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Poznámky:   

 Žiaci sa delia na skupiny: 

 na vyučovanie cudzích jazykov do počtu 17 

 na vyučovanie informatiky do počtu 17 žiakov 

 na vyučovanie telesnej výchovy na chlapcov a dievčatá do  

 počtu 25 žiakov     

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť  predmety Počet hodín  

6. ročník 

Poznámky  

Jazyk a komunikácia 

 

 

Slovenský jazyk  

 

5  

Anglický jazyk  

 

4  

Matematika a práca s 

informáciami  

Matematika  

 

5  

Informatika  

 

1 Delí sa na  dve skupiny 

Človek a spoločnosť  Dejepis  

 

1  

Geografia  

 

2  

Občianska náuka 

 

1  

 Regionálna výchova 1  

Človek a príroda Biológia 1  

 Fyzika 2  

Človek a hodnoty  Etická výchova / 

náboženská  

výchova  

1  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

 

1  

Hudobná výchova 

 

1  

Človek a svet práce Technika 1 Delí sa na dve skupiny, 

strieda sa s informatikou. 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová 

výchova  

 

2 Delí sa na chlapcov 

a dievčatá. 

Spolu   

 

29  

Inovovaný školský učebný plán pre 6. ročník 
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Charakteristika výstupov žiakov 6. ročníka: 

 

 

1. Jedným z cieľov je vypestovať v žiakoch zodpovednosť za vlastné učenie, schopnosť 

pracovať v tíme a vedieť spolupracovať. Zameriame sa na získavanie spôsobilostí vnímať a chápať 

kultúru, vážiť si naše kultúrno-historické dedičstvo, vedieť oceniť národné historické a regionálne 

tradície.  

Realizácia: 

 

V rámci predmetu regionálna výchova pripravia žiaci 6.ročníka projekt Deň histórie regiónu, 

ktorý budú prezentovať žiakom 4.ročníka. 

 

  

Realizácia: 

 

Na realizáciu učiva Ochrana života a zdravia sa v 5.- 9. ročníku využívajú účelové cvičenia. Pred 

ich realizáciou vykonáme v 6. ročníku deň teoretickej zdravotnej prípravy, žiaci by mali ovládať 

poskytnutie predlekárskej prvej pomoci. 

 

Ciele 6. ročníka: 

 

A. naučiť sa vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum, 

B. pochopiť význam textu 

C. prerozprávať obsah prečítaného diela 

D. vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová  

E. dokázať  sa dohovoriť jednoduchým spôsobom v cudzom  jazyku 

F. rozumieť každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vedieť  reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa 

dozvie 

G. ovládať počtové výkony s racionálnymi číslami a zlomkami 

H. ovládať výpočet obvodu a obsahu štvorca a obdĺžnika, povrchu a objemu kocky a kvádra 

I. pomenovať prvočíslo a zložené číslo 

J. popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 

znakov  

K. rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 

L.  chápať udalosti v historicko-geografickom  kontexte 

M. rozvíjať  kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov, 

žiaci samostatne  pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine 

N. vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi 

O. poznať vybrané fyzikálne veličiny 

P. vedieť použiť získané  teoretické poznatky pri vysvetlení situácii z bežného života  

Q. poznať základnú stavbu rastlinnej a živočíšnej bunky a funkcie častí bunky 

R. poznať základnú stavbu tiel jednobunkových a mnohobunkových organizmov 

S. vedieť vytvoriť v PowerPointe  kompletnú jednoduchú prezentáciu na danú tému a poznať  

zásady správneho prezentovania 

Inovovaný školský vzdelávací program pre 6. ročník 
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T.  chápať seba samých v socializačnom procese 

U.  vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v     bezprostrednom okolí 

V. vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu i na kultúrne 

a historické tradície svojej lokality i širšieho regiónu 

W. poznať rôzne formy vyjadrovania myšlienok, skúseností    a emócií 

 

Vychádzajúc z obsahu vzdelávania v iŠtátnom vzdelávacom programe a v iŠkolskom 

vzdelávacom programe sme na dosiahnutie cieľov a získanie kľúčových kompetencií žiakov vybrali 

tieto okruhy učiva: 

 

