si predstavu o cykle ţivota, jednotlivé fázy jeho zrodu. Poznať,

Ţiak vie opísať cyklus ţivota človeka. Vie, ţe

Rastliny – súčasť
prírody
(4h)

Vesmír
(2h)
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Ţiak správne pomenováva a špecificky rozliš
Ţiak správne pomenuje časti rastliny a jej ţiv
definuje pojmy miazga a ţivica. Ţiak špecific
pagaštan konský od gaštana jedlého. Ţiak poz
stromy Slovenska, vie definovať špecifické v
častí. Správne rozlišuje ihličnaté dreviny na z
predlohy. Ţiak špecificky popisuje jednotlivé
Slovenska. Vie rozlíšiť ovocné stromy.
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prírody
(7h)

Ţivočíchy – súčasť
prírody
(9h)

Spoločenstvo –
základ ţivota
v prírode
(4h)

ţe človek patrí medzi cicavce.
Vysvetliť rozdiel cicavcov od iných skupín ţivočíchov. Vedieť triediť
ţivočíchy podľa skupín. Rozprávať o dojčení mamičiek. Upozorniť, ţe
pomocou zmyslových ústrojov získavame informáciu o ţivotnom
prostredí. Rozlišovať rozdiel medzi zmyslom a zmyslovým ústrojom.
Zaoberať sa pojmom zdravá výţiva.
Rozlišovať rozdiel medzi zmyslom a zmyslovým ústrojom. Naučiť sa
pouţívať pojmy koţa, hmat, oko, zrak. Zdôrazniť správnu starostlivosť
o hmat a zrak. Rozlišovať rozdiel medzi zmyslom a zmyslovým
ústrojom. Naučiť sa pouţívať pojmy ucho, sluch, chuť, čuch. Zdôrazniť
správnu starostlivosť o sluch a čuch.

cicavce.
Ţiak vie vysvetliť rozdiel cicavcov od iných s
triediť ţivočíchy podľa skupín a rozprávať o
chápe a vie vysvetliť rozdiel medzi zmyslový
zmyslom. Pozná pojem zdravá výţiva. Ţiak c
rozdiel medzi zmyslovým ústrojom a samotn
V jednoduchosti popisuje cestu získavania inf
zmyslových ústrojov koţa a oko. Ţiak chápe
medzi zmyslovým ústrojom a samotným zmy
popisuje cestu získavania informácie pomoco
Ţiak vie vysvetliť pochody a riadenie organiz
človekom a ţivými organizmami. Vie v skrát
vývinové časti človeka. Ţiak pozná primárne
jednotlivých častí. Pozná a vie špecifikovať č
kritériá správnej ţivotosprávy pre ţivot člove

Spoznať ţivočíchy v názorných ukáţkach, určiť zásadné rozdiely medzi
nimi. Zaviesť pojem stavovce. Zistiť, ktoré skupiny ţivočíchov majú
chrbticu. Spoznať ţivočíchy v názorných ukáţkach, určiť zásadné
rozdiely medzi nimi. Opísať vonkajšiu stavbu tela vybraných ţivočíchov,
rozmanitosť pohybov, dýchanie, príjem potravy. Oboznámiť sa
s cicavcami.
Spoznať ţivočíchy v názorných ukáţkach, určiť zásadné rozdiely medzi
nimi. Opísať vonkajšiu stavbu tela vybraných ţivočíchov, rozmanitosť
pohybov, dýchanie, príjem potravy,... Oboznámiť sa s vtákmi.
Opísať vonkajšiu stavbu tela vybraných ţivočíchov, rozmanitosť
pohybov, dýchanie, príjem potravy,... Oboznámiť sa s plazmi. Spoznať
ţivočíchy v názorných ukáţkach, určiť zásadné rozdiely medzi nimi.
Opísať vonkajšiu stavbu tela vybraných ţivočíchov, rozmanitosť
pohybov, dýchanie, príjem potravy,... Oboznámiť sa s obojţivelníkmi.
Vnímať, pozorovať prírodu svojho okolia. Rozlišovať prírodné
spoločenstvá lesa, vodných tokov a takého, ktoré vytvoril človek.
Vnímať, pozorovať prírodu svojho okolia. Spoznať podrobnejšie vodné
spoločenstvo. Spoznať podrobnejšie kultúrne prírodné spoločenstvo.
Aktívne sa podieľať na tvorbe skupinového projektu zameraného na
zaznamenanie moţností riešenia otázky ţivotného prostredia.

Ţiak bezchybne pozná ţivočíchy v rámci názo
pozná ţivočíchy, ktoré majú kostru. Správne
stavbu, rozmanitosť pohybov,... špecifiká jed
Pozná cicavce. Ţiak bezchybne pozná ţivočíc
ukáţok. Správne opisuje ich vonkajšiu stavbu
špecifiká jednotlivých ţivočíchov. Pozná vták
ţivočíchy v rámci názorných ukáţok. Správne
stavbu, rozmanitosť pohybov,... špecifiká jed
Pozná plazy. Pozná obojţivelníky. Ţiak bezch
v rámci názorných ukáţok. Správne opisuje ic
rozmanitosť pohybov,... špecifiká jednotlivýc
ryby. Ţiak má upevnené informácie o o jedno
ţivočíchov.

DOZ DOPRAVNÁ VÝCHOVA
OSR OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
ZRUČNOSTI
REV REGIONÁLNA VÝCHOVA
MKV M

Ţiak aktívne vníma a pozoruje prírodu svojho
prírodné spoločenstvá lesa, vodných tokov a t
človek. Vie rozprávať o vodnom spoločenstve
príkladoch. Vie demonštrovať na príkladoch k
Aktívne sa podieľa na realizácii projektu. Roz
pocit spolupatričnosti. Rešpektuje názory a sc

OZO OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA
TPZ TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ
ENV ENVIRONMENTÁ LNA VÝCHOVA
MDV MEDIÁLNA VÝCHOVAMUV

Učené osnovy predmetu: PRÍRODOVEDA 4. ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický
celok

Obsahový štandard
Koreň, funkcie koreňa,
typy koreňa.

Výkonový štandard
Ţiak vie, ţe rastliny potrebujú pre svoj ţivot vodu. Vie, ţe
niektoré rastliny ţijú pod vodou, iné na vode a niektoré vodu
potrebujú v pôde. Vie uviesť príklady rastlín, ktoré ţijú vo
vode (lekno) a vie uviesť príklady rastlín, ktoré ţijú na
miestach s malým mnoţstvom vody –skalnice.
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Prierezové
témy
ENV
OSR
TPaPZ
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Stonka, typy a funkcia
stonky.
Rastliny súčasť
prírody
(7 h)

List, funkcia listu, časti
listu, typy listov podľa
zloţenia a okraja listu.
Kvety.
Tvar a zloţenie kvetov.
Funkcia kvetov.
Opeľovače.
Rastlinné plody.
Tvar a funkcia
rastlinného plodu.
Rastlina - časti rastliny,
ţivot na jednom mieste
Zelené farbivo chlorofyl, chloroplasty,
listy listnatých stromov.
Fotosyntéza - premena
slnečnej energie

Ţiak vie, ţe tie rastliny, ktoré prirodzene rastú na tienistých
miestach nepreţijú na miestach s priamym slnečným svetlom
a naopak.
Ţiak vie vysvetliť dve základné funkcie koreňa- čerpanie ţivín
z pôdy a upevnenie rastliny v pôde. Má osvojený poznatok, ţe
rôzne korene sa líšia napríklad veľkosťou.
Ţiak má osvojený poznatok o tom, ţe rastliny sa odlišujú
stonkou. Okrem toho, vie rozdeliť rastliny na byliny a dreviny
a tie na kry a stromy.
Ţiak vie, ţe rastliny sa od seba dajú rozlišovať napríklad
tvarom listovej čepele, kresbou ţilnatiny a rôznosťou
zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou. Ţiak vie jednoducho
vysvetliť, ţe funkciou listov je prijímať slnečné svetlo a preto
sú listy ploché a široké - aby zachytili väčšie mnoţstvo svetla.
Ţiak vie, ţe rastliny sa vzájomne od seba odlišujú rôznym
tvarom, farbou a zloţením kvetov.
Ţiak vie, ţe rastliny tvoria kvety preto, aby vytvorili plody
obsahujúce semená, z ktorých ďalšom roku vyrastú nové
rastliny. Ţiak vie, ţe kvety môţu mať veľmi rôzne tvary,
veľkosti.
Ţiak vie, ţe v kvete sa nachádzajú tyčinky a na nich je peľ,
ktorý opeľovače prenášajú na iné kvety a len vtedy sa môţe
zmeniť kvet na plod.
Ţiak vie vysvetliť, ţe plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká
z kvetu po jeho opelení. Vie, ţe plod obsahuje semeno. Vie,
ţe zo semena vyrastie nová rastlina. Vie vysvetliť, ţe rastliny
sa vzájomne od seba odlišujú farbou, veľkosťou a inými
charakteristikami plodu. Vie, ţe plod sa tvorí kvôli tomu, aby
sa rastlina rozmnoţovala.
Ţiak vie, ţe poznáme zrelé a nezrelé plody.
Ţiak vie, ţe rastliny sú prispôsobené ţivotu na jednom mieste,
pozná časti rastliny a na čo slúţia, vie, ţe nie všetky rastliny
sú rovnaké.
Ţiak vie, ţe rastlinné bunky obsahujú chloroplasty a tie zas
zelené farbivo - chlorofyl, vie, prečo stromom na jeseň
opadávajú listy a ihličnatým nie, pozná význam
rozkladajúcich sa častí rastlín pre obohacovanie pôdy.
Ţiak pozná a vie vysvetliť pojem fotosyntéza, vie ako
prebieha, vie, ţe pri nej vzniká zdroj energie pre rastlinu glukóza, vie, ţe rastliny potrebujú pre svoj ţivot oxid uhličitý.

Huby - súčasť
prírody
(2 h)

Veci okolo nás
(3h)

Huby - príjem potravy,
symbióza
Huby - plesne,
parazitizmus,
saprofytizmus
Kvapalné látky - voda povrchová, podzemná,
sladká, morská, kolobeh
vody v prírode
Pevné látky, vplyvy
počasia na horniny zvetrávanie, pôda, vznik
pôdy
Plynné látky atmosféra, vzduch, jeho
zloţenie,

Ţiak vie, ţe huby majú prejavy rastlín aj ţivočíchov, vedia ako
prijímajú potravu, poznajú a vedia vysvetliť pojem symbióza pre oboch výhodné spoluţitie s iným organizmom.
Ţiak pozná pojem parazitizmus a saprofytizmus (ţivot na
odumretých rastlinách a ich rozkladanie), vie, ţe medzi huby
patria aj plesne, vie, ţe ich vyuţívame aj ako lieky
(Penicillium), vie, ţe niektoré huby sú jedlé, niektoré jedovaté.
Ţiak vie, ţe morská voda je slaná, čo spôsobuje rozpustená
soľ, vie, ţe ţivočíchy, ktoré v nej ţijú by bez soli nepreţili a
naopak, vie vysvetliť ako je moţné z morskej soli získať soľ,
vie, ţe z morskej vody sa odparuje len voda, takţe morská
voda je v plynnom stave len vodná para
Ţiak vie uviesť pôdu ako príklad pevnej látky, vie vysvetliť,
ţe pevné látky sa dajú rozdrobiť na menšie časti, vie, ţe
dlhodobým rozdrobovaním kameňov vzniká pôda, pozná jej
dôleţitosť pre rastliny a ţivočíchy.
Ţiak vie, ţe okolo Zeme sa nachádza vzdušný obal atmosféra, pozná jej časti, vie, ako vzduch a voda vplývajú na
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vzduchoprázdno.
Energia - formy,
vyuţitie.

Človek ako
súčasť prírody
(4 h)

Vesmír
(7 h)

Technika a
technické
objavy
(4 h)

Ţivočíchy súčasť prírody
(3 h)

Tráviaca sústava, jej
časti, stravovanie
Vylučovacia sústava, jej
časti, spôsoby
vylučovania
odpadových látok
Oporno-pohybová
sústava - kostra, svaly
Dýchacia sústava

Gravitačná sila Zeme,
sila, jednotka a meradlo
sily.
Zvuk, jeho vznik,
šírenie, výška
Slnko - zdroj tepla a
svetla
Svetlo, jeho vlastnosti
Mesiac - prirodzená
druţica Zeme, fázy
Súhvezdia, Zem, jej
výnimočnosť a ochrana

Magnetická sila,
magnet, magnetické
pole
Jednoduché stroje páka, kladka, naklonená
rovina
Elektrická energia

Bezstavovce,
hermafrodity,
obrúčkavce - slimák,
dáţďovka
Obrúčkavce - dáţďovka

ţelezné predmety, vie, ţe vzduch je hmota, ktorá vypĺňa
priestor, vie, čo je vietor, ako vzniká, aké má vlastnosti, z
akých látok sa skladá
Ţiak pozná potrebu energie pre pohyb vecí, aj pre človeka,
vie, ţe sa nedá vyrobiť ani zničiť.
Ţiak pozná základné súčasti tráviacej sústavy
Ţiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje s jedlom, ktoré
zjeme, uvedomuje si, ţe jedlo obsahuje látky, ktoré
organizmus potrebuje, ostatné vylučuje stolicou, pozná
základné súčasti tráviacej sústavy. Ţiak vie, ţe z krvi sa
nevyuţité a odpadové látky dostávajú z organizmu pomocou
obličiek, vie, ţe sa v nich tvorí moč, pozná základné časti
vylučovacej sústavy a aj ďalšie spôsoby vylučovania
odpadových látok z tela.
Ţiak vie, ţe pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté na
kostru, vie vymenovať najzákladnejšie kosti v ľudskom tele,
vie, ţe niektoré svaly ovládame vôľou a niektoré nie, vie
uviesť príklady pohybu.
Ţiak pozná časti dýchacej sústavy, vie, kde sa v tele
nachádzajú pľúca, vie, ţe zo vzduchu pri dýchaní vyuţívame
iba kyslík, vie vymenovať základné prejavy dýchania - pohyb
hrudníka, pozná vplyv fyzickej námahy na zrýchlenie
dýchania a srdcovej činnosti.
Vie samostatne primerane veku prezentovať nadobudnuté
poznatky a zručnosti
Ţiak vie, ţe príčinou pádu telies k zemi je gravitačná sila, vie,
ţe v okolí Zeme je gravitačné pole, ţe sa zmenšuje s väčšou
vzdialenosťou od Zeme, vie, čo je sila, aká je jej jednotka a
čím ju meriame.
Ţiak vie, čo je zvuk, ako vzniká, ako sa šíri, od čoho závisí
jeho výška, ţe potrebuje prostredie na svoje šírenie.
Ţiak vie, ţe Slnko je naša najbliţšia hviezda, ţe jeho ţiarenie
dodáva Zemi teplo a svetlo, ţe uhol dopadu slnečných lúčov
na Zem ovplyvňuje teplotu, vie, ako si chrániť zrak pred
Slnkom.
Ţiak vie, ţe Slnko je zdrojom svetla, ţe je to druh energie, ţe
sa odráţa od vecí šíri sa priamočiaro, prechádza priehľadnými
látkami, vie, ţe biele svetlo sa rozkladá.
Ţiak vie, ţe Mesiac je prirodzená druţica Zeme, ţe obieha
okolo Zeme po kruhovej dráhe, ţe sám nesvieti, ale odráţa
slnečné svetlo, pozná mesačné fázy a vie, ktorý človek sa ako
prvý prechádzal po Mesiaci.
Ţiak vie, ţe vo vesmíre je veľa hviezd, súhvezdí, planét, ţe
majú rôznu veľkosť, hviezdy aj rôznu teplotu, vie ako dlho letí
svetlo zo Slnka na Zem, vie, ţe Zem je jedinečná a preto ju
treba chrániť.
Vie samostatne primerane veku prezentovať nadobudnuté
poznatky a zručnosti
Ţiak pozná pojem magnetická sila, vie, ţe magnet pôsobí
magnetickou silou na ţelezné predmety, vie, ţe okolo magnetu
je magnetické pole, ţe magnet má dva póly - severný a juţný.
Ţiak pozná jednoduché stroje - páku, kladku a naklonenú
rovinu, pozná princíp ich fungovania, vie, ţe menia smer
pohybu, vie, kde v praxi ich vyuţívame.
Ţiak vie, na čo sa pouţíva elektrická energia, kde sa vyrába,
ako sa rozvádza, vie, ţe je nevyhnutá pre prácu elektrických
spotrebičov, pozná zásady bezpečného vyuţívania elektrickej
energie.
Ţiak pozná pojem bezstavovec a hermafrodit (obojpohlavný
ţivočích) a vie ich vysvetliť, vie povedať zástupcov tejto
ţivočíšnej skupiny, pozná pojem obrúčkavec a zástupcu tejto
skupiny.
Ţiak vie vymenovať časti tela dáţďovky
Vie, ţe hmyz je najpočetnejšia skupina bezstavovcov, vie
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OŢaZ
ENV
TPaZ

OSR
OŢaZ
OPaPZ
ENV
TPaPZ

DV
ENV
TPaPZ
RVaTĽK
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opísať telo hmyzu - jeho časti
Ţiak vie, ţe existujú dve veľké skupiny hmyzu - s úplnou
premenou (vajíčko - larva - kukla - dospelý jedinec) a
neúplnou premenou (vajíčko - larva - dospelý jedinec) a vie
vysvetliť, čím sú charakterizované.

Hmyz
Hmyz - úplná a neúplná
premena
Spoločenstvo základ ţivota
v prírode
(4 h)

Pre šikovných
bádateļov
(2 h)

Ţivočíšne spoločenstvo
Ţivočíšne spoločenstvo svorka, kolónie

Mikroskop, preparát,
ţivočíšna bunka,
rastlinná bunka
Významní vedci
prírodných vied

Ţiak vie, ţe ţivočíchy ţijúce v skupinách voláme ţivočíšne
spoločenstvo, vie, ţe v kaţdom z prírodných spoločenstiev
môţe existovať viacero ţivočíšnych spoločenstiev, vie, ţe nie
všetky ţivočíchy ţijú v spoločenstve
Ţiak pozná pojem svorka a kolónia a vie ich vysvetliť, pozná
pravidlá ţivota v svorke aj v kolónii, pozná rozdiely medzi
nimi a vie ich vysvetliť, vie vymenovať ţivočíchy, ktoré ţijú v
takýchto spoločenstvách
Ţiak vie, ţe telá (rastlín, ţivočíchov) sa skladajú z buniek, ţe
ich môţeme skúmať, pozná mikroskop, pojem preparát, vie,
ţe rastlinné a ţivočíšne bunky sa líšia.
Ţiak pozná niektorých významných vedcov a ich objavy.