 Spoločenská komunikácia 

 Rétorika 

 Štylizácia textu 

 Multikultúrna spoločnosť 

 Rodina a spoločnosť 

 Voľný čas a záľuby 

 Počtové výkony s prirodzenými a desatinnými číslami 

 Objem a povrch kocky a kvádra 

 Látka a teleso 

 Fyzikálne veličiny 

 Krajiny starovekého sveta 

 Moja rodina 

 Domov, bývanie 

 Objavovanie prírodných a človekom vytvorených odlišností regiónov a ich porovnanie so 

Slovenskom 

 Vonkajší a vnútorný život jednotlivca 

 Živé organizmy a ich stavba 

 Stavba tela bezstavovcov 

 Základy gymnastických športov 

 Športové hry 

 Prostredníctvom hudby poznávame kultúru iných národov 
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Hodnotiace portfólio v 6. ročníku 
 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 štvrťročné písomné práce z matematiky 

 predpísané diktáty a písomné práce zo slovenského  jazyka   

 vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov / CUJ/ 

 projekty a tvorivé práce z regionálnej výchovy 

 ústna odpoveď minimálne raz za polrok z predmetov biológia, dejepis, geografia, fyzika, 

chémia 

 písomné práce po ukončení tematického celku z predmetov biológia, dejepis, geografia, cudzí 

jazyk  

 praktické cvičenie minimálne jedenkrát za rok z predmetov biológia, fyzika, chémia  

 vypracovať a odprezentovať projekt na zadanú tému jedenkrát za rok z viacerých predmetov  

 pletenie košíka z papiera 

 test pohybovej výkonnosti 

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 príspevky do školského časopisu, rozhlasovej relácie, 

 účasť na olympiáde z cudzieho jazyka, matematiky,  biológie, dejepisu, geografie,... 

 referát, projekt na vybranú tému  

 účasť na športových súťažiach 

 zapojenie sa do školského projektu, 

 nástenka triedy, 

 čitateľský denník,  

 zdokumentované návštevy knižnice 

 projekt pomoci iným 

 čistota areálu a triedy 
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Učebné osnovy ISCED 2 tvoria vlastný didaktický program vzdelávania. Je rozpracovaný 

pre jednotlivé vyučovacie predmety 6. ročníka Základnej školy Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská. Vychádzajú z Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil 

absolventa a zameranie našej školy. 

  

 

Učebné osnovy pre každý predmet majú nasledovnú štruktúru: 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

3. Obsah vyučovacieho predmetu  

4. Kľúčové kompetencie 

5. Prierezové témy 

6. Stratégie  

7. Učebné zdroje  

8. Hodnotenie predmetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  
Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 5 hodín /týždeň (165 hodín/rok) 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH 

 
1. Charakteristika predmetu 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie 

medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka.  

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií 

(spôsobilostí) považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému 

a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.  

Vo vyučovaní jazyka sa do popredia dostane analýza a interpretácia textov/prejavov a  tvorba 

vlastných textov/prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. 

Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na sebauvedomenie. Dá 

šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú 

sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať 

svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. 

Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a sveta, ale aj 

v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by 

mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. 

 

2. Ciele predmetu 
 

Viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému. Viesť 

ich k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového systému, k 

odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi jednotlivými rovinami jazykového 

systému. Zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných 

a ústnych prejavov. To napomáha žiakovi chápať zložitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého 

sveta, orientovať sa vo svete, prijímať nové informácie a odovzdávať vlastné poznatky a skúsenosti, 

formovať si svoje postoje k svetu a životu, spoznávať zákonitosti súčasného života, pochopiť 

históriu a inšpirovať sa do budúcnosti. 

Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, 

t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách. 

Tento cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a 

zručností, ale aj zručností v štylizácii príslušnej vety či textu. 

Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému 

etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami. Prostredníctvom ovládania 

normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych prejavov, 

ústnych i písaných. 

Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, 

ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka. 

Prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova 

či diela. 
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Rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu 

správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt. 
 

3. Vzdelávací štandard 

3.1.  Slovenský jazyk 

Slovenský jazyk na 2. stupni zahŕňa jazykovú zložku a slohovú zložku. 

 

Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho štandardu 

v takej forme, ako je uvedené v iŠKP. 

Odkaz na vzdelávací štandard iŠVP: https://www.minedu.sk/data/att/7556.pdf 

 

Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Pozná

mky 

ZVUKOVÁ 

STRÁNKA 

JAZYKA A 

PRAVOPIS 

 

Žiak ovláda správnu výslovnosť 

hlások, spoluhláskových skupín, 

zdvojených spoluhlások. Žiak vie 

správne vyslovovať slová, 

v ktorých nastáva spodobovanie. 

Žiak vie správne artikulovať 

a spisovne výslovnosť slabiky de, 

te, ne, le, di, ti, ni, li; dodržiavať 

správnu dĺžku slabík a držiavať 

pravidlá spodobovania. 

Hlásky / samohlásky, dvojhlásky, 

spoluhlásky- delenie /  

Spoluhláskové skupiny Zdvojené 

spoluhlásky Spodobovanie 

 

Žiak vie správne a uplatňovať 

správny slovný a vetný prízvuk 

a melódiu vety.  

Žiak vie vysvetliť pojmy prestávka, 

sila hlasu, dôraz. Žiak pri čítaní 

dodržiava správne dýchanie. 

Fonetické prostriedky: *Melódia, 

dôraz, hlavný slovný prízvuk 

prestávka, sila hlasu, rytmus, tempo 

 

Žiak vie posúdiť správnosť 

interpunkcie v jednoduchej vete. 

Žiak ovláda písanie úvodzoviek v 

priamej reči. 

Interpunkčné znamienka 

*pomlčka, úvodzovky, čiarka 

 

Žiak vie identifikovať v slove 

porušenie rytmického krátenia, 

vyhľadá a odôvodni. 

Rytmické krátenie (rytmický zákon)  

VÝZNAMOVÁ 

ROVINA 

JAZYKA 

Žiak vie definovať pojmy. Žiak vie 

zatriediť slová do jednotlivých 

vrstiev slovnej zásoby. 

Slovná zásoba 

- jadro 

- okraj 

 

Vie vytvoriť krátky rečový prejav 

s použitím príslušného druhu slov. 
Neutrálne a citovo zafarbené slová  

Žiak vie vysvetliť pojmy 

slovotvorného procesu. Vie 

vyhľadať odvodené slová v danom 

texte. Žiak vie členiť slová na 

slabiky a určiť predponu a príponu 

v slove v rámci daného textu. Vie 

odvodiť slovo podľa zadania. 

Tvorenie slov odvodzovaním 

- predpona 

- prípona 

- slovotvorný základ 

- základové slovo 

- odvodené slovo 

 

Žiak vie vysvetliť podstatu tohto 

slovotvorného postupu, vysvetlí 

pojem zložené slovo, vie uviesť 

príklady, vytvoriť slová skladaním. 

Tvorenie slov skladaním 

- zložené slovo 

 

Žiak si vie overiť význam 

neznámych slov v jazykovedných 

príručkách. 

Žiak pozná funkciu jednotlivých 

jazykovedných príručiek a vie si 

vybrať a používať vhodnú 

jazykovednú príručku. 

Slovníky:  

pravopisný 

výkladový 

 

https://www.minedu.sk/data/att/7556.pdf
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TVAROVÁ 

ROVINA 

JAZYKA  

Žiak vie vysvetliť 

plnovýznamovosť a ohybnosť 

podstatných mien 

Podstatné mená 

- plnovýznamovosť  

- ohybnosť 

 

Žiak vie roztriediť podstatné mená 

podľa gramatického rodu. 

Žiak vie určiť pri podstatnom mene 

rod, číslo, pád.  

Žiak vie skloňovať konkrétne 

podstatné meno podľa vzoru. 

Žiak vie aplikovať svoje vedomosti 

o skloňovaní podstatných mien vo 

vlastnom texte. 

Gramatické kategórie podstatných 

mien Skloňovanie – skloňovacie 

vzory  

 

Žiak vie roztriediť abstraktné 

a konkrétne podstatné mená, vie ich 

vyskloňovať podľa vzoru, pri 

abstraktných podstatných menách 

skloňujúcich sa podľa  vzorov dub 

a stroj vie označiť odlišné ohýbacie 

prípony. 

Nadviazať kontakt s inými ľuďmi 

pomocou oslovenia. Poznať 

osobitný pád podstatných mien – 

vokatív. 