ENV
TPaPZ

OSR
MDV

INFORMATICKÁ VÝCHOVA
PRE 2. ROČNÍK ZŠ
Učebné osnovy predmetu:

Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Eva Drienovská
Vypracovala: Mgr. Eva Drienovská
Tematický celok vrátane tém (pojmy)
Informácie okolo nás

Počet
hodín
20

Obsahový štandard (počet hodín)

Vyfarbujeme obrázky

2

Oboznámenie ţiakov s prostredím
jednoduchého grafického editora –
nástroj výplň, paleta

Pečiatkujeme

2

Zoznámenie sa s kreslením pomocou
nástroja pečiatka v gr. editore
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Výkonový štandard (kompetencie)

Ţiak pozná nástroj výplň, vie ako vybrať farb
farieb a vyplniť plochy obrázkov podľa vzoru
základe jednoduchého zadania. Ţiak si dokáţ
palety farieb a vyplniť plochy obrázkov. Ţiak
trpezlivosťou dokáţe prekonať prvé neúspech
Ţiak vie pouţiť nástroj Pečiatka, vie si vybrať
pečiatok. Ţiak vie premiestniť a otlačiť pečia
určenom mieste.
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Kreslíme čiary

2

Kreslenie, efektívne vyuţívanie nástrojov
grafického editora – nástroj priamka

Kreslíme a vyfarbujeme

2

Vytváranie jednoduchých obrázkov kreslením pomocou nástroja farba, čiara,
výplň, hrúbka čiary, späť v gr. editore

Kreslíme rovné čiary

2

Kreslenie a zoznámenie sa s nástrojom
úsečka – rovná čiara, hrúbka čiary

Krúţky a obdĺţniky

2

Oboznámenie sa s nástrojmi Ovály,
Vyplnené ovály, Obdĺţniky a Vyplnené
obdĺţniky. Vysvetlenie pouţivania
klávesy Shift pri kreslení geom. útvarov.
Predstavenie pojmu ikona.

Píšeme text

2

Práca s textovým editorom, zoznámenie
sa s pojmom textový kurzor a s jeho
presúvaním klikaním a šípkami,
spoznávanie funkcie klávesy Medzerník,
Zmaţ- DELETE

Prezliekame písmená

2

Zoznámenie sa s postupom pri
označovaní písmen, slov, textu a ako
pracovať s farbou písma a paletou
farieb

Píšeme čísla

2

Vysvetlenie písania čísla na numerickej
klávesnici, ale i pomocou klávesu Shift

Hráme sa so zvukmi

2

Vysvetlenie spúšťania hry a hudby z CD
a internetu.

Komunikácia prostredníctvom IKT

3

Prezeráme web

2

Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie
a vyhľadávanie, vyuţívanie internetu ako
zdroj zábavy, ale aj informácií
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Ţiak pozná nástroj Čiara a spájať obrázky po
zadaných kritérií. Vie popísať cestu do Školy
nakresliť jednoduchú čiaru pohybom myši so
nástrojom po podloţke, vie tlačidlo podrţať t
nakreslil čiaru, vie kresliť čiaru rôznymi sme
Ţiak pozná nástroje Čiara a Vyplň. Vie, ţe pr
neúplnom obryse sa farba nástroja Vyplň vyle
funkciu tlačidla hrúbka čiary. Ţiak vie pomoc
nástrojov Čiara a Výplň nakresliť a dokresliť
obrázky. Vie pouţiť nástroj Späť. Vie si farbu
zmeniť pomocou palety. Vie pouţiť rôzne hrú
Ţiak pozná nástroj Úsečka, vie ţe ho môţe pou
kreslenie rovných čiar. Vie, ţe pomocou rovný
kresliť geometrické útvary. Vie na čo slúţi nás
čiary. Dokáţe pomocou rovných čiar nakresliť
útvary a jednoduché obrázky. Vie ich vymaľov
nástrojom Výplň. Dokáţe pouţiť rôzne hrúbky
čiar.

Ţiak pozná nástroje Ovály, Vyplnené ovály, O
Vyplnené obdĺţniky.Pozná funkciu klávesu S
kreslení kruhov a štvorcov. Pozná pojem ikon
pomocou nástrojov kresliť kruhy a ovály, vyp
a vyplnené ovály, štvorce a obdĺţniky, vyplne
vyplnené obdĺţniky. Dokáţe pri kreslení jedn
druhou drţať stlačený kláves Shift. Dokáţe n
kruhy, ovály, štvorce, obdĺţniky na určené m
Ţiak pozná pojem textový kurzor a spôsob pí
veľkých písmen pomocou klávesu Shift. Pozn
slúţi Medzerník a kláves Zmaţ. Pozná zásady
slov a viet. Ţiak vie pomocou klávesnice nap
vety. Vie presúvať textový kurzor klikaním a
klávesnici. Ţiak vie napísať malé písmená s m
dĺţňom. Vie vyuţiť Medzerníka. Vie opraviť
pomocou klávesu Zmaţ.
Ţiak pozná postup pri označovaní písmen, slo
textu. Vie pracovať s farbou písma a paletou
farieb.Ţiak vie označiť písmeno, slovo alebo
časť textu. Vie voznačenom texte a v slovách
pouţiť kláves Zmaţ. Vie meniť farbu, veľkos
tvar písmen.
Ţiak pozná spôsob písania čísel a znakov. Vie
znakov a čísel zostaviť príklad sčítanie a odčí
vie písať čísla na numerickej klávesnici, ale i
klávesu Shift.
Ţiak pozná niektoré moţnosti prehrávania zv
počítači. Ţiak vie pouţívať myš pri hrách so z

Ţiak pozná pojem internet, web, webové strá
prehliadač, sieť. Pozná význam slova linka, o
funkciu tlačidla Späť vo webovom prehliadač
napísať webovú adresu, klikať na linku a poh
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webe klikaním na tlačidlo Späť.

Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie
a vyhľadávanie, vyuţívanie internetu ako
zdroj zábavy, ale aj informácií.

Ţiak pozná význam slova surfovanie – prezer
webových stránok. Ţiak vie ako sa píše webo
Pozná funkciu klávesu Enter .. Dokáţe zapísa
správnom tvare adresu detskej webovej stránk
na adresy vo webovom prehliadači.

Priblíţenie bezpečného správania sa na
internete a zásady slušného správania sa
na internete.

Pozná základné zásady bezpečnosti na interne
rozpozná vhodné detské webové stránky.

2

Vysvetlenie ako presúvať a
premiestňovať obrázky pomocou
nástroja Chyť

Riešime podľa pravidiel

2

Opakovanie a utvrdzovanie doteraz
nadobudnutých zručností pri pouţívaní
nástrojov graf. editora

Riešime problémy počítačom

2

Získanie základov algoritmického
myslenia.

Ţiak pozná nástroj Chyť. Vie presúvať a uspo
obrázky na základe predlohy alebo jednoduch
či logickej úlohy. Ţiak vie pomocou nástroja
premiestňovať obrázky a dokáţe udrţať stlač
myši počas presúvania.
Ţiak vie klasifikovať, triediť alebo zoskupova
podľa určitých vlastností. Ţiak rieši problémy
zadaných kritérií. Pri riešení vyuţíva program
nástroje. Ţiak vie presúvať myšou a klikať na
pri riešení úloh.
Ţiak pozná pojem návod, vie pomenovať rôz
praktického ţivota. Vie zostaviť poradie krok
stavbe z kociek, nájsť a opraviť chybu v návo
pouţívať myš pri riešení úloh.

Princípy fungovania IKT

6

O počítači

2

Oboznámenie sa s počítačom,jeho
časťami a na čo slúţia.

Ţiak vie pomenovať základné časti počítača –
klávesnicu, myš, monitor, počítačovú skriňu, v
slúţia.

Klikáme myšou

2

Predstavenie ovládania myši a jej
časti.

Pracujeme s klávesnicou

2

Ţiak pozná časti počítačovej myši a pojem ku
Vie riešiť jednoduchú logickú úlohu. Ţiak vie
správne uchopiť a urobiť jednoduchý klik na
tlačidlách. Vie pohybovať myšou tak, aby sa
určené miesto. Dokáţe klikať na určené mies
Ţiak vie, na čo slúţi klávesnica, vie sa na nej
Vie, kde sa nachádzajú číslice a písmená. Do
pomocou klávesnice napísať malé písmená

Skúmame internet

1

Informačná spoločnosť

1

Bezpečnosť na internete

1

Postupy riešenia problémov, algoritmické
myslenie

6

Presúvame a zoraďujeme

OSR
OŢZ
EV
DV
MKV

Oboznámenie sa a ovládanie klávesnice

– Osobnostný a sociálny rozvoj
– Ochrana ţivota a zdravia
– Environmentálna výchova
– Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
– Multikultúrna výchov

Charakteristika predmetu
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
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Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje sa tak informatická kultúra, t.j.
vychováva sa k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad
pouţívania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie sa bude dosahovať spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných
technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická výchova sa budeme zameriavať na
štúdium základných, univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie budú poskytovať
vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu informatická výchova je:
- naučiť ţiakov efektívne vyuţívať počítač pri svojom vzdelávaní, pri tvorivých aktivitách, pri projektovom vyučovaní, pri
vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho ţivota
- prostredníctvom internetu a IKT získavať informácie v textovej, aj grafickej podobe
- naučiť sa samostatnému, systematizovanému, logickému mysleniu
- naučiť sa algoritmickému mysleniu a vyuţívať tieto schopnosti v reálnom ţivote
- osvojiť si schopnosti komunikácie prostredníctvom mailovej pošty
- prostredníctvom práce s myšou, tabletom, s klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku ţiakov, ich koordináciu a priestorovú
orientáciu
- naučiť sa, ţe počítač nie je len zdrojom zábavy, ale prostriedkom pomocou ktorého dokáţu realizovať svoje nápady,
predstavy, tvorivé plány, dokáţu získavať informácie a komunikovať s ľuďmi na celom svete
- naučiť sa vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich pred spoluţiakmi
- vytvoriť priestor pre zmysluplnú orientáciu na tvorivé aktivity s IKT ako alternatívu k ohrozeniam, s ktorými sa stretávajú
- rozvíjať estetické cítenie
- naučiť sa spolupracovať na malých projektoch, rozvíjať organizačné, komunikačné a kooperatívne schopnosti
- rozvíjať právne povedomie a etiku (legálne pouţívanie programov, uvádzanie zdrojov, zásady slušného správania
v komunikácií aj v prostredí internetu)
- naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenie úloh, samoštúdium)
- rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci
Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní informatickej výchovy sa budú uplatňovať také metódy a formy vyučovania, ktoré podporujú aktívnemu
prístup k získavaniu nových poznatkov. Tie sa potom vyuţijú pri spracovaní projektových úloh, v ktorých ţiaci preukáţu
praktické ovládanie jednotlivých nástrojov a svoju originalitu. Téma projektových úloh bude korešpondovať s obsahom iných
predmetov, tak aby sa pri vyučovaní mohla napĺňať myšlienka medzipredmetových vzťahov.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa bude prihliadať na obsah vyučovania, na individualitu ţiakov a klímu triedy tak,
aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov.
Pri výučbe informatickej výchovy budeme vyuţívať tieto metódy a formy:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
demonštračná metóda (demonštrácia s vyuţitím dataprojektoru)
prezentačná metóda (prezentácia s vyuţitím dataprojektoru)
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
samostatná práca ţiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
projektové, záţitkové vyučovanie

INFORMATICKÁ VÝCHOVA
PRE 3. ROČNÍK ZŠ
Učebné osnovy predmetu:

Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Eva Drienovská
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Vypracovala: Mgr. Eva Drienovská
Tematický celok vrátane tém (pojmy)

Počet
hodín
10

Obsahový štandard (počet hodín)

Výkonový štandard (kompetencie)

Kreslíme v rôznych programoch

3

Opakovanie základných nástrojov
(výplň, čiara, ovál, obdĺţnik)

Ţiak vie pouţívať nástroje grafických program
v grafickom editore.

Pečiatkujeme

2

Práca v gr. editore, kreslenie pomocou
pečiatok

Upravujeme veļkosť papiera a pozadie

2

Vytváranie animácií

3

Ţiak ovláda pečiatky vyhľadať, upraviť, dokre
úlohy na postupnosti, vytvoriť obrázok.
Ţiak ovláda nastaviť veľkosť papiera a farbu p
v RNA, pouţiť obrázok ako pozadie, pouţívať
nástroje na vytvorenie obrázka.
Ţiak vie vytvoriť animáciu v grafickom editore
a zastaviť, nastaviť rýchlosť prehrávania. Ţiak
animáciu z nakreslených obrázkov. Ţiak vie vy
animovaný pohyb obrázka, nastaviť počet fáz ,
animáciu kombinovaním obrázka a statického

Komunikácia prostredníctvom IKT

3

Prezeráme web

3

Ţiak vie správne písať adresu webovej stránky
internetové časopisy a detské stránky, vie hlaso
v ankete, nájsť informáciu, spustiť hru z intern

Skúmame internet

2

Ţiak pozná ako sa bezpečne správať na interne
bezpečné heslo, rozoznať nevhodné stránky, po
pravidlá netikety a chápe autorské práva.

Posielame správy

2

Hráme sa so zvukmi

1

Ţiak vie písať e-mailovú adresu, poslať, prijať
mail – na detskom portáli.
Ţiak ovláda ako nahrávať a prehrávať zvuky,
hlasitosť, pridať zvukové efekty.

Postupy riešenia problémov, algoritmické
myslenie
Presúvame obrázky

12
1

Ţiak vie presúvať obrázky nástrojom Oblasť.

Kopírujeme obrázky

1

Zväčšujeme a zmenšujeme obrázky

1

Píšeme text, pečiatkujeme a maļujeme

3

Postupy riešenia
Logické hry

3

Jednoduché algoritmy, riešime
problémy

3

Ţiak vie nástrojom Oblasť a klávesom Ctrl kop
obrázky, alebo nástrojmi Kopírovať a Prilepiť
Ţiak ovláda pomocou nástroja Oblasť a ťahaní
zmenšovať a zväčšovať obrázky, vytvoriť maľ
vymaľovať podľa pravidiel.
Ţiak vie písať text, upraviť veľkosť, typ a farb
kombinovať text s obrázkami – pečiatkami.
Ţiak vie riešiť jednoduché problémy, navrhnúť
riešenia. Postupovať podľa návodu, vytvoriť je
návod, nájsť a opraviť chybu v návode, zoradiť
návodu v správnom poradí. Hrať logické hry.
Ţiak vie riešiť jednoduché algoritmy v detskom
programovacom prostredí, skladať scény pomo
obrázkov (ikon) – prilepenie, odstraňovanie, ko
obrázkov.

Princípy fungovania IKT

6

O počítači

1

Ţiak pozná časti počítača, prídavné zariadenia,
sedenie, psychohygiena, starostlivosť o počítač

Klikáme myšou

1

Ţiak vie klikať(1,2krát), maximalizovať, minim
okno, prepínať medzi oknami, presúvať ich, kl
medzera, Delete, Backspace.

Informácie okolo nás

Informačná spoločnosť
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Pracujeme s klávesnicou

1

Poriadok v počítači

1

Hráme sa s fotografiami

2

Ţiak vie pouţiť Enter, SHIFT, CapsLock, Esc,
a veľké písmená, čísla.
Ţiak vie vytvoriť priečinok na pracovnej ploch
pomenovať, premenovať priečinok.
Ţiak ovláda zapnúť a vypnúť fotoaparát, odfot
Dokresliť fotografiu v grafickom editore, dopl
vie vytvoriť koláţ nástrojmi výber, kopírovani

EV – Environmentálna výchova
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
OŢZ – Ochrana ţivota a zdravia
MKV – Multikultúrna výchova
DV – Dopravná výchova
MEV – Mediálna výchova
TPaPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
FG – Finančná gramotnosť
Charakteristika predmetu
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje sa tak informatická kultúra, t.j.
vychováva sa k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad
pouţívania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie sa bude dosahovať spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných
technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická výchova sa budeme zameriavať na
štúdium základných, univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie budú poskytovať
vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu informatická výchova je:
- naučiť ţiakov efektívne vyuţívať počítač pri svojom vzdelávaní, pri tvorivých aktivitách, pri projektovom vyučovaní, pri
vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho ţivota
- prostredníctvom internetu a IKT získavať informácie v textovej, aj grafickej podobe
- naučiť sa samostatnému, systematizovanému, logickému mysleniu
- naučiť sa algoritmickému mysleniu a vyuţívať tieto schopnosti v reálnom ţivote
- osvojiť si schopnosti komunikácie prostredníctvom mailovej pošty
- prostredníctvom práce s myšou, tabletom, s klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku ţiakov, ich koordináciu a priestorovú
orientáciu
- naučiť sa, ţe počítač nie je len zdrojom zábavy, ale prostriedkom pomocou ktorého dokáţu realizovať svoje nápady,
predstavy, tvorivé plány, dokáţu získavať informácie a komunikovať s ľuďmi na celom svete
- naučiť sa vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich pred spoluţiakmi
- vytvoriť priestor pre zmysluplnú orientáciu na tvorivé aktivity s IKT ako alternatívu k ohrozeniam, s ktorými sa stretávajú
- rozvíjať estetické cítenie
- naučiť sa spolupracovať na malých projektoch, rozvíjať organizačné, komunikačné a kooperatívne schopnosti
- rozvíjať právne povedomie a etiku (legálne pouţívanie programov, uvádzanie zdrojov, zásady slušného správania
v komunikácií aj v prostredí internetu)
- naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenie úloh, samoštúdium)
- rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci
Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní informatickej výchovy sa budú uplatňovať také metódy a formy vyučovania, ktoré podporujú aktívnemu
prístup k získavaniu nových poznatkov. Tie sa potom vyuţijú pri spracovaní projektových úloh, v ktorých ţiaci preukáţu
praktické ovládanie jednotlivých nástrojov a svoju originalitu. Téma projektových úloh bude korešpondovať s obsahom iných
predmetov, tak aby sa pri vyučovaní mohla napĺňať myšlienka medzipredmetových vzťahov.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa bude prihliadať na obsah vyučovania, na individualitu ţiakov a klímu triedy tak,
aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov.
Pri výučbe informatickej výchovy budeme vyuţívať tieto metódy a formy:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
demonštračná metóda (demonštrácia s vyuţitím dataprojektoru)
prezentačná metóda (prezentácia s vyuţitím dataprojektoru)
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kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
samostatná práca ţiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
projektové, záţitkové vyučovanie
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INFORMATICKÁ VÝCHOVA
PRE 4. ROČNÍK ZŠ
Učebné osnovy predmetu:

Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Eva Drienovská
Vypracovala: Mgr. Eva Drienovská
Tematický celok vrátane tém (pojmy)

Počet
hodín
16

Obsahový štandard (počet hodín)

Výkonový štandard (kompetencie)

Grafický editor
prostredie, základné nástroje
geometrické tvary, výber,
kopírovanie, otáčanie
sam. práca podľa návodu

3

Práca v prostredí grafického editora kreslenie voľnou rukou aj s pouţitím
nástrojov, efektívne vyuţívanie
grafického editora pri kreslení obrázkov kreslenie pomocou geometrických
tvarov, priamok, výberu, kopírovania,
presúvania...