Konkrétne a abstraktné pod. mená 

- skloňovanie – vzory dub a stroj 

 

 

 

 

 

 

Oslovenie 

Osobitný pád - vokatív 

 

Žiak vie vysvetliť 

plnovýznamovosť a ohybnosť 

prídavných mien. 

Prídavné mená- 

-plnovýznamovosť  

- ohybnosť 

 

Žiak chápe dôležitosť gramatickej 

zhody medzi prídavnými 

a podstatnými menami pre 

porozumenie textu. 

Gramatické kategórie prídavných 

mien – rod, číslo, pád 

 

Žiak ovláda delenie, vie uviesť 

konkrétne príklady 

Rozdelenie prídavných mien – 

akostné, vzťahové, privlastňovacie 

 

Žiak vie vysvetliť funkciu 

stupňovania prídavných mien v 

texte.  

Žiak vie správne použiť akostné 

prídavné mená vo svojom texte 

a správne ich vystupňovať. 

Stupňovanie akostných prídavných 

mien 

- 3 stupne 

- pravidelné a nepravidelné 

 

Žiak vie rozlišovať mäkko a tvrdo 

zakončené prídavné mená. 

Vie vyskloňovať konkrétne 

prídavné meno podľa vzoru. 

Vie správne napísať privlastňovacie 

prídavné mená odvodené od 

vlastných podstatných mien. Vie 

vyhľadať v slovách skloňujúcich sa 

podľa vzoru „páví“ výnimku 

z pravidla o rytmickom krátení. 

Žiak vie aplikovať svoje vedomosti 

o skloňovaní vo vlastnom texte. 

Vie použiť prídavné mena pri 

jednoduchom opise. 

Skloňovanie prídavných mien: vzory: 

- pekný, cudzí 

- páví 

- matkin, otcov  

z uč. 

5.r 

Žiak vie rozpoznať druhy zámen, 

vie ich správne skloňovať, ich tvary 

vie použiť vo vlastnom texte. 

Zámená - osobné:  

/základné, privlastňovacie/ 

  

 

Žiak vie rozoznať základné 

a radové číslovky, roztriediť ich 

Žiak vie aplikovať vedomosti 

o skloňovaní základných 

a radových čísloviek v texte 

a dodržiava ich  pravopis. 

Žiak ovláda písanie interpunkčných 

znamienok pri radových číslovkách 

Číslovky : 

- základne 

- radové   

- 

zopako

vať  
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napísaných číslicou.   

Žiak chápe význam čísloviek 

(magické čísla) v umeleckom texte. 

 Žiak vie vysvetliť podstatu slovesa 

a jeho funkcie v texte. Žiak chápe 

dôležitosť (funkciu) slovies 

v rozprávaní. 

Žiak vie správne časovať sloveso 

podľa konkrétnych gramatických 

kategórii. 

Žiak vie aplikovať znalosti 

o časovaní slovesa byť vo 

vlastnom  texte. 

Žiak vie posúdiť správnosť použitia 

slovesných časov v texte vzhľadom 

na časovú postupnosť. 

Slovesá 

- plnovýznamovosť  

- ohybnosť 

Gramatické kategóre – osoba, číslo, 

čas a časovanie slovies- sloveso byť 

 

Žiak rozpozná  zvratné a nezvratné 

slovesá. Vie ich vyhľadať v texte. 
Zvratné a nezvratné slovesá Z 5 

Žiak odlíši  plnovýznamové 

a neplnovýznamové slovesá. A vie 

ich použiť v správnom tvare vo 

vete. 

Plnovýznamové a neplnovýznamové 

slovesá 

 

Poznať  a  vedieť  určovať   

kategóriu  spôsobu. 
Gramatická kategória – spôsob 

- oznamovací 

- rozkazovací 

- podmieňovací 

Z 5 

Žiak vie charakterizovať 

gramatickú kategóriu, vie určiť vid 

slovesa a tvoriť tvary. 

Gramatická kategória – vid 

- dokonavý  

- nedokonavý 

Navyše 

Žiak vie tvoriť  a  rozoznávať  

jednoduchý a zložený  slovesný  

tvar. 

Jednoduché a zložené  slov. tvary  z 5 

Žiak vie priradiť príslovku 

k jednotlivému druhu, vie 

stupňovať príslovky  utvorené  od 

akostných prídavných mien. 

Príslovky 

- delenie 

- stupňovanie 

- tvorenie z akostných 

prídavných mien 

 

Žiak vie správne používať 

predložky, vie správne použiť 

vokalizovanú predložku. 

Predložky 

- väzba s pádom 

- vokalizácia 

 

Žiak vie vyhľadať citoslovcia 

v texte a využiť ho v rozprávaní, 

vie ho vyčleniť čiarkou. 

Citoslovcia  

SKLADOBNÁ 

ROVINA  
 

Žiak vie samostatne tvoriť 

jednoduché holé a rozvité vety. 
Veta  

- jednoduchá 

- rozvitá 

 

Žiak vie v texte vyhľadať základné 

vetné členy, vie ich pomenovať 

a určiť akým slovným druhom sú 

vyjadrené. 

Základné  vetné  členy 

-prisudzovací sklad 

 

Žiak pozná podmet a a vie určiť  

vyjadrený a nevyjadrený podmet. 
Podmet  
- vyjadrený 

- nevyjadrený 

 

Žiak vie  určovať prísudok 

vyjadrený 

slovesom.  

Prísudok  

- slovesný 

- neslovesný 

 

 

3.2.  Sloh 

 

Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Pozná

mky 
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Informačný 

slohový postup 

Žiak dokáže rozlíšiť umelecký text 

od vecného 

 umelecký a vecný text 

 

 

Žiak vie v skupine so spolužiakmi 

vytvoriť projekt na danú tému 

a prezentovať ho. 

Projekty  

Módna prehliadka 

Galéria literárnych postáv 

 

Rozprávací 

slohový postup 

Viesť rozhovor s využitím prvkov 

neverbálnej komunikácie. 

Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému ucelené rozprávanie, 

reprodukciu s využitím priamej 

reči, 

osnovu. 

Vie prerozprávať prečítaný text so 

zachovaním časovej 

a príčinnej postupnosti a s 

prípadnými individuálnymi 

obmenami; dokončiť začatý príbeh. 

Vie prerozprávať príbeh v 1. a 3. 

osobe singuláru. 

V príbehu vie oddeliť jednotlivé 

časti . úvod, zápletku, vyvrcholenie, 

obrat, rozuzlenie. 

Slovná komunikácia – dialóg, repliky 

Neslovná komunikácia – mimika, 

gestikulácia 

 jednoduché rozprávanie 

Stručná a podrobná reprodukcia. 

 

 

 

 

 

 

 Ja -rozprávanie 

 On –rozprávanie 

Stavba príbehu – úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie 

 

. 

Žiak vie vysvetliť pojmy úvod, 

jadro, záver. 

Členenie jazykového prejavu na 

odseky. 

Kompozícia rozprávania  

 úvod, jadro, záver 

 osnova 

 

 

Žiak vie  napísať reprodukciu 

s využitím priamej reč, ovláda 

písanie interpunkcie pri priamej 

reči. 

Priama reč v rozprávaní  

Opisný slohový 

postup 

Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému opis predmetu, jedla, 

rastliny a zvieraťa. 

Žiak chápe dôležitosť (funkciu) 

slovies v rozprávaní 

a v dynamickom opise 

a význam prídavných mien 

v statickom opise. 

 opis 

- statický opis - jedlo, ovocie, múčnik, 

rastlina, zviera 

- dynamický opis 

 

 

Žiak napíše charakteristiku svojho 

priateľa 
 charakteristika  

Spoločenská 

komunikácia 

Žiak pozná základné pravidlá 

rozhovoru. Vie predviesť vo dvojici 

krátky dialóg na danú komunikačnú 

úlohu. Žiak vie prispôsobiť lexiku 

textu cieľu písania a komunikačnej 

situácii a pri tvorbe vlastného textu 

využíva čo najširšiu slovnú zásobu 

s ohľadom na cieľ komunikácie. 

Žiak vie v komunikačnej situácii: 

- primerane gestikulovať, 

_ používať vhodnú mimiku, 

_ zaujať spoločensky vhodný postoj 

a dodržiavať vhodnú vzdialenosť s 

komunikujúcim, 

dodržiavať pravidlá haptiky. 