Ţiak sa vie orientovať v prostredí grafického e
samostatne pracovať s nástrojmi v ňom, samos
podľa návodu vytvoriť obrázok, pracovať s ním
operácie (kopírovanie, prilepenie, prevrátenie,
nakresliť obrázok pomocou geom. tvarov, uloţ
upraviť, dotvoriť ho.

Textový editor
písanie, oprava a mazanie
textu,formátovanie textu
kopírovanie, vystrihnutie,
presúvanie
vytváranie, ukladanie, mazanie
dokumentu
Zvuky a videá

3

2

Práca s multimédiami, nahrávanie
zvukov (Windows Media Player,
Nahrávanie zvuku v príslušenstve).

Animácie

3

Vytváranie jednoduchých animácií
(Logomotion, RNA).

5

Oboznámenie s prostredím, nástrojmi na
tvorbu prezentácií. Poznať zásady pri
tvorbe prezentácií.
Vyuţívanie moţností IKT pri riešení
úloh v rámci projektového vyučovania,
pri prezentovaní projektov, vytváranie
prezentácií vo vhodnom softvéri na rôzne
témy - rodina, záľuby, moje mesto,
projekty k učivu...

Informácie okolo nás

Jednoduchá prezentácia
–
oboznámenie s prostredím
–
text, obrázok, rozloţenie snímky
–
WordArt, prechody snímok
–
tvorba projektu
–
dokončenie a vyhodnotenie
projektov

Komunikácia prostredníctvom IKT
Internet

Elektronická pošta
vytvorenie e-mailového konta,
kontakty
odosielanie a prijímanie pošty,
netiketa
samostatná práca

(Skicár)
Práca v prostredí textového editora jednoduché formátovanie textu,
kopírovanie, mazanie, presúvanie.
Vytváranie, ukladanie, mazanie
dokumentu, vytváranie priečinkov.

Ţiak vie pracovať v prostr. textového editora, s
prepísať, napísať, uloţiť, otvoriť, upravovať te
zásady správneho písania klávesnicou, upraviť
typ, farbu písma, pouţívať nástroje na úpravu t
vkladať obrázky do textu cez schránku.

Ţiak vie narábať s multimediálnou informáciou
video, zvuk, spustiť, zastaviť, vie zvuk nahrať
prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť,
so slúchadlami, prehrať zvukový záznam, uloţ
efekty.
Ţiak vie vytvoriť jednoduchú animáciu v grafi
programe, pracovať s dvoma oknami - kopírov
jedného do druhého.
Ţiak na hotovej prezentácii vie upravovať návr
Vie meniť poradie snímok a vloţiť novú. Vie p
medzi reţimami zobrazení.
Ţiak vie vloţiť do prezentácie text a obrázok
a naformátovať ich. Vie zmeniť rozloţenie sní
potreby. Napr.: na prezentácii o zvieratkách
Ţiak vie vloţiť do prezentácie rôzne tvary, Wo
upraviť prechody snímok.
Ţiak vie vytvoriť jednoduchý multimediálny p
vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, rekl
pracovať samostatne a v skupine na projekte, v
samostatne prezentovať pred spoluţiakmi svoj
projekt.

5
2

Oboznámenie sa s nástrojmi na
prezeranie a vyhľadávanie, vyuţívanie
internetu ako zdroja zábavy, ale aj
informácií v textovej i obrazovej podobe.

3

Vyuţívanie e-mailovej pošty, zásady
bezpečnosti.
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Ţiak sa vie orientovať v hrách a hypertextoch n
nájsť a prečítať informáciu, spustiť si hru z inte
vyhľadávať obrázky, ukladať, kopírovať ich do
upravovať ich, vie pochopiť základné autorské
kopírovaní.
Ţiak vie posielať a prijímať e-maily, pouţíva j
zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstv
zverejňovania svojich údajov.
Ţiak vie vyhľadať zadané informácie na intern
získané informácie vyučujúcemu.
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Informačná spoločnosť

4

Riziká na internete

1

Bezpečné správanie sa na internete,
základy slušného správania sa na
internete.

Bezpečnosť počítača, riziká

1

IKT v škole

1

Bezpečnosť počítača, správne pouţívanie
hesiel.
Objavovanie a vyuţívanie rôznych typov
edukačných programov pre rôzne
predmety, vyuţitie komunikačných
moţností IKT v škole.

Voľný čas a IKT

1

Postupy riešenia problémov, algoritmické
myslenie
Návody, recepty z beţného ţivota

4

Detský programovací jazyk, algoritmické
hry

2

Princípy fungovania IKT

4

Ovládanie počítača:
- obrazovka, myš, klávesnica

Počítačové hry, hudba, filmy.

Ţiak pozná vhodné detské webové stránky - vz
zábavné, náučné, je oboznámený s neblahým v
stránok, propagujúcich násilie a s erotickým za
vie v správnom tvare napísať adresu webovej s
Ţiak pozná riziko ohrozenia počítača, vie prečo
treba chrániť počítač.

Ţiak vie samostatne ovládať výučbový softvér.

Ţiak vie, ţe počítač je aj zdrojom zábavy, vie s
spustiť vhodnú hru, hudbu, film.

Získanie základov algoritmického
myslenia pri vytváraní rôznych návodov
(na opravu ap.), kuchárskych receptov,
skladaní stavebnice (Lego, origami...).
Získanie základov algoritmického
myslenia pri riešení hlavolamov, bludísk,
pri práci s detským programovacím
jazykom (Mravec, IzyLogo...).
Získanie základov algoritmického
myslenia pri pri práci s detským
programovacím jazykom (ŢivýObraz).

Ţiak je schopný získať základy algoritmického
príkazy v priamom reţime.

1

Úvodná hodina. BOZ pri práci s
počítačom; Počítač, jeho časti a periférne
zariadenia.

Ukladanie informácií

1

Vonkajšie periférie počítača - tlačiareň,
skener

1

Ukladanie informácií, pojem súbor,
meno súboru, vytváranie priečinkov,
ukladanie do priečinkov.
Ovládanie tlačiarne a skenera.

Ţiak je oboznámený s počítačom,
vie pomenovať časti počítača, zapnúť ho, vypn
pozná a rešpektuje pravidlá vhodného správani
počítači.
Ţiak vie minimalizovať a maximalizovať okno
priečinok, uloţiť doňho súbor, pomenovať, pre
ich.
Ţiak vie skenovať za pomoci učiteľa, vie doku
(fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni.

Vonkajšie periférie počítača - digitálny
fotoaparát

1

OSR
OŢZ
EV
DV
MKV
RVaTĽK
TPaPZ

2

Práca sa fotoaparátom - fotografovanie,
ukladanie fotografií do priečinka.

Ţiak je schopný získať základy algoritmického
príkazy v priamom reţime, vie riešiť jednoduc
v detskom programovacom prostredí.

Ţiak vie digitálnym fotoaparátom odfotiť spolu
fotku uloţiť za pomoci učiteľa do priečinka.

– Osobnostný a sociálny rozvoj
– Ochrana ţivota a zdravia
– Environmentálna výchova
– Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
– Multikultúrna výchov
- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Charakteristika predmetu
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje sa tak informatická kultúra, t.j.
vychováva sa k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad
pouţívania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie sa bude dosahovať spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných
technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická výchova sa budeme zameriavať na
štúdium základných, univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie budú poskytovať
vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele učebného predmetu
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Cieľom učebného predmetu informatická výchova je:
- naučiť ţiakov efektívne vyuţívať počítač pri svojom vzdelávaní, pri tvorivých aktivitách, pri projektovom vyučovaní, pri
vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho ţivota
- prostredníctvom internetu a IKT získavať informácie v textovej, aj grafickej podobe
- naučiť sa samostatnému, systematizovanému, logickému mysleniu
- naučiť sa algoritmickému mysleniu a vyuţívať tieto schopnosti v reálnom ţivote
- osvojiť si schopnosti komunikácie prostredníctvom mailovej pošty
- prostredníctvom práce s myšou, tabletom, s klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku ţiakov, ich koordináciu a priestorovú
orientáciu
- naučiť sa, ţe počítač nie je len zdrojom zábavy, ale prostriedkom pomocou ktorého dokáţu realizovať svoje nápady,
predstavy, tvorivé plány, dokáţu získavať informácie a komunikovať s ľuďmi na celom svete
- naučiť sa vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich pred spoluţiakmi
- vytvoriť priestor pre zmysluplnú orientáciu na tvorivé aktivity s IKT ako alternatívu k ohrozeniam, s ktorými sa stretávajú
- rozvíjať estetické cítenie
- naučiť sa spolupracovať na malých projektoch, rozvíjať organizačné, komunikačné a kooperatívne schopnosti
- rozvíjať právne povedomie a etiku (legálne pouţívanie programov, uvádzanie zdrojov, zásady slušného správania
v komunikácií aj v prostredí internetu)
- naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenie úloh, samoštúdium)
- rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci
Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní informatickej výchovy sa budú uplatňovať také metódy a formy vyučovania, ktoré podporujú aktívnemu
prístup k získavaniu nových poznatkov. Tie sa potom vyuţijú pri spracovaní projektových úloh, v ktorých ţiaci preukáţu
praktické ovládanie jednotlivých nástrojov a svoju originalitu. Téma projektových úloh bude korešpondovať s obsahom iných
predmetov, tak aby sa pri vyučovaní mohla napĺňať myšlienka medzipredmetových vzťahov.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa bude prihliadať na obsah vyučovania, na individualitu ţiakov a klímu triedy tak,
aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov.
Pri výučbe informatickej výchovy budeme vyuţívať tieto metódy a formy:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
demonštračná metóda (demonštrácia s vyuţitím dataprojektoru)
prezentačná metóda (prezentácia s vyuţitím dataprojektoru)
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
samostatná práca ţiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
projektové, záţitkové vyučovanie

Učené osnovy predmetu:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.,3.,4.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 1h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
CIELE PREDMETU
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a pouţívať jazykové prostriedky, základné
kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať
uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz)
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umeleckých diel, svoj záţitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry,
reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných
schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom
výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch.
Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) ţiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými
prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych
postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania
umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na
úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti ţiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne
pouţívanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania.
CELOK

ZÁKLADNÉ
VYJADROVACIE
PROSTRIEDKY
– BOD, LÍNIA,
TVAR, ŠKVRNA
(4 h)

Obsahový štandard

Výkonový štandard

cvičenia s linkou:
vytváranie čiar rôzneho charakteru rôznymi
nástrojmi (široký, úzky, polosuchý,
mokrý...);
dynamika gesta (rýchla, pomalá, trasľavá,
presvedčivá, podľa pravítka, ťahaná,
tlačená, kreslená pohybom ramena,
predlaktia, zápästia, pravou a ľavou
rukou...);

hravé cvičenia; cvičeniam na
papieri môţu predchádzať
gestá realizované vo väčších
rozmeroch (v piesku, na
stene); ţiaci vyskúšajú čo
najviac moţností gesta,
pohybov, materiálov,
nástrojov a spôsobov ich
pouţitia; následne pouţijú
preskúmané moţnosti čiary v
tematickej kresbe, ktorá
vyuţíva charakter čiar na
vyjadrenie charakterov
postáv, prostredia a deja
následné ukáţky

výraz čiary (bojazlivá, nahnevaná,
roztopašná, sklamaná...)
kreslenie špagátmi (niťami, drôtmi...) na
ploche a v priestore; kreslenie stopy
materiálom; vypĺňanie plôch materiálom
následné ukáţky : linka a plocha v maľbe,
svetelnom umení, v kinetickom umení

výber kresieb výtvarných
umelcov rôznych období
a štýlov s dôrazom na
rozmanitosť lineárneho
prejavu
a)„z čoho všetkého môţe byť
čiara?“ - hravé cvičenia,
b) postupné nasmerovanie
činnosti k zobrazovaniu
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Prierezové témy

OSR
PDV
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VÝTVARNÉ HRY
(12 h)

jeden ţiak diktuje druhému názvy
predmetov (ţivočíchov, profesií
a pod.); vyhráva dvojica, ktorá vymyslí
najviac tvarov, ktoré dokáţu ostatní
spoluţiaci identifikovať
zábavná koláţ, montáţ asambláţ, roláţ,
frotáţ...
Hra s farbou, kresba s kriedovým pastelom,
vosková rezerva a kombinovaná technika.
Odtlačky prírodnín, vystrihovačky

KOMPOZIČNÉ
PRINCÍPY
(8 h)

ţiaci si pripravia niekoľko rovnakých
formátov papiera (obdĺţnik štvorec), alebo
si rozdelia jeden výkres na niekoľko
rovnakých formátov; do formátov
umiestňujú kresbu (figúrku, predmet) tak,
aby bola umiestnená hore, dole, v strede,
vpravo, vľavo, aby do výkresu vchádzala,
vychádzala, vylietala, vykotúľavala sa z
neho a pod.
ţiaci modelujú tvary (geometrické,
predmetné, figurálne); tvary spájajú do
priestorovej kompozície
(moţnosť spolupráce medzi viacerými
ţiakmi
a) postaviť pomník zvieratkám
ukáţky : akumulácie a presáţe
ţiaci si vytvoria buď negatívnu šablónu otvor (postava človeka, zvieraťa v pohybe),
podľa nej komponujú obrysy v
zhusťujúcom-zrieďujúcom sa rytme, alebo
opakovaným kopírovaním obrysu obrázku
zmnoţujú tvar – vytvárajú dojem
zrýchľovania
a spomaľovania pohybu
následné ukáţky : počítačové grafiky
vyuţívajúce radenie a zmnoţovanie motívu,
fotogramy pohybu,op art
ţiaci vyuţijú pozitívny tvar šablóny
z predchádzajúcej úlohy a jeho pomocou
vytvárajú symetrické tvary podľa osí,
stranovým obrátením; ich kumuláciou môţe
vznikať ornamentálny tvar
následné ukáţky : symetrie a asymetrie
v prírode, v architektúre, vo výtvarnom
umení
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rozvíjanie vizuálnej pamäti
a kresliarskej zručnosti
ţiaci si vymenia vlastné
fotografie a vtipne ich
roláţujú a montujú
ţiaci si v daných časových
intervaloch navzájom
vymieňajú rozpracovanú
kresbu, maľbu, grafiku
a zasahujú do nej (menia ju).
Ţiaci strihajú, nalepujú,
pracujú so štetcom, rozvíjajú
zmysel pre tvarový rytmus
a symetriu dekoratívnych
prvkov.
Vnímajú bohatosť farieb,
vedia rozlíšiť kontrast medzi
svetlou a tmavou farbou.

Protidrogová
výchova a sociálna
prevencia

a) uvedomovanie si vzťahov
MDV
nakresleného voči formátu
MKV
b) uvedomenie si priestorového
rozvrhu a jeho výrazovosti
a) uvedomiť si rozloţenie
tvarov v priestore z rôznych
pohľadov
b) uvedomiť si vzťah tvaru,
materiálu a statiky objektu
záţitok rytmu na ploche
beh, skok, šport, tanec ako
východisko pre šablónu alebo
obkresľovanie, moţno pouţiť
vlastnú kresbu pohybujúcej sa
postavy (zvieraťa) alebo
obrázok z časopisu
uvedomiť si výrazové
moţnosti osovej symetrie,
stranového otočenia
- ornament, ktorý vznikne
z obrázku- jedného- dvoch
predmetov ich osovým
otáčaním a viacnásobným
radením

ENV
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hravá tvorba v prírodnom prostredí; výber
PODNETY
prvkov podľa tvarových, farebných,
VÝTVARNÉHO
UMENIA / PROCESY, materiálových, významových príbuzností;
TECHNIKY a TÉMY vytváranie zostáv prvkov, kresieb z
(6 h)
prírodných prvkov alebo prírodnými
materiálmi, malých zemných úprav (napr.
piesku, hliny, štrku)
následné ukáţky : land art, zemné umenie,
arte povera
priestorová kompozícia zo zbierky prvkov
prinesených z vychádzky;
usporiadanie prvkov do figurálneho alebo
figuratívneho (vecného) tvaru

PODNETY DEJÍN
UMENIA
(2 h)

PODNETY
FOTOGRAFIE
(6 h)

následné ukáţky : asambláţe a akumulácie,
posuny nájdeného predmetu
ţiaci kreslia (maľujú, modelujú) fantastický
portrét, do ktorého zakomponujú predmet
(zviera, krajinu...)
a) hlava, ktorá skrýva myšlienku
b ) rozprávka o obrovi, ktorý bol poskladaný
z ...
c) práve sa premieňajúca bytosť – vhodná
motivácia príbehom, ukáţky len po práci
a) egyptské hieroglyfy:
vymýšľanie obrázkového písma –
zjednodušovanie tvaru na symbol slova,
výrazu
- svet starého Egypta
b) písanie kamarátovi tajným obrázkovým
písmom (príp. uzlovým indiánskym písmom
a pod.), dohodnutá symbolika znaku a jeho
farby
-následné ukáţky, rôzne historické typy
písma
a) ţiaci si vyberú z fotografií (staré
časopisy), vystrihujú časti kombinujú ich do
nových celkov, lepia
b) ţiaci koláţujú časti fotografie na
plastické tvary
c) čarovné predmety
d) operácia – veselá plastická chirurgia
e) miešanie všeličoho
ukáţky : dadaistické a surrealistické
fotokoláţe, plastické koláţe

112

a) pochopenie umenia v
krajine

ENV
OSR
TPaPZ

b) senzitívny prístup k
prostrediu
c) organizovanie
jednoduchých prvkov do
estetických alebo význ.
celkov
d) organizovanie
jednoduchých prvkov do
estetických alebo
významových celkov
e) rozvíjanie manuálnych
zručností
f) vlastný význam nájdených
prírodných materiálov
rozvoj fantázie a
rekombinačnej predstavivosti

a) pochopenie
myšlienkových,
materiálových
a technických moţností doby

MKV

b) alternatívy symbolickej
komunikácie, hra na
kódovanie

a) transformácia pôvodných
tvarov, kompozície
a významov do nového celku
b) kombinácia rôznych
fotografických textúr

MDV
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PODNETY FILMU A ţiaci sa zamerajú na vybraného filmového
hrdinu/nku; snaţia sa postrehnúť a výtvarne
VIDEA
znázorniť (ne)typické, (ne)sympatické
(2 h)
(najmä) vizuálne črty a vlastnosti
(ne)hlavných postáv;
kreslia, (koláţujú, maľujú, modelujú)
jedného hrdinu, alebo polarizované typy
filmových postáv

uvedomenie si, čo vytvára
základné charakteristické črty
filmovej postavy, ako
vonkajšok ovplyvňuje
vnútrajšok...