Efektívna komunikácia 

Asertívna komunikácia 

- komunikačná situácia 

- dialóg 

 

Rétorika Žiak chápe formálnu stránku textu a 

po príprave 

a s pomocou učiteľa ju dokáže 

vyjadriť hlasovými 

prostriedkami. 

Dramatizácia umeleckých textov 

- Melódia, dôraz, prízvuk, sila 

hlasu 

- artikulácia  

- gestikulácia, mimika, postoj 

 

Bariérový a 

bezbariérový 

Žiak vie jednoduchým spôsobom, 

veľmi stručne vyjadriť svoj vlastný 

názor na určitú tému. 

 diskusia 

 názor 

 argument 
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rozhovor Žiak sa usiluje na základe 

subjektívneho 

hodnotenia(subjektívnych dôvodov) 

sa usiluje obhájiť vlastný názor. 

Žiak vie jednoduchými vetami 

vyjadriť svoj nesúhlas s obsahom 

komunikácie. 

 

 protiargument 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 6. ročníku ZŠ  

 počet: 4 

zameranie: opakovanie učiva z 5. ročníka, prídavné mená,  slovesné spôsoby, opakovanie učiva zo 

6. ročníka 

Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 6. ročníku ZŠ  

 počet: 2 

zameranie: statický opis, rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba) 

 

3.3.  Literárna výchova 

3.3.1. Charakteristika predmetu 

V literárnej časti predmetu sa žiak prostredníctvom literárnych ukážok zoznamuje s literatúrou 

všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou literárnych diel, 

štylistikou literárneho textu, s metrikou, získava informácie o autoroch. 

Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa 

ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o 

jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie  k pochopeniu špecifík, 

ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality.  

 

3.3.2. Ciele predmetu 

Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru 

vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu 

(čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom 

v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie 

umeleckého textu.  

Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt technického 

zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Koncepcia vyučovania literatúry 

vychádza  predovšetkým zo zážitku, vytvorenia si pozitívneho vzťahu k literatúre. 

Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne rozvíjali čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov. 

Učiteľ nepredkladá žiakom hotové poznatky, ale vytvára mu podmienky a pripravuje  podnety, aby 

sa vedomostí zmocňoval sám. 

Spôsobilosti  

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

1. Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať 

spisovnú výslovnosť. 

2. Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, 

frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu. 

3. Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas 

podľa zmyslu textu.  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 



14 

 

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

2. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3. Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

4. Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou (jednoduchý 

transfer). 

Analytické a interpretačné zručnosti 

1. Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

2. Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

3. Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

4. Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

5. Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku  prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 

6. Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu 

jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela. 

7. Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi. 

Tvorivé zručnosti 

1. Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť). 

2. Ilustrovať umelecký text. 

3. Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, scenár. 

4. Inscenovať kratší dramatický text. 

Informačné zručnosti 

1. Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

2. Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 

3. Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

4. Budovať si vlastnú knižnicu 

 

3.3.3. Vzdelávací štandard 

 
ĽUDOVÁ 

SLOVESNOSŤ 

Žiak vie pomenovať krátke útvary 

ľudovej slovesnosti, vie ich rozlíšiť 

na základe typických znakov, vie 

uviesť jednoduché príklady.  

ľudová slovesnosť, príslovie, porekadlo, pranostika, 

hádanka, anekdota (ľudová múdrosť, ponaučenie, 

inotaj, pointa, humor) 

POÉZIA Žiak vie charakterizovať základné 

znaky poézie, pozná vonkajšiu 

kompozíciu básne. 

Žiak vie definovať baladu a jej 

základné znaky, vie rozlíšiť 

jednotlivé druhy balady. 

Žiak vie zaradiť prečítanú ukážku 

básnického textu k príslušnému 

literárnemu žánru. 

Žiak vie rozlíšiť združený 

a striedavý rým, vie vyhľadať 

a určiť druhy obrazných 

pomenovaní (metafora, 

personifikácia, epiteton, 

zdrobnenina). 

Žiak vie porovnať ľudovú 

a populárnu (detskú populárnu) 

pieseň z hľadiska pôvodu, tvorcu, 

adresáta. 