MDV

a) rozvoj obrazotvornosti
b) rozvoj abstrahujúcich
a kombinačných schopností
kľúčové slovo:
stavba konštrukcia

OSR

a) jedna tvár s rôznymi výrazmi, nakreslená
alebo maľovaná tvár má vystrihnutú
vnútornú oblasť tváre – prázdne miesto
nahrádzajú rôzne výrazy
b) postava s rôznymi typickými oblečeniami
– koláţ
c) fázy premeny postavy z jednej na druhú

PODNETY
ARCHITEKTÚRY
(2 h)

ukáţky postáv a tvárí
Harry Potter, Shrek, rôzni herci,James Bond,
Traja mušketieri...
a) čo všetko moţno postaviť z medovníka,
kociek alebo lega: prvok a jeho skladobné
moţnosti; ako moţno prvky spája medzi
sebou, čo z nich moţno postaviť:

Výchova
k manţelstvu a
rodičovstvu

b) domy a budovy, postavy vyskladané
z geometrických telies jedného
typu alebo rozmanitých telies
ukáţky: kresby V.de Honnencourt,
manieristické pokusy, Boulle, Ledoux,
triadické balety na Bauhause
-stavby z mohutných opracovaných
kameňov, tehál v praveku, staroveku
c) Rozprávka o medovníkovej chalúpke
PODNETY DIZAJNU ţiaci vymýšľajú, navrhujú a vytvárajú
(4 h)
jednoduchý objekt - hračku (figúrku,
oţivený predmet, stroj – s moţnosťou
kinetických častí);

a) rozvoj predstavivosti
b) hľadanie výrazu rôznych
materiálov
c) uvedomovanie si vzťahu
pohybu a výrazu,
- inšpirácia bábkovým divadlom,
mechanickej funkcie
pohyblivými hračkami, rozprávkovou
pohyblivých častí
bytosťou alebo pohybom v prírode, napr.
a) hľadanie vzťahu
vietor, voda, mlyny,dôraz na jednoduchosť a výtvarného výrazu a
vtip
charakteru postavy
ţiaci si vyberajú charakteristickú
b) humorné komponovanie
(rozprávkovú) postavu, ujasňujú si jej
výrazné atribúty a podľa nich vytvárajú
„tvár“ postavy (návrh a realizácia) –
maľovanie na telo (maskérstvo, líčenie)
spoluţiaka;
moţnosť performancie
diskusia o charakteroch postáv z príbehu
- rozdelenie postáv medzi ţiakov, vzájomne
si navrhnú masky
- ukáţky : masky v rôznych kultúrach,
líčenie v divadle, pantomíme, cirkuse
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PODNETY
TRADIČNÝCH
REMESIEL
(6 h)

ţiaci navrhujú netradičné klobúky (napr. pre
prsty na ruke, pre psa...) menších rozmerov;
pre klobúk si vymodelujú z vytvrditeľnej
modelovacej hmoty (modelit a pod.) kopyto,
na ktoré robia klobúk omotávaním špagátom
alebo kašírovaním z papiera a pod.
a) fantastické čiapky a klobúky

a) objavovať nové technické
moţnosti
b) získať záujem o tradície
ľudového remesla

MKV

ukáţky : klobúky rôzneho typu
ţiaci odrôtovávajú ľubovoľný predmet,
vytvárajú ľubovoľnú sieť, ktorú môţu
ozvláštniť ďalších drobných predmetov
a prírodnín
práca s hlinou
písanie krátkych textov, zmeny fontov,
PODNETY
ELEKTRONICKÝCH zmeny veľkostí a typov písma, montáţ
rôznych typov a fontov, obrázok z písmen...
MÉDIÍ
(2h)
ukáţky : lettrizmu, typografické hry
POROVNÁVACIE
KOMBINAČNÉ
A SÚHRNNÉ
CVIČENIA
(4 h)

a) uplatniť predstavivosť pri
MDV
narábaní s textom
c) rozvíjanie zákl.
manuálnych zručností
d) porovnávanie písania a hier
s textom v počítači a pri
ručnom písaní
ţiaci zobrazujú predmety
a) triedenie, kategorizovanie
MDV
a zoraďujú ich podľa kategórií (podľa farby, podľa rôznych hľadísk (podľa OSR
príbuznosti tvaru, veľkosti, významu...);
farby, príbuzného tvaru,
porovnávajú ich rôzne aspekty a posudzujú, veľkosti, významu...)
čo ich spája a čo odlišuje; textový komentár b) fantastické miešanie,
môţe byť súčasťou zobrazenia
vtipné rekombinácie tvarov
a) rozvoj predstavivosti
- budovanie si zbierky súboru zvierat, vecí,
b) kombinatorika
rastlín
c) akceptácia absurdity
-ukáţky atlasy minerálov, ţivočíchov,
rastlín, katalógy tovarov...
ţiaci kombinujú časti tela rôznych
ţivočíchov, časti vecí a časti tiel,
geometrické tvary a časti tiel alebo vecí a
pod.; následne ich pomenovávajú a triedia
do skupín podľa vlastných pravidiel
-východiskom môţu byť pomenovania
typuslonomy,
tigrohad,štvorcoţaba,telefónauto a pod.,
ţiaci si vytvárajú vlastné hybridy
následné ukáţky : gotické a surrealistické
hybridy

PODNETY HUDBY,
LITERATÚRY
/ SYNESTETICKÉ
PODNETY
(4 h)

ţiaci na základe priamych zmyslových
záţitkov priraďujú k jednotlivým chutiam a
vôňam farby a motívy a maľujú ich
ukáţky : objekty a inštalácie reflektujúce
chuť a čuch, motív jedla vo výtvarnom
umení
ţiaci počas počúvania krátkych ukáţok
zaznamenávajú rytmy;
z rôznych rytmov vytvárajú kompozíciu
- hľadanie analógie s tancom
Ukáţky : rytmus v abstraktnom umení,
futurizmus, rytmus v pohybe, fotografické
štúdie v pohybe
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a) estetická reflexia vôní,
pachov a chutí
b) nachádzanie synestetických
vzťahov medzi vizuálnym
zobrazením
a čuchovým, chuťovým alebo
hmatovým vnemom
a) hľadanie moţností prepisu
rytmov a ich konfrontácie
b) sústredené počúvanie
krátkych hudobných ukáţok a
ich porovnávanie z hľadiska
rytmu

MDV

Medzipredmetové
vzťahy
s hudobnou
výchovu
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ţiaci zobrazujú časti zvieracích tiel rovnakej a) rozvoj obrazotvornosti
PODNETY Z
kategórie (rôzne nohy, rohy, chvosty,
b) vzťah medzi tvarom a jeho
RÔZNYCH
tykadlá...); vtipne zamieňajú takéto časti na pomenovaním
OBLASTÍ
POZNÁVANIA SVETAzobrazeniach zvierat, hmyzu...
(6 h)
hľadajú, porovnávajú a zamieňajú časti
predmetov, ktoré sa volajú rovnako (napr.
nohy, rohy, hrdlá, hlavy...)

ENV

ukáţky : surrealistické montáţe
ţiaci hľadajú spoločné (podobné) tvary
(časti) v rôznych predmetoch; zobrazujú ich
a zvýrazňujú spoločné; spoločné
pomenovávajú

ţiak si prinesie z vychádzky niekoľko
TRADÍCIA A
typických predmetov, ktoré podľa jeho
IDENTITA /
KULTÚRNA KRAJINAnázoru charakterizujú jeho bydlisko a
(2 h)
okolitú krajinu; z predmetov vytvára objekt
alebo ich v triede vystaví s vlastným
textovým komentárom

a) rozvíjanie pozornosti
k detailom, hľadanie
typického, ktoré dáva výraz
okolitej kaţdodennosti
b) rozvíjanie vzťahu k svojmu
prostrediu

- krajina, v ktorej ţijem, predmety, okolo
ktorých chodím
ukáţky : fotografie, nepovšimnuté
podrobnosti, detaily v okolí
Legenda:
výchova

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoJ

ENV – Environmentálna

MEV – Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
DOV – Dopravná výchova
ţivota a zdravia
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Učené osnovy predmetu:

MUV –
OŢZ – Ochrana

HUDOBNÁ VÝCHOVA 2.,3.,4.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a záţitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa
ţiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie
vzdelanie z oblasti hudby a umenia (napr. ZUŠ).
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených
predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého
sveta.
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Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k
poloţeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania má byť vţdy samotná hudba a hudobné
aktivity ţiakov.
Hudba má byť pre ţiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k
hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť
ţiakov do hudobno-výchovného procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter,
spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a
telesnej výchovy na báze záţitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku ţiaka s hudbou,
dávajú moţnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na
rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností ţiakov. Hudobné činnosti nemôţu byť izolované, ale sa majú vzájomne
dopĺňať a podporovať.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové,
inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti
učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa kaţdý ţiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa
zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu
by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny ţiakov bez strachu z osobného zlyhania. Kaţdá
hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších ţiakov, povzbudzovanie menej
nadaných a podporovanie najslabších ţiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodrţiavať postup: od hudobných záţitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri
aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet ţiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu
učiteľa so ţiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti.
2.ročník
Obsahový štandard
Jednoduché slovenské ľudové
piesne, detské piesne v rozsahu
c¹ – c2, umelecké úpravy
ľudových piesní, krátke
skladbičky pre deti. Vyvodenie
a intonácia v priestore 1. - 6.
stupňa na solmizačné slabiky,
tvorivá práca s nimi. Sluchová
identifikácia rôznych tónin.
Verbalizácia nálady piesní a
skladbičiek. Rytmizácia slov a
riekaniek, rytmické a
melodické hry, realizácia rytmu
pozostávajúceho zo štvrťových,
osminových a polových hodnôt
v 2/4 a ¾ takte. Vyjadrenie
obsahu piesní a skladbičiek
pohybom.

3. ročník
Obsahový štandard

Kompetencie
Vokálno-intonačné činnosti
Rozvíjať základné spevácke zručnosti a návyky.
Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade.
Poznať a správne realizovať hodnoty nôt, (štvrťová, osminová, polová + pomlčky).
Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon.
Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché durové melódie.
Inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. Pomocou detských hudobných nástroj
podporiť náladu piesne.
Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 2/4 a 3/4
takte. Pohybom vyjadriť náladu hudby
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a verbalizovať hudobný záţitok, vedieť ho vizualizovať a vyja
pohybom. Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, predohru, medzihru, dohru, ukončenú a neukončenú melódiu,
základné sláčikové a dychové nástroje, klavír. Verbalizovať svoj názor.
Hudobno-dramatické činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje chápať ako prostriedok na
vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobné vyjadrenie kontrastu v príbehu. Vytvorenie jednoduchého príb
s integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie. Pripraviť si jednoduché hudobno-dramatické vystúpenie.

Kompetencie
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Slovenské ľudové piesne
(najmä detské, tanečné,
ţartovné), piesne susedných
národov, detské tanečné
piesne súčasných autorov v
rozsahu c¹ – d². Krátke
hlasové, intonačno-rytmické
a sluchové cvičenia, hudobné
hry (hra na ozvenu, otázka –
odpoveď, reťazová hra,
rytmické a melodické
doplňovačky).

Vokálno-intonačné činnosti
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. Vedieť
zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý oscinátny dvojhlas. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v piesňach, realizovať rytmické tvorenie. Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku piesní, vyvo
charakteristické výrazové prostriedky. Intonácia v priestore 1. – 8. (bez 7. stupňa) a dolného 5. stupňa podľa
fonogestiky a písmenkových nôt, elementárne tvorenie v tomto priestore.

Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry a
cvičenia.

Inštrumentálne činnosti
Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich vzťahy v takte. Vedieť tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce
charakteru piesní. Zdokonaľovať sa v technike hry na detských hudobných nástrojoch.

Jednoduché tance.

Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z krokov jednoduchý tan
rešpektujúc formu piesne a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť obsah piesní a skladieb pohybom.
Elementárna pohybová improvizácia na hudbu. Taktovať 2- a 3-dobý takt.

4. ročník
Obsah
Slovenské ľudové piesne a ich
dnešná podoba v rozsahu h - d².
Krátke hlasové, intonačnorytmické a sluchové cvičenia,
rytmické a melodické
doplňovačky.

Kompetencie
Vokálno-intonačné činnosti
Ovládať základné hlasové zručnosti: správne drţanie tela, spevácke dýchanie, otváranie úst, mäkké nasadenie tó
artikulácia, spev hlavovým tónom. Piesne spievať intonačno-rytmicky správne a precítene. Podľa fonogestiky a
písmenkových nôt intonovať v durovej diatonike + molový 5-akord, tvoriť v tomto tónovom priestore. Rozlišo
durové a molové tóniny (trojzvuky, stupnice, piesne). Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý dvojhl
Poznať a vedieť správne zaspievať piesne aspoň z 3 oblastí Slovenska. Poznať a správne realizovať hodnoty nô
vyskytujúcich sa v notových zápisoch. Bezpečne ovládať čítanie nôt od h po d²

Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry a
jedno- a viachlasné rytmické
cvičenia.

Inštrumentálne činnosti
Vedieť tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru piesní. Zdokonaľovať sa v technike hry na detskýc
hudobných nástrojoch. Tvorba vlastných hudobných nástrojov a ich tvorivé vyuţívanie.

Jednoduché ľudové tance,
hudobno-pohybové tanečné
hry.

Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť zatancovať valašský krok, čardáš, mazúrku, valčík, polku, zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektu
formu piesne a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť obsah piesní a skladieb pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia na hudbu. Taktovať 2- a 3- dobý takt.
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Umelecké spracovanie
slovenských ľudových piesní
od 19. storočia podnes.

Percepčné činnosti
Poznať kontrast, návrat, totoţnosť, podobnosť (variácie) a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej
skladbe. Expresívnu reakciu na hudbu umocňovať pohybom, vizualizáciou a verbalizáciou. Podļa sluchu
rozoznať sláčikové, dychové nástroje, fujaru, gajdy. Vedieť sa orientovať v rôznych typoch nástrojového
obsadenia.

Hudobno-dramatické etudy,
hry, jeden hudobno-dramatický
celok.

Hudobno-dramatické činnosti. Preţívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobno-dramatické
prejavu s reálnymi ţivotnými situáciami. Rešpektovať názory iných a stáť si za svojimi riešeniami. Vedie
transformovať v hudobných činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie v
hudobno-dramatických etudách a celkoch.

1. CIELE PREDMETU
Cieļom je prostredníctvom:
- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v ţivote
človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií ţiakov,
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými
skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity a vlastenectva,
- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho ţivota.
Kognitívne ciele
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem (senzomotorická,
napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného
jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a vyuţívať ich ako prostriedok komunikačný a
sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,
- prispievať k rozvoju osobnosti ţiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) prostredníctvom
komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej
práci s hudobným materiálom,
- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich
skúseností ţiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predloţených, veku primeraných umeleckých diel,
- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných
vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
- uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje,
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i
skupinové projekty,
- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného
času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho ţivota.
Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností ţiaci dokáţu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v
súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch,
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
- Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kļúčové kompetencie tak, aby sa:
rozvíjal citový svet ţiakov,
- formovali mravné vzťahy ţiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým
prejavom
ţivota,
- vychovali ţiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu ţivotu
spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
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-

- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania
módnym vlnám, reklame a subkultúre.

2.

OBSAH PREDMETU
- hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska,
- inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,
- príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné
obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu didaktických problémov),
- sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových, hudobnodramatických.
Vokálne činnosti
- základy speváckeho dýchania, drţanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová
hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, jednohlas,
- práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a upevňovania
správnych speváckych návykov,
- jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas,
- intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická ozvena, melodická otázka,
melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry,
- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 3/4 , 4/4 takte,
- pouţívanie taktovacích gest,
- orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa, dynamiky.
Inštrumentálne činnosti
- hra na detských hudobných nástrojoch a ich vyuţívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie,
- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a okolitého
prostredia, sveta rozprávok,
- hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých sprievodov v 2/4, 3/4, 4/4 takte k
piesňam a hudobným hrám,
- tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba malých celkov a jednoduchej
formy.
Hudobno-pohybové činnosti
- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, dopredu, dozadu, na mieste,
poklus, beh),
- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy podľa hudby),
- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, rýchlo,
- pouţívanie taktovacích gest v 2/4, 3/4, 4/4 takte,
- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti
- aktívne vnímanie a preţívanie hudby, počas ktorej ţiak poznáva hudbu vo všetkých jej ţánrových, štýlových a
funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať,
- rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),
- rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,
- pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, umelých, jednohlasných,
dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu,
- sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz,
- sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny,
- vyuţitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom; vizualizácia,
verbalizácia záţitku, sformulovanie názoru o hudobnej ukáţke.
Hudobno-dramatické činnosti
- vyuţitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.
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Učebné osnovy predmetu:

HUDOBNÁ VÝCHOVA 2.,3.,4.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
2.ročník
Obsahový štandard
Jednoduché slovenské ľudové piesne,
detské piesne v rozsahu c¹ – c2,
umelecké úpravy ľudových piesní,
krátke skladbičky pre deti. Vyvodenie
a intonácia v priestore 1. - 6. stupňa na
solmizačné slabiky, tvorivá práca s
nimi. Sluchová identifikácia rôznych
tónin. Verbalizácia nálady piesní a
skladbičiek. Rytmizácia slov a
riekaniek, rytmické a melodické hry,
realizácia rytmu pozostávajúceho zo
štvrťových, osminových a polových
hodnôt v 2/4 a ¾ takte. Vyjadrenie
obsahu piesní a skladbičiek pohybom.

Kompetencie
Vokálno-intonačné činnosti
Rozvíjať základné spevácke zručnosti a návyky.
Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne,
adekvátne nálade.
Poznať a správne realizovať hodnoty nôt, (štvrťová, osminová,
polová + pomlčky).
Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon.
Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché durové melódie.
Inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania
na nich. Pomocou detských hudobných nástrojov podporiť náladu
piesne.
Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na
zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 2/4 a 3/4 takte. Pohybom
vyjadriť náladu hudby
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a verbalizovať
hudobný záţitok, vedieť ho vizualizovať a vyjadriť pohybom.
Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, predohru, medzihru, dohru,
ukončenú a neukončenú melódiu, základné sláčikové a dychové
nástroje, klavír. Verbalizovať svoj názor.
Hudobno-dramatické činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore.
Hudobné nástroje chápať ako prostriedok na
vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobné vyjadrenie
kontrastu v príbehu. Vytvorenie jednoduchého príbehu s
integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie. Pripraviť si
jednoduché hudobno-dramatické vystúpenie.
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Výkonový
štandard
Ţiak vie čisto
a so
správnym
výrazom
primeraným
piesni
zaspievať
minimálne 15
detských a
ľudových
piesní, podľa
taktovania
učiteľa a hier
so spevom.
Vie hrať
jednoduché
rytmické
motívy
pozostávajúce
z hodnôt
štvrťových,
osminových,
polových nôt
a pomlčiek,
počuje ich pri
tvorbe
sprievodu k
piesňam.
Pohybom
správne
reaguje na
hudbu.
Pozná
minimálne 6
hudobných
skladieb a ich
autorov,
dokáţe
vystihnúť
náladu hudby.
Uskutoční
minimálne 1
hudobnodramatické
vystúpenie.
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Učebné osnovy predmetu:

TELESNÁ VYCHOVA PRE

2.,3.a 4. ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 2 h + podļa ŠkVP 1 h
Vyučujúci: Mgr. Katarína Cholvádová
Vypracovala: Mgr. Katarína Cholvádová
Tematický celok
(pojmy)
TC: Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové zručnosti

Obsahový štandard

Výkonový štandard

- základné lokomócie :poznať, vedieť pomenovať,

Ţiak má primerane veku a
svojim schopnostiam
osvojené základné lokomó
(ako elementárne predpok
pre zvládnutie základných
atletických disciplín),
poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej
organizácie pohybových
činností v priestore) a
elementárne zručnosti z
akrobacie (ako predpoklad
pre zvládnutie základných
gymnastických zručností),
pozná ich moţnosti apliká
a vníma ich význam pre ţi
a šport.

- poradové cvičenia
:poznať základné a vedieť ich pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaţí,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
- proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií
a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.

TC: Manipulačné
(MH), pohybové (PH)
a prípravné športové
hry (PŠH)
(Tradičné aj netradičné
hry)

- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH - poznať a vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťaţiach, význame súťaţivosti v športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
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Ţiak je aktívny pri úlohách
vyplývajúcich z pravidiel
prejavuje schopnosť:
spolupracovať, dodrţiavať
dohodnuté pravidlá, techn
správne manipulovať s
náčiním a pohybovať sa s
ním, odhadovať pohyb
náčinia a prispôsobiť mu
vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách,
prejavovať pozitívny posto
herným činnostiam,
uplatňovať zásady kultúrn
správania sa na športových
podujatiach.
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TC: Kreatívne a
estetické pohybové
činnosti
(Pohybové prvky z
tvorivej dramatiky,
pohybové aktivity s
hudbou, rytmika, tanec)

-poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových
prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových
motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,
- poznať správne drţanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte
so slovným alebo hudobným podnetom.
- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s
akcentom na priestorovo-orientačné a rytmické schopnosti,

Ţiak má primerane veku
rozvinuté základné
senzorické, motorické
(pohybové), intelektuálne,
kultúrno-umelecké a tvoriv
schopnosti, vie ich primera
aplikovať v ţivote i športe
prostredníctvom
kultivovaného prirodzenéh
pohybu.

- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, v
rôznych obmenách,
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie.
TC: Psychomotorické
cvičenia a hry
(Joga, relaxačné,
dýchacie, strečingové
cvičenia)

- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej
činnosti,
- správne drţanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať a vedieť
pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.
- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie
zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo-priestorových vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,

Ţiak má primerane veku
osvojené správne drţanie a
vnímanie svojho tela pri
pohybových činnostiach, v
aplikovať širokú škálu cvi
zameraných na vnímanie
vzájomného pôsobenia
psychiky a pohybu, relaxá
dýchanie, flexibilitu ako
základ sebapoznania,
sebaakceptácie, dôvery vo
vlastné sily.

- vytváranie návyku správneho drţania tela v rôznych polohách,
- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu.
TC: Aktivity v
prírode a sezónne
pohybové činnosti
(Plávanie, turistika,
korčuľovanie,
lyţovanie a i.)

- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných plaveckých
zručností a moţnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase,
- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej
druhoch a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti,
cykloturistika ap., informácie o moţnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase
- lyţovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so
snehom a na snehu, elementárne poznatky o význame lyţovania, základné pohybové
zručnosti z lyţovania, informácie o moţnostiach aplikácie lyţovania vo voľnom čase
- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky o
význame korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie o
moţnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom čase,
- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové
zručnosti z bicyklovania, informácie o moţnostiach bicyklovania vo voľnom čase
- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyţovania v
rôznych obmenách,
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych
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Ţiak má primerane veku
osvojené základné zručnos
plávania, turistiky,
korčuľovania, lyţovania,
bicyklovania a i., vie ich
primerane aplikovať v ţivo
športe.
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pohybových aktivít
- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru
- rozvoj kultúrno-umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie
pohybu, interpretácia, kreativita,
- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími
aktivitami,
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách.

Učebné osnovy predmetu:

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 4.

ROČNÍK
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický celok

Starostlivosť
o ţivotné
prostredie
(13 h)

Obsahový štandard
Zaloţiť kútik ţivej prírody. Poznať a pomenovať viac druhov črepníkových
rastlín (10 druhov). Poznať nároky črepníkových rastlín na základné ţivotné
podmienky a vedieť správne ošetrovať pestované druhy.
Vedieť zaloţiť jednoduchý pokus na overenie základných ţivotných
podmienok rastlín. Poznať podmienky, ktoré potrebujú rastliny pre ţivot,
ako tieto podmienky zabezpečiť rastlinám vo váze. Uvedomiť si význam
správnych zásad ošetrovania rezaných kvetov
Poznať vybrané druhy rastlín vhodných na aranţovanie. Poznať zásady rezu,
prenášania a úpravy rastlinného materiálu.
Osvojiť si základy hydroponického pestovania rastlín.
Poznať spôsoby vegetatívneho rozmnoţovania rastlín, vedieť odoberať
a upravovať stonkové a listové odrezky, vedieť regulovať podmienky pre
zakorenenie odrezkov, vedieť zasadiť do črepníkov rozmnoţené rastliny,
vedieť zaloţiť jednoduchú mnoţiarničku, poznať jej význam a vyuţitie.
Vedieť zaloţiť jednoduché pokusy na overenie základných ţivotných
podmienok rastlín. V pravidelných intervaloch sledovať pokusné rastliny,
zaznamenávať a vyhodnocovať výsledky pozorovaní a pokusov. Poznať 10
druhov úţitkových rastlín, rozlišovať ich konzumné časti a plody.
Zatriediť poznávané druhy zelenín do pestovateľských skupín, spracovať
vzorkovnicu semien a poznať semená na základe vonkajších vlastností.
Poznať pestovanie zeleniny z priamej sejby (mrkva, reďkovka, hrach).
Poznať význam predpestovania rastlín. Vedieť zaloţiť jednoduché pokusy na
overenie základných ţivotných podmienok rastlín. V pravidelných
intervaloch sledovať pokusné rastliny, zaznamenávať a vyhodnocovať
výsledky pozorovaní a pokusov.
Poznať 5 druhov nových vonkajších okrasných rastlín. Vedieť ich zatriediť
do pestovateľských skupín (letničky, dvojročné okrasné rastliny, trvalky).
Dopestovanie okrasných rastlín. Vedieť pomenovať a vyuţívať náradie
a pomôcky, osvojovať si postupy bezpečnej práce.
Osvojiť si základné pravidlá aranţovania a pouţitia pomocného materiálu
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Výkonový štandard
Ţiak pozná a vie pomenovať viac druhov
rastlín (10 druhov). Pozná nároky črepníko
ţivotné podmienky a vie správne ošetro
druhy črepníkových rastlín.
Ţiak vie zaloţiť jednoduchý pokus
základných ţivotných podmienok ra
podmienky, ktoré potrebujú rastliny pre
zabezpečiť rastlinám vo váze. Uvedomu
správnych zásad ošetrovania rezaných kveto
Ţiak pozná vybrané druhy rastlín
aranţovanie. Pozná zásady rezu, prenáš
rastlinného materiálu.
Ţiak pozná základy hydroponického pestov
Ţiak pozná spôsoby vegetatívneho rozmnoţ
vie odoberať a upravovať stonkové a listov
regulovať podmienky pre zakorenenie
zasadiť do črepníkov rozmnoţené rastlin
jednoduchú mnoţiarničku, pozná jej význam
Ţiak vie zaloţiť jednoduché pokusy
základných ţivotných podmienok rastlín. S
rastliny, zaznamenáva a dokáţe vyhodn
pozorovaní a pokusov. Ţiak pozná 10 druh
rastlín, rozlišovať ich konzumné časti a plod
Ţiak vie zatriediť poznávané druhy
pestovateľských skupín, vie vyrobiť vzork
a pozná semená na základe vonkajších vlast
Ţiak pozná pestovanie zeleniny z priamej
reďkovka, hrach). Pozná význam predpest
Ţiak vie zaloţiť jednoduché pokusy
základných ţivotných podmienok rastlín. S
rastliny, zaznamenáva a dokáţe vyhodn
pozorovaní a pokusov.
Ţiak pozná 5 druhov nových okrasných r
zatriediť do pestovateľských skupín.
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Tvorivé vyuţitie
technických
materiálov
(5 h)

Stravovanie
a príprava jedál
(4 h)

Ļudové tradície
remeslá
(6 h)

Základy
konštruovania
(8 h)

Poznávať vlastnosti papiera porovnávaním, triedením a experimentovaním.
Získať pracovné zručnosti pri práci s papierom. Vytvárať priestorové
vystrihovačky
Poznávať vlastnosti papiera porovnávaním, triedením a experimentovaním.
Získať pracovné zručnosti pri práci s drevom. Vytvoriť jednoduchý predmet
kombinovaním, oddeľovaním, spájaním a maľovaním dreva.
Poznávať vlastnosti textílií porovnávaním, triedením a experimentovaním.
Získať pracovné zručnosti pri práci s textilom. Vytvoriť výrobok – maňuška.

Vedieť pomenovať technické prostriedky v kuchyni, vedieť ich význam pri
príprave jedla.
Vedieť udrţovať poriadok a čistotu pracovných plôch, dodrţiavať základy
hygieny a bezpečnosti práce. Vedieť poskytnúť pomoc pri úrazoch
v kuchyni.
Vedieť roztriediť potraviny podľa pôvodu. Vedieť rozlišovať potraviny
s ohľadom na zdravú výţivu. Poznať niektoré typické potraviny v iných
krajinách.
Vedieť pripraviť stôl pre jednoduche stolovanie
Poznať význam hrnčiarstva v minulosti.
Vedieť vyrobiť výrobok z hliny.
Poznať tradíciu hrnčiarstva. Vedieť vyrobiť výrobok z drôtu.
Poznať význam Vianoc. Vedieť zhotoviť produkt symbolizujúci túto tradíciu
– zhotovenie vianočných ozdôb.
Poznať zvyky a tradície svojej rodiny, okolia a krajiny, v ktorej ţijeme.
Poznať význam hlavných sviatkov vlastnej kultúry. Spoznávať iné kultúry
v oblasti ľudových tradícií.
Poznať význam Veľkej noci. Vedieť zhotoviť produkt symbolizujúci túto
tradíciu – zhotovenie veľkonočných ozdôb.
Poznať minimálne jedno remeslo v regióne. Skúmať históriu remesiel
regiónu.

Poznať viacero druhov mostov, oboznámiť sa s ich funkciou a dôleţitosťou
pre človeka. Vedieť konštruovať mosty podľa určitých poţiadaviek
(členitosť terénu, veľkosť rieky, zaťaţenie mosta a pod.)
Poznať základné druhy a hlavné znaky ľudských obydlí.
Poznať základné symboly pri technickom náčrte. Vedieť urobiť technický
náčrt. Vedieť vybrať vhodný materiál na konštrukciu určeného modelu.
Poznať pojmy elektrický prúd, elektrický obvod, zdroj, spotrebič. Rozlišovať
vodivé a nevodivé materiály. Vedieť zostaviť vybrané funkčné elektrické
obvody podľa návodu.
Oboznámiť sa s historickými i modernými komunikačnými prostriedkami
(telefón, fax, PC). Učiť sa vyuţívať komunikačné prostriedky simulovaním
rôznych situácii.
Pochopiť význam jednotlivých častí bicykla a ich funkciu. Vedieť zistiť
technický stav bicykla. Vedieť urobiť jednoduchú údrţbu bicykla.
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Ţiak vie dopestovať okrasné rastliny. V
a vyuţívať náradie a pomôcky, pozná post
práce.
Ţiak si osvojil základné pravidlá aranţov
pomocného materiálu
Ţiak pozná vlastnosti papiera porovnávaní
experimentovaním
Ţiak dokáţe pracovať s papierom, vie strih
a skladať papier, vie vytvoriť jednodu
z papiera.
Ţiak pozná vlastnosti dreva porovnávan
a experimentovaním.
Ţiak dokáţe pracovať s drevom, vie vytvo
predmet
kombinovaním,
oddeľovaním
a maľovaním dreva.
Ţiak pozná vlastnosti textílií porovnávan
a experimentovaním.
Poznať zásady bezpečnej mobility. Po
bezpečnej jazdy na bicykli.
Ţiak pozná zásady bezpečnej mobility. P
bezpečnej jazdy na bicykli.
Ţiak má pracovné zručnosti pri práci s
vytvoriť jednoduchý výrobok z textilu.
Ţiak vie pomenovať technické prostriedky
ich význam pri príprave jedla.
Ţiak vie udrţovať poriadok a čistotu prac
dodrţiava základy hygieny a bezpečnos
poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch v kuchy
Ţiak vie roztriediť potraviny podľa pôvodu
potraviny s ohľadom na zdravú výţivu. P
typické potraviny v iných krajinách.
Ţiak vie pripraviť stôl pre jednoduché stolo
Ţiak pozná vyznám hrnčiarstva v minulos
jednoduchý výrobok z hliny.
Ţiak pozná tradíciu hrnčiarstva.vie vyr
z drôtu.
Ţiak pozná význam Vianoc. Vie zho
symbolizujúci túto tradíciu – vianočné ozdo
Ţiak pozná zvyky a tradície svojej r
a krajiny, v ktorej ţijeme. Pozná význ
sviatkov vlastnej kultúry. Pozná iné ku
ľudových tradícií.
Ţiak pozná význam Veľkej noci. Vie zh
symbolizujúci túto tradíciu – veľkonočné oz
Ţiak pozná minimálne jedno remeslo v r
históriu remesiel regiónu

Ţiak pozná viacero druhov mostov, pozn
a dôleţitosť pre človeka. Vie konštruovať
určitých poţiadaviek (členitosť terénu, v
zaťaţenie mosta a pod).
Ţiak pozná základné druhy a hlavné zn
obydlí.
Ţiak pozná základné symboly pri technick
urobiť technický náčrt. Vie vybrať vhodn
konštrukciu určeného modelu.
Ţiak pozná pojmy elektrický prúd, elek
zdroj, spotrebič. Rozlišuje vodivé a nevod
Vie zostaviť vybrané funkčné elektrické
návodu.
Ţiak pozná zdroje elektrickej energie
neobnoviteľné), význam šetrenia elektric
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Pozná spôsob ochrany pred zásahom silnéh
prúdu.
Ţiak pozná historické i moderné komunikač
(telefón, fax, PC). Vie vyuţívať
prostriedky.
Ţiak chápe význam jednotlivých častí
funkciu. Vie zistiť technický stav bicyk
jednoduchú údrţbu bicykla.
DOV - DOPRAVNÁ VÝCHOVA

OSR - OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

VMR-

VÝCHOVA K MANŢELSTVU
ENV - ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

MDV - MEDIÁLNA VÝCHOVA

TBZ -

OZO - OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA

RLK –

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
MUV- MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA –
EVANJELICKÁ PRE 3. ROČNÍK ZŠ
Učebné osnovy predmetu:

Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Eva Drienovská
Vypracovala: Mgr. Eva Drienovská
Tematický celok
vrátane tém

Počet
hodín

I. / 3. / 1.
1. V Koho verím

7

1.článok VVK (Krédo)

1

2.článok VVK – Pán Ježiš
– zasľúbený prorokmi, syn
Jozefa a Márie, Syn Boží,
Pán

1

Obsahový štandard

Výkonový štandard (kompetencie)

- žiak sa zoznámi s VVK/celé/
- žiak sa učí hlavne 1. článok.
- vysvetliť žiakom pojem viera na základe deťom
známeho biblického príbehu /možno zopakovať
Abraháma/
- viesť deti k tomu, aby prostredníctvom
stvorenstva objavovali Pána Boha a boli vďační
za svet a ľudí okolo nás
- priblížiť žiakom príbeh utrpenia, smrti
a vzkriesenia Pána Ježiša
- poukázať na Spasiteľa, ktorý za nás trpí, aby nás
zbavil hriechu
- poslušnosť Pána Ježiša voči nebeskému Otcovi

- žiak vníma Boha ako všemohúceho Otca, Stvo
neba i zeme
- žiak ovláda 1.čl. VVK
- žiak si uvedomuje potrebu viery pre svoj život
- chápe, čo majú spoločné všetci kresťania
- dieťa vie chrániť prírodu a prechovávať úctu
k Stvoriteľovi.
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- žiak ovláda učivo o utrpení , obeti a víťazstve
Spasiteľa nad smrťou
- uvedomuje si nesmiernu milosť, ktorú v kríži m
prijať
- dieťa túţi po odpustení
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2.článok VVK – Pán Ježiš
– trpiaci, ukriţovaný a
vzkriesený

1

2.čl.VVK – Pán Ježiš
– ako vyvýšený Pán na Božej
pravici, náš Ochranca
a zároveň Sudca.

1

3.článok VVK
- Zoslanie Ducha Svätého –
Podoby / Obrazy Ducha Sv.
- Pôsobenie Ducha Sv.

1

3.článok VVK
- Verím v cirkev –
spoločenstvo veriacich

1

3.čl. VVK Verím v :
-odpustenie hriechov
- v tela zmŕtvych vzkriesenie
- život večný
/Uzdravenie ochrnutého Mk
2; Jeţišovo vzkriesenie/

1

a Jeho obetavá láska k ľuďom
- predstaviť ţiakom Pána Jeţiša ako víťaza nad
smrťou a hriechom
- priblížiť žiakom príbeh utrpenia, smrti
a vzkriesenia Pána Ježiša
- poukázať na Spasiteľa, ktorý za nás trpí, aby nás
zbavil hriechu
- poslušnosť Pána Ježiša voči nebeskému Otcovi
a Jeho obetavá láska k ľuďom
- predstaviť ţiakom Pána Jeţiša ako víťaza nad
smrťou a hriechom
- vysvetliť žiakom udalosti Ježišovho vstúpenia na
nebo aj v súvislosti s misijným príkazom
- zdôrazniť žiakom istotu Ježišovej prítomnosti pri
nás prostredníctvom prisľúbenia Radcu – Ducha
Svätého
- na základe Mt 25,31-45 vysvetliť ţiakom podľa
akých kritérií bude Pán Jeţiš súdiť ľudí.
- predstaviť deťom príbeh zoslania Ducha Svätého
(vietor, ohnivé jazyky, holubica pri krste
Pánovom)
- povedať im prečo Pán Ježiš posiela Ducha
Svätého
- vysvetliť, ako Duch Boţí môţe meniť naše
ţivoty – ovocie Ducha v nás – láska, pokoj,... (G
5, 22-24)

- žiak ovláda učivo o utrpení , obeti a víťazstve
Spasiteľa nad smrťou
- uvedomuje si nesmiernu milosť, ktorú v kríži m
prijať
- dieťa túži po odpustení hriechov
- učí sa čerpať nádej a povzbudenie z Pánovho
vzkriesenia

- žiak si uvedomuje, že napriek fyzickej neprítom
je Pán Ježiš stále s nami a môžeme s ním komun
prostredníctvom našich modlitieb
- dieťa chápe, že Pán Ježiš posiela Pomocníka - D
Svätého
- na základe učiva o poslednom súde ţiak vie, ak
správanie sa páči Bohu a čo od nás očakáva.
- dieťa pozná príbeh zoslania Ducha
- vie vymenovať prejavy Ducha Svätého
- vie, že Duch Sv. je naším Pomocníkom, Radcom
Učiteľom, Tešiteľom
- dieťa si vytvára osobný vzťah k Duchu Svätému
- učí sa prosiť Ducha Svätého o dar viery a o po
v ťaţkých situáciách

- predstaviť deťom cirkev ako spoločenstvo
veriacich ľudí, do ktorej patrí každý pokrstený
- vysvetliť, ţe v cirkvi je kaţdý človek vítaný
a môţe tam slúţiť svojimi darmi
- dieťa je oboznámené s príbehom uzdravenia
ochrnutého človeka
- význam nielen telesného ale v prvom rade
duchovného zdravia
- na príbehu Ježišovho vzkriesenia zdôrazniť
myšlienku večného života ako veľkú nádej pre
veriaceho človeka

- dieťa sa vníma ako súčasť cirkvi – veľkej Božej
- dieťa pozná význam slova kresťan
- uvedomuje si, ţe v cirkvi môţe slúţiť Pánu Bo
i svojim bratom a sestrám
- odpustenie a pokoj v srdci je prvoradé o čo má
svojich modlitbách prosiť
- dieťa si uvedomuje, že horšie ako choroba je h
v srdci človeka
- dieťa chápe a prijíma, že Pán Ježiš nám dáva n
- napriek realite smrti každý, kto verí v neho bu
večne žiť.

- žiak si zopakuje učivo predchádzajúceho ročníka
o Biblii – zdôrazniť, že Biblia je Božie slovo, ktoré
nás usmerňuje a chce nás viesť tak, aby sme žili
šťastný život.
- žiak sa učí vyhľadávať biblické texty – výber
podľa uváženia vyučujúceho - praktické
používanie Biblie

- žiak chápe dôležitosť Biblie pre život človeka a
zámer s ňou
- je vedený ku dennému čítaniu Biblie

- vysvetliť žiakom, že Mojžiš musel znova ísť pre
dosky zákona
- dosky boli obsahom rovnaké ako tie prvé
- dôležitosť poznania Božej vôle a poslušnosti
v živote jednotlivca i celého národa
- žiak sa dozvie o zákone ktorý Boh dal Mojžišovi
na Sinaji - žiak sa učí porozumieť Božím
prikázaniam a naučí sa ich spamäti - dozvie sa

- žiaci chápu Boží zámer so zákonom a jeho dôle
pre život
- chápe význam a potrebu zákona ako návodu n
šťastný a kvalitný život
- naučiť deti 10 Božích prikázaní a viesť ich k tom
pochopili ich základný význam a dôležitosť pre s
život

2
I. / 3. / 2.
2. Boh nám dáva svoje
Slovo
Boh dáva človeku návod na
život -Biblia

1

Práca s Bibliou

1

I. / 3. / 3.
3. Dekalóg

10

Nové dosky zákona
/ 5Mojžišova 10 /
Pravidlá pre ţivot

2
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- žiak získa zručnosť a vie sa orientovať v Biblii
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o rozdelení prikázaní

1.a 2. Božie prikázanie
(Zlaté teľa – 2M 32 a Horiaci
krík – 2M 3)

1

- dieťa na základe biblických príbehov o modle,
ktorú si Izraelci postavili počas Mojžišovej
neprítomnosti a stretnutím Mojžiša
s Hospodinom – Jahvem pri horiacom kríku si
zopakuje súvis príbehov s 1. a 2. prikázaním.

- žiak chápe príčinu Božieho hnevu
- učí sa rozoznávať
kedy človek porušuje prvé a druhé prikázanie a
má dôsledky pre jeho život.
- je vedené k úctivému používaniu Božieho men

3. a 4. Božie prikázanie
(12-ročný Ježiš v chráme
– L 2,41-52)

1

- poukázať na nedeľu ako deň sviatočného
odpočinku a na potrebu poslušnosti a úcty voči
rodičom zopakovaním príbehu o 12-ročnom
Ježišovi v chráme.

5. a 6. Božie prikázanie
(Kain a Ábel)
(Dávid a Batšeba)

1

7.prikázanie
– Ézav a Jákob
a
8.prikázanie
– Použiť niektorý príbeh:
*Jákob klame svojho otca
Izáka
*Bratia klamú otcovi
Jákobovi o Jozefovej smrti
*falošní svedkovia svedčia
proti Pánovi Ježišovi na súde

1

- zopakovať príbehy Kain a Ábel a Dávid a Batšeba
- pri 5. prikázaní – viesť deti k úcte ku každej
forme života, vyzdvihnúť ochranu trpiacich
a chorých;
- vysvetliť deťom, čo všetko ich ohrozuje
(šikanovanie, závislosti, nepozornosť,
neopatrnosť)
- viesť deti k úcte k svojmu telu, povzbudiť ich
k odmietnutiu, toho, čo ich ohrozuje
- na odporúčaných príbehoch deťom vysvetliť
tieto prikázania.
- zdôrazniť nesebecký prístup k iným, vedieť sa
podeliť s tými, ktorí majú nedostatok
- vedieť byť skromný a netúžiť po veciach iných
- zdôrazniť pravdovravnosť, poukázať na následky
klamstva

- viesť deti k návšteve Služieb Božích, kde môžu
budovať a rozvíjať spoločenstvo s Hospodinom
s inými veriacimi ľuďmi.
- usmerňovať deti k rešpektu a poslušnosti k rod
starým rodičom a učiteľom a viesť ich ku konkré
prejavom vďačnosti a modlitbám za rodinu.
- dieťa si uvedomuje dôležitosť ochrany zdravia
a zachovania života
- má pozitívny vzťah k svojmu telu, učí sa odmie
čo ho ohrozuje, neubližuje ostatným – sú mu cu
praktiky šikanovania a zastáva sa slabších
- chápe význam manželskej vernosti pre šťastný
rodine

9. a 10. prikázanie
(Použiť tento alebo ďalšie
odporúčané príbehy:
*Gechází - 2.Kráľ. 5,15-29
*Nábotova vinica 1Kr 21,129

2

- na príbehu Elízeovho sluhu Gecházího vysvetliť
deťom, že chamtivosť je zlá a podvodom získané
bohatstvo neprináša trvalé šťastie.
- viesť žiakov k správnemu postoju k veciam
súkromným a spoločným.

- dieťa chápe, čo je to chamtivosť a závisť
- učí sa odolávať pokušeniu mať všetko, na čo si
- má správny postoj k majetku svojmu aj iných
a svedomito s ním nakladá

2

- pozná príbeh o reptaní Izraelcov proti Mojžišovi,
o Božom hneve a treste i o záchrane, ktorú
posiela Pán Boh prostredníctvom medeného
hada

- na základe príbehu je vedené k poslušnosti Bo
- chápe Boží hnev, ale zároveň získava istotu Bo
záchrany;
- vie, že tak, ako medený had bol záchranou pre
tak Kristov kríž je záchranou pre celý svet.

- vysvetliť žiakom Ježišov postoj k modlitbe kedy a kde sa modlil
- zopakovať modlitbu, ktorú nás naučil /Modlitba
Pánova/
- žiak si zopakuje Modlitbu Pánovu ktorú sa naučil
v 1. ročníku
- chápe ju ako vzor modlitieb ktorá v sebe zahŕňa
všetko základné, o čo človek Boha žiada
- dozvie sa o rozdelení tejto modlitby podľa
prosieb a čo konkrétne, ktorá prosba znamená

- chápe dôležitosť modlitby ako základného
komunikačného prostriedku s Pánom Bohom a
Ježišom
- Žiak vie, kedy a akým spôsobom sa môže mod
- vie Modlitbu Pánovu naspamäť,
vie vymenovať prosby tejto modlitby podľa por
- učí sa viesť pravidelný modlitebný život
- buduje si vzťah k Pánu Bohu a Pánovi Jeţišov

Medený had

I. / 3. /4.
4. Pane, nauč nás modliť
sa !

10

Ježišov učeník sa rád modlí
Modlitba Pánova

1
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- dieťa si vie vážiť svoje osobné veci, ale aj maje
iného, nepoškodzuje ho, správa sa s rešpektom
k cudzím veciam, požičané vráti, neprivlastňuje
mu nepatrí.
- učí sa hovoriť pravdu, aj keď nie je vždy príjem
chápe význam pravdovravnosti v každej situácii
napomáha riešeniu konfliktov v triede prostred
pravdovravnosti
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1.prosba
Posväť sa meno tvoje!
(Božie meno je sväté
Horiaci krík- 2M 3, 1 – 15)
2.prosba
Príď kráľovstvo Tvoje!
(Použiť niektoré z týchto
podobenstiev: - Mt 13 *O horčičnom zrne
a o kvase
*O poklade a perle)
3.prosba
Buď vôľa Tvoja ako v nebi,
tak i na zemi!
(Ježiš v Getsemane )

1

- žiak sa dozvie, aké Božie mená sa spomínajú
v Biblii
- je vedené k tomu, aby tieto Božie mená
nepoužíval ľahkovážne, ale s úctou a rešpektom
-žiak spoznáva hodnoty Božieho kráľovstva (láska,
radosť, pokoj,...)
-dieťa sa učí, že kráľovstvo Božie ku nám
prichádza prostredníctvom Ducha Svätého,
Božieho slova, sviatostí, modlitieb a cirkvi.

- žiak pozná Božie mená a ich význam
- vie ich vymenovať
- vie, v akých situáciách je vhodné použiť Božie
a kedy nie

1

- pozná príbeh o Ježišovom utrpení v Getsemane
- čo Pán Jeţiš preţíval a o čo prosil svojho
nebeského Otca

- viesť žiakov, aby pochopili, že aj Ježiš prežíval
ako každý bežný človek, ale napriek tomu bol
pripravený a ochotný poslúchnuť svojho Otca a
svoje poslanie

4.prosba
Chlieb náš každodenný daj
nám dnes!
(Nasýtenie zástupov –
J 6,1-15)

1

5.prosba
Odpusť nám viny naše
(Zacheus – L 19,1-10)

1

5. prosba
...ako aj my odpúšťame
vinníkom svojím!
(Nemilosrdný sluha
– Mt 18,21-35)
6.prosba
I neuvoď nás do pokušenia!
(Pokúšanie na púšti
– Mt 4,1-11)

1

- pozná príbeh o nasýtení mnohopočetného
zástupu Pánom Ježišom
- zdôrazniť potrebu pokrmu a to, že nie je
samozrejmosťou
- učí sa ďakovať za jedlo i ostatné potrebné veci
nášho života
- pozná príbeh o Zacheovi a jeho zmene po
stretnutí s Ježišom
- učí sa, ako sa táto zmena prejavila na správaní
a živote Zachea
- na tomto príbehu vysvetliť ţiakom, aká dôleţitá
je schopnosť odpúšťať a túţba, aby nám bolo
odpustené

- vie si vážiť každodenné bežné veci, ktoré potre
pre život;
-má súcit s tými, ktorí nemajú dostatok, vie sa r
s inými;
- má záujem modliť sa za iných, ktorí trpia hlado
nedostatkom.
- viesť žiakov k tomu, aby pochopili že Ježiš men
ľudí k lepšiemu
- kto v Ježiša naozaj verí, chce byť lepší a snaží s
o nápravu vo svojom živote
- dieťa si uvedomuje, že nestačí len túžiť po odp
ale treba vedieť odpúšťať, aj keď to nie je vždy ľ
- Pán Ježiš nám dáva silu odpustiť

-pozná príbeh pokúšania a na púšti
- učí sa, akým spôsobom diabol pokúšal Pána Je

7.prosba
Ale zbav nás zlého!
(Kúkoľ medzi pšenicou
– Mt 13,24 - 30)

1

Záver modlitby Pánovej:
Lebo Tvoje je kráľovstvo
i moc i sláva naveky . . .

1

- uvedomuje si Jeţišovu poslušnosť voči Pánu
Bohu
- chápe zmysel ovládania Božieho slova pre svoj
život najmä vo chvíľach pokušenia .
- vie poprosiť o silu a pomoc v pokušeniach
- na podobenstve z Mt 13 poukázať na
prítomnosť zla vo svete, v medziľudských
vzťahoch
- poukázať na našu povinnosť šíriť dobro, pokoj,
lásku a bojovať s Božou pomocou proti zlému
- zdôrazniť konečné víťazstvo dobra
- Pán Jeţiš – víťaz nad zlom, smrťou,
neprávosťou
- pri vysvetľovaní hodnôt Božieho kráľovstva
zopakovať podobenstvá o kráľovstve Božom (O
horčičnom zrne, O kvase, O poklade a perle)
- dieťa si uvedomuje dôleţitosť Boţieho
kráľovstva

1

1

- žiak vie vymenovať prostredníctvom koho a čo
prichádza Božie kráľovstvo k nám
- uvedomuje si vzácnosť a rast Božieho kráľovst
- dieťa túţi po kráľovstve Boţom, chce prijímať
hodnoty a šíriť ich ďalej.

- dieťa chce žiť dobrým a spravodlivým životom
vyvarovať sa zla vo svojom myslení a konaní
- chráni dobro a odmieta zlo aj vo svojom okolí
a vzťahoch
- vie pomenovať negatívne javy vo svojom okol
premýšľa, akým spôsobom sa postaviť voči zlu

- vie vymenovať niektoré hodnoty kráľovstva Bo
chápe sa ako jeho súčasť
- podieľa sa na jeho tvorbe a šírení vo svojom o
- vie, že skutočná sláva a moc patrí Pánu Bohu
- vie, čo znamená slovko „amen“

Charakteristika predmetu:
Predmet náboţenská výchova - evanjelická je povinne voliteľným predmetom na prvom stupni základných škôl. Náboţenská
výchova má dôleţitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet ţiakov –
prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umoţňuje spoznávať ţiakom Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.
Prostredníctvom procesu náboţenskej socializácie a interiorizácie biblického posolstva napomáha procesu objavovania
moţností a nutnosti individuálnych zmien ţiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si pozitívnych morálnych
hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva k spoločenskej inklúzii a kohézii.
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Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre ţiaka základných
interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez pochopenia ktorých nemoţno úplne
pochopiť ani súčasnú generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii kaţdodenných rituálov a tradícií. Ich pochopenie
a tvorivé uchopenie uspôsobuje ţiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným
nástrojom v tvorbe identity ţiaka.
Súhrnne teda môţeme povedať, ţe poslaním tohto predmetu je napomôcť ţiakom v hľadaní (ukázať ţiakom ) správnej cesty
v ţivote, hľadaní jeho zmyslu a aktívneho poznania Boţieho plánu záchrany vo viere v Pána Jeţiša Krista.
Ţiaci na prvom stupni základných škôl sa na hodinách evanjelického náboţenstva oboznamujú predovšetkým so základnými
biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí z Boţieho slova si
budujú vlastné poznanie Boţej existencie, ktoré im umoţňuje aktívne participovať na ţivote Boţieho ľudu a pod pôsobením
Slova a Ducha stvárňovať svoj ţivot.
Ciele predmetu:
Cieľom náboţenskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základnej školy je:
- osvojiť si základné biblické pojmy
- získať základný prehľad zvesti Biblie, biblických príbehov
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- poznať biblické postavy, ktorých osobnosť formuje viera
- viesť ţiakov k pochopeniu vlastnej hodnoty a postavenia v spoločenstve, a tak
aktívne prispieť v procese hľadania vlastnej identity k budovaniu zrelej kresťanskej
osobnosti
- učiť ţiakov rozlišovať medzi dobrom a zlom
- získavať a rozvíjať základné komunikačné zručnosti
- vštepovať základy kresťanskej viery
- budovať ţivý a aktívny vzťah k Trojjedinému Bohu Otcu, Synovi a Duchu Svätému
- aktívne rozvíjať vzťah k cirkvi, povzbudzovať k participácii na jej ţivote
- poznať zákon a evanjelium
- viesť k osvojeniu základného učenia evanjelickej cirkvi
- poznať Trojjediného Pána Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého
- vzbudiť záujem o Boţie slovo, modlitbu a duchovné hodnoty
- vychovávať ako Boţie dieťa s vedomím Boţej milosti
- viesť ţiakov k viere v Pána Jeţiša Krista a pre večný ţivot
Kļúčové kompetencie
Kompetencie k učeniu sa - dokáţe tvorivo myslieť, - pozná biblické príbehy Novej zmluvy, - vie čo je cirkev a oceňuje jej
hodnotu
Kompetencie k riešeniu problémov - snaţí sa spolupracovať so svojim okolím, - dokáţe na určitej úrovni riešiť svoje
problémy
Kompetencie komunikačné - formuluje svoje myšlienky a vie ich aj vyjadriť, - zapája sa do diskusie v skupine i v triede, dokáţe vyjadriť svoje myšlienky a postoje
Kompetencie sociálne a interpersonálne - účinne spolupracuje vo dvojiciach a v skupine, - podieľa sa na vytváranie
príjemnej atmosféry v triede a skupine, - vníma svoje správanie a uvedomuje si svoju jedinečnosť, - je empatický, oceňuje
priateľstvo
Kompetencie občianske - má pozitívny vzťah k druhým ľuďom, - objavuje pocit zodpovednosti
Kompetencie pracovné - vytvára si pracovné návyky a prácu prijíma pozitívne, - dokáţe si stanoviť ciele a zvládnuť ich
Kompetencie existencionálne -vie oceniť zmysel modlitby
Medzipredmetové vzťahy
Etická výchova - hodnotí svoje správanie a správanie druhých ľudí, - vie rozlíšiť medzi dobrom a zlom, - chápe rozdiely
medzi ľuďmi a ich kultúrou
Výtvarná výchova - vytvára výtvarné práce, podieľa sa na projektoch, - vyjadruje sa vo výtvarných prácach
Hudobná výchova - vie zaspievať detské piesne, - zaspieva piesne kresťanského charakteru
Slovenský jazyk- snaţí sa čítať s porozumením, - rozlišuje medzi beţnou literatúrou a Bibliou

NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA –
EVANJELICKÁ PRE 4. ROČNÍK ZŠ
Učebné osnovy predmetu:

Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Eva Drienovská
Vypracovala: Mgr. Eva Drienovská
Tematický celok
vrátane tém (pojmy

I. / 4. / 1.
1. Jeţišovo verejné
pôsobenie
Úvod do NV
- Pokúšanie na púšti

Po
čet
ho
dín
(2)

Obsahový štandard

Výkonový štandard (kompetencie)

1

dieťa si zopakuje učivo predchádzajúcich ročníkov
– krst Pána Jeţiša - pozná príbeh pokúšania na
púšti - vie ako diabol pokúšal Pána Jeţiša

- ţiak vie pomenovať udalosti, ktoré predchádzali
začiatku verejného vystúpenia Jeţiša; - uvedomuje s
Jeţišovu poslušnosť voči Pánu Bohu - chápe zmysel
ovládania Boţieho slova pre svoj ţivot
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Povolanie učeníkov
– J 1,35-51; Mt 10,1-6;
Mk 1,14-19

1

- dieťa sa oboznámi s príbehmi povolania
učeníkov, kedy, kde a za akých okolností ich Pán
Jeţiš povolal - ţiak si zopakuje príbeh o bohatom
love rýb - dozvie sa o rybárstve ako o zdroji obţivy
v tej dobe a čo znamenala Jeţišova výzva: „Učiním
vás rybármi ľudí!“

- vie vymenovať mená učeníkov, situácie, v ktorých
ich Jeţiš povoláva a prečo ich povoláva - uvedomuje
si potrebu nasledovania Pána Jeţ ako prioritu a túţi s
stať Jeho nasledovníkom - kaţdý môţe Bohu slúţiť vníma význam poslušnosti voči Boţiemu slovu a
výzvu nasledovania Spasiteľa vo svojom ţivote

I. / 4. / 2.
2. PJK mení ţivoty ļudí
Bohatý mládenec
– L 18,18-30

(4)
1

- na základe príbehu vysvetliť deťom aké je zlé byť
závislý na bohatstve. - bohatstvo nie je zlé, zlé je
však to keď sa ho človek nevie vzdať, stáva sa
závislým na majetku a všetko ostatné pre neho nie
je podstatné

- dieťa je vedené k tomu aby si nevytváralo závislosť
na materiálnych hodnotách - dieťa si uvedomuje ţe
bohatstvo nám prináša skutočnú radosť len vtedy keď
ním vieme pomáhať iným

Jeţiš a Samaritánka
– J 4,1-42

1

- dieťa pozná príbeh stretnutia Jeţiša so
Samaritánkou - vysvetliť ţiakom prečo sa Hebrejci
nepriatelili so Samaritánmi - dôraz na zvestovanie
evanjelia, modlitbu a misiu - Pán Jeţiš svojím
postojom rúca predsudky a bariéry, ktoré si ľudia
voči sebe vytvárajú

- dieťa vie stručne prerozprávať tento príbeh. - dieťa
túţi po spáse a Spasiteľovi, ktorý ponúka večný ţivo
ţiak vie o dôleţitosti svedectva a sám túţi svedčiť o
láske, ktorú prináša Pán Jeţiš všetkým – aj tým,
ktorých iní povaţujú za nepriateľov či nehodných Je
lásky

Zacheus
– L 19,1-10

2

- dieťa pozná príbeh o stretnutí colníka Zachea s
Pánom Jeţišom
- dozvie sa prečo ľudia nemali radi colníkov a aké
bolo ich postavenie v tom čase
- zamýšľa sa nad potrebou pokánia a odpustenia

-ţiak si uvedomuje potrebu poznať Jeţiša a moc Jeho
odpustenia
- človek sa môţe zmeniť, keď stretne Jeţiša - táto
vnútorná zmena sa prejavuje v správaní človeka

- dieťa sa dozvie, ţe súčasťou Jeţišovho verejného
pôsobenia bolo aj vyučovanie prostredníctvom
kázní a podobenstiev - ţiak spoznáva pojem
„podobenstvo“ - ţiak si zopakuje niektoré predošlé
podobenstvá /1.ročník – TC 5./ - ţiak sa dozvie
obsah podobenstva a jeho vysvetlenie i jeho
aplikáciu v kresťanskom ţivote

- ţiak si uvedomuje, ţe Pán Jeţiš je dobrý učiteľ - vi
primerane vysvetliť, čo znamená slovo podobenstvo
vie vymenovať niektoré podobenstvá, o ktorých sa
učil v 1. ročníku a ich posolstvo - ţiak vie
zreprodukovať samotné podobenstvo i jeho hlavnú
myšlienku - uvedomuje si význam Boţieho slova,
Jeho silu, ale aj to, prečo ľudia rôznym spôsobom
reagujú na počuté Boţie slovo
- dieťa si uvedomuje, ţe kaţdý človek má nejaký dar
schopnosť – talent a zodpovednosť za jeho rozvíjani
svojimi darmi máme pomáhať iným – slúţiť Pánu
Bohu - nezanedbávať svoje dary

I. / 4. / 3.
3. Pán Jeţiš vyučuje
Podobenstvá;
Podobenstvo o štvorakej
pôde – Mt 13

(7)
1

Podobenstvo o talentoch
/hrivnách/
– L 19; Mt 25

1

- ţiak sa dozvie obsah podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho aplikáciu v kresťanskom ţivote

Podobenstvo o 10 pannách
– Mt 25

1

- ţiak sa dozvie obsah podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho aplikáciu v kresťanskom ţivote zdôrazniť pripravenosť na vstup do kráľovstva
Boţieho

- dieťa si uvedomuje zodpovednosť za to, ako sa
správa - učí sa pripravovať na príchod Pánov a múdr
sa rozhodovať

Podobenstvo O milosrdnom
Samaritánovi
– L 10

1

- ţiak sa dozvie obsah podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho aplikáciu v kresťanskom ţivote dôraz na dobročinnosť, súcit s trpiacimi

Stratený syn
– L 15

1

- ţiak sa dozvie obsah podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho aplikáciu v kresťanskom ţivote dôraz na Boţiu ochotu odpustiť hriešnikovi

- dieťa si osvojuje ochotu pomáhať kaţdému človeku
bez ohľadu na rasovú, národnostnú a náboţenskú
príslušnosť - vie aplikovať veku primerane myšlienk
tohto podobenstva kolektíve triedy, v okolí, kde sa
najčastejšie pohybuje.
- ţiak si vie uvedomiť, čo hriechom stráca - učí sa
dôverovať Pánu Bohu ako Otcovi nebeskému, ktorý
ochotný odpúšťať na základe úprimného vyznania ví
- dieťa vie aplikovať jednotlivé myšlienky z
podobenstva vo svojom ţivote
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O farizejovi a publikánovi
– L 18

1

- ţiak sa dozvie obsah podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho aplikáciu v kresťanskom ţivote

Podobenstvo o zlých
vinohradníkoch
– Mk 12

1

- ţiak sa dozvie obsah podobenstva a jeho
vysvetlenie i jeho aplikáciu v kresťanskom ţivote dôraz na poslanie Pána Jeţiša ako Boţieho Syna

I. / 4. / 4.
4. Pán Jeţiš uzdravuje
Uzdravenie stotníkovho
sluhu – L 7,1-10

(6)
1

Uzdravenie slepého pri
Jerichu – Mk 10, 46-52

1

Uzdravenie slepca
v Betsaide – Mk 8,22 - 26

1

Uzdravenie hluchonemého
– Mk 7,31-37

1

Uzdravenie porazeného
– Mt 9

1

Uzdravenie malomocného
– Mk 1,40-45

1

I. / 4. / 5.
5. Pán Jeţiš robí divy
Svadba v Káne Galilejskej
- J 2,1-12

(2)
1

Vzkriesenie Jairovej dcéry
– Mk 5,21-43

1

I. / 4. / 6.
6.Pán Jeţiš hovorí o sebe
Pán Jeţiš je dobrý pastier
– J 10

(2)
1

Jeţiš – vínny kmeň
– J 15

1

I. / 4. / 7.
7. Jeţišovo dielo vykúpenia
Posledná večera

(4)
1

- žiak sa dozvie príbeh o uzdravení - vie, kto to bol
stotník - dôraz na dôležitosť viery v Pána Ježiša a v
jeho moc
- ţiak pozná príbeh uzdravenia - dôraz na vieru,
vrúcnosť slepcových prosieb a aj oslavu a
vďačnosť voči Pánu Bohu za prejavené
milosrdenstvo.
- ţiak pozná príbeh uzdravenia - dôraz na vieru,
vrúcnosť slepcových prosieb a aj oslavu a
vďačnosť voči Pánu Bohu za prejavené
milosrdenstvo.
-dieťa pozná príbeh uzdravenia hluchonemého
človeka - dôraz na slovko Effatha!
- len keď človek otvorí svoje srdce pre Jeţiša, On
ho môţe uzdraviť a naplniť svojimi darmi
- pozná príbeh uzdravenia porazeného
- vie, ako sa porazený dostal k Pánu Jeţišovi a
prečo ho uzdravil
- vie, ţe Pán Jeţiš je Boţí Syn
- vie, ţe Pán Jeţiš z lásky k človeku a pre vieru
vracia ľuďom zdravie
- pozná príbeh malomocnom človeku

- dieťa vie, ţe sa má modliť pravdivo a vie ţe, pred
Pánom Bohom nemá zmysel hrať sa na dôleţitého učí sa pokore a odmieta namyslenosť - vie pomenov
situácie, v ktorých zaţilo prejavy pýchy a tieţ
pozitívne príklady pokorného správania sa
- ţiak si uvedomuje, ţe ţije v prostredí, v ktorom je
Boţie slovo často odmietané, dokonca mnohí ním
pohŕdajú - rozumie, príčine Jeţišovho príchodu a Jeh
obeti na kríţi

- dieťa je inšpirované stotníkovou silou viery a
starostlivosťou o svojho sluhu; snaţí sa ho v tomto
napodobňovať vo svojom ţivote - ten, kto verí v Jeţi
Krista, nebude zahanbený
- žiak si uvedomuje, že od Pána Ježiša netreba
očakávať iba materiálnu pomoc, On najlepšie vie, čo
potrebujeme

- ţiak si uvedomuje, ţe od Pána Jeţiša netreba
očakávať iba materiálnu pomoc, On najlepšie vie, čo
potrebujeme

- dieťa si na základe tohto príbehu uvedomuje
zodpovednosť za ľudí, ktorí Jeţiša nepoznajú, prosí
nich v modlitbách a túţi ich privádzať k Nemu
- dieťa vie poďakovať za všetko, čo prijíma od Pána
Boha a oslavovať ho
- uvedomuje si ťaţkú situáciu chorého človeka
- chápe priateľov a ich veľkú snahu pomôcť chorému
túţi pomáhať druhým
- uvedomuje si moc Pána Jeţiša
- pozná Jeho lásku k človeku
- spolucíti s chorými ľuďmi a učí sa vnímať ich
potreby
- je ochotné pomáhať

- ţiak spoznáva prvý z Jeţišových divov, ktorý sa
odohráva na svadbe, kde premieňa vodu na víno predstaviť Pána Jeţiša, ktorý sa raduje spolu s
inými a je pripravený pomôcť aj v
nepredvídateľných situáciách.
-dieťa sa dozvie o Jairovi, ktorý bol predstaveným
synagógy a vníma jeho bolesť nad stratou dcéry. modlitba ako súčasť kresťanského ţivota

- dieťa sa učí dôverovať Boţej moci a Jeho slovu - v
aká je dôleţitá poslušnosť a konanie podľa Boţích
predstáv - radosť je súčasťou kresťanského ţivota a
nie je v protiklade so zboţnosťou.

- na základe tohto biblic. odseku vysvetliť deťom
úlohu pastiera a v čom je mu Pán Jeţiš podobný Pán Jeţiš sa o nás stará a vedie tak, ako pastier
vedie svoje ovečky

- ţiak si uvedomuje, ţe Jeţiš sa o nás chce láskavo
starať a viesť nás ţivotom, chrániť nás od všetkého
zlého - ţiak je vedený k nasledovaniu a poslušnosti
voči Pánovi – nášmu Pastierovi.

- na základe biblického textu vysvetliť deťom, aké
dôleţité je byť neustále spojený so Spasiteľom, tak
ako ratolesti viniča sú spojené s kmeňom, z
ktorého čerpajú silu a ţiviny

- ţiak vie naspamäť biblický citát – pozná jeho
význam a vie ho vysvetliť vlastnými slovami - učí sa
neustále čerpať silu a vieru z Boţieho slova, modlitie

- zoznámiť žiaka s príbehom Poslednej Večere vysvetliť im, prečo Pán Ježiš svätil paschu a čo pre
Židov znamenala - zdôrazniť Ježišove slová o

- dieťa vie, čo je to pascha, chápe jej význam pre
Ţidov - ţiak si uvedomuje význam tejto sviatosti v
ţivote kresťana – najmä odpustenie a zmierenie - die
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- príbeh má dieťa inšpirovať k tomu, aby prichádzalo
vo svojich problémoch k Bohu vo svojich modlitbác
lebo On dokáţe urobiť viac ako prosíme.
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ustanovení Večere Pánovej
Jeţiš v Getsemane

1

- žiak pozná príbeh Ježišovho zápasu v
Getsemanskej záhrade, utrpenie a strach, ktorý
prežíva, ale zároveň aj odhodlanosť a poslušnosť
splniť to, čo od neho Otec očakáva.

Ukriţovanie Jeţiša /Jeţišova
smrť/

1

- príbeh, ktorý dieťa uţ čiastočne pozná je potrebné
podrobnejšie zopakovať
- dôraz na to čo znamená smrť Pána Jeţiša pre nás
kresťanov
- pozná príbeh pochovania Jeţiša - hlavné postavy
tohto príbehu
- dozvie sa, prečo musel byť jeho pohreb
vykonaný v rýchlosti
- dozvie sa o sabate ako sviatočnom dni, prečo sa
svätil a akým spôsobom bol svätený

Vzkriesenie

1

- pozná príbeh vzkriesenia
- dozvie sa o ţenách, ktoré boli prvými
svedkyňami vzkriesenia
- dôraz na Jeţišovu moc nad smrťou a prísľub
večného ţivota pre Jeho nasledovníkov

I. / 4. / 8.
8. Cirkev je miesto, kde
patrím aj ja
Vstúpenie a Misijný príkaz

(6)
1

Poriadok Sluţieb Boţích

túţi po odpustení a vie odpúšťať iným - dieťa sa stáv
tvorcom pokoja
- žiak rozumie prečo Ježiš cíti bolesť a uvedomuje si
význam a vážnosť toho čo Pán Ježiš musel podstúpiť
pre záchranu hriešneho človeka - váži si to, čo Pán
Ježiš pre nás urobil

- uvedomuje si význam ukriţovania pre náš súčasný
večný ţivot
- vníma priznanie a oľutovanie svojich hriechov ako
dôleţité a prijíma Boţie odpustenie a lásku do svojh
srdca
- na postave Jozefa z Arimatie si ţiak uvedomuje
význam blízkych a verných priateľov, na ktorých sa
vţdy môţeme spoľahnúť.
- dieťa je vedené k spolucíteniu so smútiacimi, vie
prejaviť sústrasť, vie sa aj v ťaţkých situáciách
obracať s dôverou na Pána Boha
-cíti radosť zo vzkriesenia
- uvedomuje si, čo to znamená pre nás /dar nového,
večného ţivota/
- vie, ţe smrť nemá posledné slovo v ţivote veriaceh
človeka
- vníma nádej, ktorú prináša Pán Jeţiš svojím
zmŕtvychvstaním

- dieťa pozná príbeh o vstúpení a zoslaní Ducha
Svätého /iba zopakovať z 3. ročníka/ - dôraz na
misijný príkaz, ktorý vyjadruje Jeţišovu túţbu, aby
sa Jeho evanjelium zvestovalo všetkým a prinášalo
zmenu do sŕdc ľudí

- ţiak sa naučí misijný príkaz naspamäť - vie ho niel
reprodukovať, ale chápe význam týchto Jeţišových
slov - dieťa túţi po nasledovaní Spasiteľa a je
šíriteľom tejto zvesti vo svojom okolí

1

- stručne vysvetliť ţiakom, ako prebiehajú Sluţby
Boţie v našich chrámoch a čo je ich stredobodom

- ţiak sa túţi zúčastňovať Sluţieb Boţích (detská
besiedka, detské Sl. Boţie) a aktívne sa zapájať do ic
priebehu (pieseň, modlitba, čítanie textu z Biblie)

Diakon Štefan
– Sk 6

1

- ţiak vie, čo znamená slovo diakon / diakonia pozná príbeh o Štefanovi, o jeho smelom
vyznávaní viery i dôvody prečo zomiera

- dieťa si uvedomuje potrebu sluţby núdznym a je
vedené k dobrote a ochotnej pomoci biednym - učí s
odváţne vyznávať svoju vieru a nehanbiť sa za ňu.

Ap. Filip pokrstil
kráľovského dvorana
– Sk 8,26nn

1

- dieťa chce spoznávať Boţie slovo a jeho moc vo
svojom ţivote - rozumie dôleţitosti zvestovania
evanjelia - uvedomuje si význam krstu pre ţivot
kresťana

Saulovo obrátenie k Bohu

1

- vie, kto to bol Filip a aké bolo jeho posolstvo pre
eunucha - vie, za akým účelom prišiel tento muţ
do Jeruzalema a z knihy ktorého proroka si čítal pripomienka na náš krst a zopakovanie čo pre nás
znamená
- spoznáva biblický príbeh o Saulovi –
prenasledovateľovi kresťanov - vie porozprávať o
zmene, ktorú spôsobilo stretnutie Saula s Pánom
Jeţišom

Peter a Kornelius
– Sk 10

1

- ţiak sa dozvie, kto to bol Kornelius a vie ho
charakterizovať - ţiak spoznáva príbeh Petrovho
videnia a učí sa porozumieť jeho postate

- chápe, ţe Pán Boh miluje všetkých ľudí bez rozdie
a bez ohľadu na národnosť, rasu, spoločenské
postavenie, či iných „výhod“ - cíti vďačnosť za
Kristovu lásku a prijatie.
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zmenila jedného z najväčších prenasledovateľa cirkv
na Boţieho hlásateľa evanjelia o Boţej láske
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Charakteristika predmetu:
Predmet náboţenská výchova - evanjelická je povinne voliteľným predmetom na prvom stupni základných škôl. Náboţenská
výchova má dôleţitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet ţiakov –
prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umoţňuje spoznávať ţiakom Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.
Prostredníctvom procesu náboţenskej socializácie a interiorizácie biblického posolstva napomáha procesu objavovania
moţností a nutnosti individuálnych zmien ţiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si pozitívnych morálnych
hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva k spoločenskej inklúzii a kohézii.
Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre ţiaka základných
interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez pochopenia ktorých nemoţno úplne
pochopiť ani súčasnú generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii kaţdodenných rituálov a tradícií. Ich pochopenie
a tvorivé uchopenie uspôsobuje ţiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným
nástrojom v tvorbe identity ţiaka.
Súhrnne teda môţeme povedať, ţe poslaním tohto predmetu je napomôcť ţiakom v hľadaní (ukázať ţiakom ) správnej cesty
v ţivote, hľadaní jeho zmyslu a aktívneho poznania Boţieho plánu záchrany vo viere v Pána Jeţiša Krista.
Ţiaci na prvom stupni základných škôl sa na hodinách evanjelického náboţenstva oboznamujú predovšetkým so základnými
biblickými pojmami a biblickými príbehmi. Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí z Boţieho slova si
budujú vlastné poznanie Boţej existencie, ktoré im umoţňuje aktívne participovať na ţivote Boţieho ľudu a pod pôsobením
Slova a Ducha stvárňovať svoj ţivot.
Ciele predmetu:
Cieľom náboţenskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základnej školy je:
- osvojiť si základné biblické pojmy
- získať základný prehľad zvesti Biblie, biblických príbehov
- poznať biblické postavy, ktorých osobnosť formuje viera
- viesť ţiakov k pochopeniu vlastnej hodnoty a postavenia v spoločenstve, a tak
aktívne prispieť v procese hľadania vlastnej identity k budovaniu zrelej kresťanskej
osobnosti
- učiť ţiakov rozlišovať medzi dobrom a zlom
- získavať a rozvíjať základné komunikačné zručnosti
- vštepovať základy kresťanskej viery
- budovať ţivý a aktívny vzťah k Trojjedinému Bohu Otcu, Synovi a Duchu Svätému
- aktívne rozvíjať vzťah k cirkvi, povzbudzovať k participácii na jej ţivote
- poznať zákon a evanjelium
- viesť k osvojeniu základného učenia evanjelickej cirkvi
- poznať Trojjediného Pána Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého
- vzbudiť záujem o Boţie slovo, modlitbu a duchovné hodnoty
- vychovávať ako Boţie dieťa s vedomím Boţej milosti
- viesť ţiakov k viere v Pána Jeţiša Krista a pre večný ţivot
Kļúčové kompetencie
Kompetencie k učeniu sa - dokáţe tvorivo myslieť, - pozná biblické príbehy Novej zmluvy, - vie čo je cirkev a oceňuje jej
hodnotu
Kompetencie k riešeniu problémov - snaţí sa spolupracovať so svojim okolím, - dokáţe na určitej úrovni riešiť svoje
problémy
Kompetencie komunikačné - formuluje svoje myšlienky a vie ich aj vyjadriť, - zapája sa do diskusie v skupine i v triede, dokáţe vyjadriť svoje myšlienky a postoje
Kompetencie sociálne a interpersonálne - účinne spolupracuje vo dvojiciach a v skupine, - podieľa sa na vytváranie
príjemnej atmosféry v triede a skupine, - vníma svoje správanie a uvedomuje si svoju jedinečnosť, - je empatický, oceňuje
priateľstvo
Kompetencie občianske - má pozitívny vzťah k druhým ľuďom, - objavuje pocit zodpovednosti
Kompetencie pracovné - vytvára si pracovné návyky a prácu prijíma pozitívne, - dokáţe si stanoviť ciele a zvládnuť ich
Kompetencie existencionálne -vie oceniť zmysel modlitby
Medzipredmetové vzťahy
Etická výchova - hodnotí svoje správanie a správanie druhých ľudí, - vie rozlíšiť medzi dobrom a zlom, - chápe rozdiely
medzi ľuďmi a ich kultúrou
Výtvarná výchova - vytvára výtvarné práce, podieľa sa na projektoch, - vyjadruje sa vo výtvarných prácach
Hudobná výchova - vie zaspievať detské piesne, - zaspieva piesne kresťanského charakteru
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Slovenský jazyk- snaţí sa čítať s porozumením, - rozlišuje medzi beţnou literatúrou a Bibliou

NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA –
KATOLÍCKA PRE 2. ROČNÍK ZŠ
Učebné osnovy predmetu:

Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Radoslav Adámik
Vypracoval: Mgr. Radoslav Adámik
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UČEBNÉ OSNOVY PRE PREDMET
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
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NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA –
KATOLÍCKA PRE 3. ROČNÍK ZŠ
Učebné osnovy predmetu:

Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Radoslav Adámik
Vypracoval: Mgr. Radoslav Adámik
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UČEBNÉ OSNOVY PRE PREDMET
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
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NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA –
KATOLÍCKA PRE 4. ROČNÍK ZŠ
Učebné osnovy predmetu:

Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1 h + podļa ŠkVP 0 h
Vyučujúci: Mgr. Radoslav Adámik
Vypracoval: Mgr. Radoslav Adámik
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Učené osnovy predmetu: ETICKÁ VÝCHOVA
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický celok
Postoje a spôsobilosti
medziļudských
vzťahov
(8 h)

Obsahový štandard

2. ROČNÍK

Výkonový štandard

- počúvanie iných ako prvý
predpoklad úspešnej komunikácie

Ţiak vie- uvedomene pouţívať slová
prosím, ďakujem, prepáč“

- základy spolupráce v skupinách

- objasniť dôleţitosť počúvania
pri rozhovore

Prierezové
témy
OSR
OŢaZ
ENV
MKV
TPaPZ

- vysvetliť príslušnosť
k spoločenstvu triedy

- sebaovládanie pri prijímaní
informácií o sebe a iných

- zopakovať si práva a povinnosti
v rámci skupiny
- počúvanie iných ako prvý
predpoklad úspešnej komunikácie

- preukázať schopnosť spolupráce
v skupine, argumentovať,
- obhájiť svoje názory v skupine, ohodnotiť
názory a nápady iných

Tvorivosť
(7 h)

- prijať a akceptovať spoluţiaka,
jeho jedinečnosť
Ţiak vie- navrhnúť viacero riešení zadanej
úlohy, vytvoriť problémovú úlohu pre
ostatných

- objavovanie vlastných daností,
talentu – pozitívnych stránok
- rozvoj fantázie a pozorovacích
schopností

- vytvoriť návrhy na riešenie daných
situácií

OSR
OŢaZ
ENV
MKV
RV
TĽK

- napísať príbeh s pouţitím daných slov
podľa vlastnej fantázie

- tvorivosť iných, ktorá nás
obohacuje

- opísať písomnou formou záţitok
z prekvapenia
- vyuţitie tvorivosti v ţivote triedy
Iniciatíva
(7 h)

- odlíšiť seba od ostatných( výzor, záujmy,
čo rád robí, čím chce byť...)
Ţiak vie - vyhľadať informácie o svojom
mene v literatúre alebo na internete
a prezentovať ich v skupine

- iniciatíva v sebapoznaní

- iniciatíva vo vzťahu k iným

- rozlíšiť, ţe nie všetko, čo je lákavé, je
prijateľné, ale môţe nás aj ohroziť

- iniciatíva, ktorá nie je prijateľná
mnou, alebo inými

-vyvodiť závery z toho, ţe klamstvo je
neprijateľné
-navrhnúť prijateľné odmietnutie
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OŢaZ
ENV
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v konkrétnych situáciách
Vyjadrovanie citov
(7 h)

- úcta k ţene, matke, sestre,
spoluţiačke....

Ţiak vie - vyjadriť preţívané city pred
skupinou

- úcta k muţovi, otcovi, bratovi,
spoluţiakovi....

-identifikovať vlastné city, uviesť príklady
situácií, kedy som sa tak cítil

- akceptovanie citov

Ţiak vie -vytvoriť ľubovoľnou technikou
obrázok, ktorý vyjadruje určitý cit

- kultivované vyjadrovanie
negatívnych citov

OŢaZ
ENV
MKV
OSR

-preukázať schopnosť ovládať
negatívne city, zdôvodniť príčinu svojich
negatívnych citov

- vyjadrenie vďačnosti, ochoty,
láskavosti a obdivu

-vypracovať krátky projekt o blízkom
človeku pomocou výučbového programu na
PC
Naša triedaspoločenstvo detí
(7 h)

- dodrţiavanie pravidiel správania
v triede : vzájomná spokojnosť,
tolerancia a spolupráca

Ţiak vie -vyrobiť menovky pre svojich
kamarátov
- vypracovať projekt o ţivote skupiny,
pravidlách, záľubách, činnosti...
- vytvoriť spoločne „kvet priateľstva“
a vzájomne sa obdarovať

- správanie sa medzi sebou,
vzťahy medzi chlapcami
a dievčatami- rešpektovanie
inakosti

OSR
OŽaZ
MKV
ENV
TPaPZ

- prejaviť pozornosť kamarátovi/kamarátke
- porovnať rozdielnosť chlapcov a dievčat,
muţov a ţien (výzor, povolania, záľuby...)

- kamarátstvo a priateľstvoúprimné a falošné

- vysvetliť na konkrétnom príklade podstatu
priateľského vzťah

Učené osnovy predmetu: ETICKÁ VÝCHOVA
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický celok

Obsahový štandard

3. ROČNÍK

Výkonový štandard

Postoje
a spôsobilosti
medziļudských
vzťahov
(5 h)

Dodrţiavanie dohodnutých
pravidiel
Otvorená komunikácia –
pravdivosť, objektívnosť,
prijímanie pravdy o sebe aj
o iných
Asertívne správanie
Bezpečné správanie sa
v rizikových situáciách

Ţiak vie:
Vysvetliť pojem komunikácia, čo znamená slovo
pravda, ako vplýva na kvalitu komunikácie, ako sa
správať v rizikových situáciách, postaviť sa voči
negatívnym javom /šikanovanie/, odolávať
príjemným zvodom na zlé, povedať aj nie.

Vcítenie sa do
preţívania iných –
empatia
(5 h)

Hľadanie dôvodov na radosť,
smútok u seba a u iných
Pochopenie situácie iných
ľudí prostredníctvom
vlastných záţitkov
Odovzdávanie radosti
a zmierňovanie smútku
najbliţších

Ţiak vie:
Vcítiť sa do iného, pochopiť situáciu druhých,
vnímať chorých, starých, zdravotne postihnutých,
prejaviť pochopenie
Reagovať na svoj omyl i na omyl iných, chápe
skutočnosť
viny a odpustenia
vnímať pri konflikte dôvody druhej strany.
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Riešenie konfliktov
– výchova
k zmierlivosti
(5 h)

Pomoc, darovanie,
delenie sa
(6 h)

Naša škola
(12 h)

Záujem o zdravotne
postihnutých, starých
a chorých ľudí
Právo na omyl a moţnosť
nápravy
Význam odpúšťania
v medziľudských vzťahoch
Rozvíjanie sebaovládania
a jeho upevňovanie,
prehlbovanie vzájomnosti
i sebaúcty
Súťaţivosť a kooperácia
Vnímanie a preţívanie
prosociálnosti
Zámerné robenie dobra
iným, rozdiel medzi
psychickou a materiálnou
pomocou
Podelenie sa a darovanie
v rámci rodiny a ţiackeho
kolektívu
Príprava ţiakov na moţné
neprijatie dobra inými
Poznávanie kvalít
a predností školy
Rozvíjanie podvedomie
a príslušnosti k svojej škole
Účasť ţiakov na ţivote
a úspechoch školy
Tvorba projektov
Ako by sa nám lepšie ţilo na
škole a čo chcem vylepšiť.

Ţiak vie:
Posúdiť kto je, svoje reakcie, realizuje ústretovosť
k iným, riešiť problémy , pomáhať iným.

MDV

Ţiak vie:
Ohodnotiť situácie, kedy prijal rôzne druhy pomoci
a je ochotný pomáhať
Vysvetliť rozdiel medzi psychickou a materiálnou
pomocou
Je pripravený reagovať na neprijatie pomoci

OSR

Ţiak vie:
Hovoriť o kvalitách svojej školy, tešiť sa z nich
Prispieť k prezentácii školy

OSR
MDV

Učené osnovy predmetu: ETICKÁ VÝCHOVA
Počet hodín týţdenne: podļa ŠVP 1h + podļa ŠkVP 0h
Vyučujúci: Anna Ťaţká
Vypracovala: Anna Ťaţká
Tematický celok

Obsahový štandard

4. ROČNÍK

Výkonový štandard
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SOCIÁLNE POSTOJE
A ZRUČNOSTI V
MEDZIĻUDSKÝCH
VZŤAHOCH
(7 h)

REÁLNE A ZOBRAZENÉ
VZORY
(7 h)

Nadviazať prvé kontakty a oboznámiť
deti s ETV
Chápať zmysel a podstatu slov ďakujem,
prosím, prepáč a je schopný ich pouţívať
Prehĺbiť kamarátske vzťahy medzi
spoluţiakmi, podnietiť vzájomnú
všímavosť, rozvíjať toleranciu
Ujasniť si predstavy o chlapcoch
a dievčatách, učiť sa tolerovať
a kultivovane správať k osobám iného
pohlavia
Pochopiť myslenie a preţívanie druhého
pohlavia
Osvojiť si základné prejavy vzájomnej
úcty v komunikácii, pozitívne prijať
príslušníka iného pohlavia a kultivovane
sa k nemu správať
Osvojiť si základné prejavy vzájomnej
úcty v komunikácii, pozitívne prijať
príslušníka iného pohlavia a kultivovane
sa k nemu správať

Ţiak sa vie zoznámiť, oslovovať
menom, uvedomuje si hodnotu
vlastného mena i mena kaţdého v
spoločenstve
Ţiak pozná základné komunikačné
zručnosti
Ţiak v komunikácii so spoluţiakmi
prejavuje prvky tolerancie
Ţiak kultivovane prijíma a rešpektuje
opačné pohlavie
Ţiak vie vysvetliť základné rozdiely
medzi pohlaviami, chápe význam
zlatého pravidla mravnosti
v medziľudských vzťahoch
Ţiak si osvojil základné prejavy
vzájomnej úcty, je ohľaduplný,
zdvorilý, toleruje odlišnosti
Ţiak si osvojil základné prejavy
vzájomnej úcty, je ohľaduplný,
zdvorilý, toleruje odlišnosti

Motivovať k uvaţovaniu a hľadaniu
pozitívnych vzorov
Rozvíjať schopnosť zodpovedne si
vybrať vzor a riadiť sa podľa neho /
optimizmus, ochota, povaha vybranej
osoby/
Upozorniť na vzory v bezprostrednom
okolí, naučiť sa analyzovať a hodnotiť
programy vysielané masmédiami
Uvaţovať o osobe dôleţitej v ţivote
jednotlivca, podnietiť vzájomnú
komunikáciu
Uvedomiť si moţnosť pozitívneho
ovplyvnenia cez literatúru, prečo je
potrebné veľa čítať
Učiť sa rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé
na správaní rozprávkových hrdinov,
rozlišovať ţiadúce a neţiadúce správanie
televíznych hrdinov
Pochopiť význam pozitívnych ľudských
hodnôt

Ţiak pozná pojmy vzor, vplyv vzoru,
pozitívne a negatívne vzory správania
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Ţiak prezentovať prosociálne vzory
Ţiak rozozná pozitívne a negatívne
modely správania
Ţiak vie voliť medzi pozitívnym
a negatívnym vzorom
Ţiak vie voliť medzi pozitívnym
a negatívnym vzorom v literárnom
diele
Ţiak vie voliť medzi pozitívnym
a negatívnym vzorom vo filmoch
Ţiak pozná pozitívne ľudské hodnoty

OSR
TPaPZ

OSR
TPaPZ
MDV

Základná škola s materskou školou, Banícka 52, 974 05 Malachov

ROZVOJ TVORIVOSTI
A INICIATÍVY
(8 h)

Vnímať detaily na iných a ich zmeny,
všímať si zmeny najmä v správaní –
v škole, doma, v skupine priateľov
Prezentovať svoje osobnostné kvality,
vyuţiť ich tvorivo v prospech iných –
schopnosť, sebadôvera. Hrdosť,
uţitočnosť
Pripraviť návrhy na prekvapenie,
vytvoriť v skupine darček pre
konkrétneho adresáta, vyuţiť tvorivosť
ako prostriedok na riešenie problému
Uvedomiť si, ţe dodrţiavanie pravidiel je
podmienkou spoluţitia bez konfliktov
Rozvíjať komunikačné schopnosti,
uvedomiť si pojmy a súvislosti týkajúce
sa medziľudských vzťahov.
Vyuţiť schopnosti a iniciatívu ţiakov pri
kaţdodenných problémoch, otázky typu –
Č o sa stane keď...
Porovnať čím sa ľudia v rôznych
krajinách od seba odlišujú a prečo
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Ţiak vie pozorovať a vnímať zmeny a
detaily
Ţiak vie kto je. Svoje reakcie,
realizuje ústretovosť k iným, badať na
jeho správaní prosociálne prvky
Ţiak vie tvoriť, darovať a pomáhať
iným
Ţiak vie vyuţívať osobné kvality pre
dobro jednotlivca i celé spoločenstvo
Ţiak vie komunikovať na slušnej
úrovni.
Ţiak je schopný prosociálneho
správania
Ţiak vie vnímať rozdiely ľudí v iných
krajinách

OSR
TPaPZ
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NAPĹŇANIE OBSAHU
DOHOVORU O PRÁVACH
DIEŤAŤA
(6 h)

NÁŠ REGIÓN – VLASŤ
(7 h)

Naučiť sa rozlišovať medzi ţelaniami
a potrebami, nie na všetko čo si ţelám
mám aj právo
Dohovor o právach dieťaťa
Uvedomiť si, ţe naše práva nám nikto
nemôţe odňať
Uvedomiť si rozdiel medzi
individuálnymi a skupinovými právami,
utvárať názorový konsenzus
Poznať, ţe práva úzko súvisia
s povinnosťami
Poznávať problematiku práv
v kaţdodennom ţivote
Uvedomiť si, aký je dôleţitý spôsob
nášho správania sa pre prijatie inými

Ţiak rozlišuje rozdiel medzi ţelaním a
potrebou
Ţiak vie čo potrebuje a na čo má právo
Ţiak pozná svoje práva
Ţiak pozná svoje povinnosti
Ţiak chápe a uvedomuje si svoje práva
a ich akceptáciu v demokratických
krajinách
Ţiak sa doţaduje svojich práv
a rešpektuje práva iných

OSR

Uvedomiť si dôleţitosť vlastného
domova, prehlbovať vzťah k svojmu
rodisku, miestu, kde ţijem.
Rozvíjať povedomie a príslušnosť
k svojmu regiónu pozitívne vzory
Vedieť čo treba v regióne vylepšiť, ako
ho chrániť a rozvíjať, byť iniciatívny pri
pozitívnom ovplyvňovaní svojho regiónu
Rozvíjať pozitívny vzťah k vlasti
Zhodnotiť prínos ETV pre ţiakov
Preţívanie radosti zo spoločných hier
Preţívanie radosti zo spoločných hier

Ţiak dobre pozná svoje rodisko, okolie
Ţiak objavuje tradície v regióne
Ţiak vie vymenovať iniciatívy, kde by
mohol preukázať svoj vzťah k svojmu
regiónu, ochrane prírody a ţivotnému
prostrediu
Ţiak rozvíja povedomie a príslušnosť
k svojej vlasti
Ţiak vie posúdiť prínos ETV na jeho
rozvoj a vzdelanie
Ţiak dodrţiava pravidlá hry
Ţiak dodrţiava pravidlá hry

OSR
MVD
ENV

DOZ

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

OZO

OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA

OSR

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

TPZ

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ

ZRUČNOSTI
REV
MKV

ENV

REGIONÁLNA VÝCHOVA

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

MDV

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
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