Žiak pozná základné údaje 

o vybraných autoroch poézie. 

báseň, pieseň (populárna pieseň, detská populárna 

pieseň, evergreen), balada (ľudová, umelá, 

sociálna) 

vonkajšia kompozícia básne (nadpis, verš, strofa), 

združený a striedavý rým, rytmus, slabičný verš 

a slabičný veršový systém, obrazné pomenovania – 

prirovnanie, personifikácia, zdrobnenina, metafora, 

básnický prívlastok (epiteton) 

básnik, textár-autor básne, hudobný skladateľ 

autori básní: Samo Chalupka, Milan Rúfus, Ján 

Botto, Ľudmila Podjavorinská, Pavol Országh 

Hviezdoslav 

autori populárnych piesní: Ľuboš Zeman, Daniel 

Hevier, Kamil Peteraj 
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ROZPRÁVANIE 

VO VERŠOCH 

I V PRÓZE  

Žiak vie na základe 

charakteristických znakov 

identifikovať bájku ako krátky 

literárny útvar, vie po prečítaní 

sformulovať ponaučenie. 

Žiak vie definovať báj a odlíšiť ju 

od iných literárnych útvarov 

založených na rozprávaní 

(rozprávka, povesť). 

Žiak vie definovať poviedku na 

základe charakteristických znakov, 

vie ju odlíšiť od iných epických 

žánrov (rozprávka, povesť, báj). 

Žiak vie definovať pojmy detektívna 

a dobrodružná literatúra, pozná ich 

hlavné znaky a vie ich identifikovať 

v texte. 

Žiak vie zaradiť prečítanú ukážku 

k ja -rozprávaniu alebo k on –

rozprávaniu, vie oba druhy 

rozprávania definovať. 

Žiak pozná úlohu slangových slov 

v literatúre pre mládež. 

Žiak vie vymenovať zložky 

vnútornej kompozície rozprávania 

a identifikovať ich v prečítanom 

rozprávaní. 

Žiak vie vysvetliť pojem dialóg  

a monológ a zdôvodniť ich význam 

v rozprávaní a v dramatickom texte. 

Žiak vie na základe formálnych 

znakov identifikovať dramatický 

text. Vie definovať rozdiely medzi 

vnímaním rozhlasovej hry 

a ostatných dramatických  žánrov 

(zrakové a sluchové vnímanie). 

Žiak pozná základné údaje 

o vybraných autoroch. 

bájka (mravné ponaučenie, humor, satira), báj 

(mýtus) a bájoslovie (mytológia) 

poviedka, postavy, dej 

dobrodružná literatúra (stupňovanie deja) , 

detektívna literatúra, detektívka 

kompozícia: alegória (inotaj), dialóg, on -

rozprávanie, slangové slová 

vnútorná kompozícia: úvod, zápletka, vrchol, obrat, 

rozuzlenie 

bájkar, spisovateľ 

dráma, rozhlasová hra, dialóg, monológ 

a dramatický konflikt 

autori: Ezop, Jonáš Záborský,  Mark Twain, Martin 

Rázus, Rudo Moric 

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa: 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne 

uplatňovať suprasegmentálne javy. 

2. Pri ústnom prejave primerane uplatňovať mimojazykové prostriedky.  

3. Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne). 

 

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. 

3. Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov. 

4. Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

5. Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

6. Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu. 

 

Analytické a syntetické zručnosti  

1. Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém.  

2. Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 
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3. Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a slohových 

útvarov/žánrov 

 

Tvorivé zručnosti 

1. Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného slohového útvaru/žánru, slohového 

postupu, jazykového štýlu. 

2. Ústne prezentovať vlastný text. 

3. Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh). 

4. Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

5. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  

 

Informačné zručnosti 

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

2. Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu. 

 

Komunikačné zručnosti 

1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

2. Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

3. Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

 

5. Prierezové témy 

 Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke - upozorniť na pravidlá cestnej 

premávky, bezpečnosť na cestách, dodržiavanie pravidiel a ochrana svojho zdravia a zdravia 

ostatných v téme Obojaký plán (predložky, väzba s pádom, synonymá, antonymá) 

 Environmentálna výchova – zaujímať sa o prírodu a životné prostredia okolo seba v téme Leto 

ako med (opis ilustrácie), vzťah k zvieratám, k prírode (zvieracie podstatné mená), potreba 

ochrany prírody(priama reč), využitie literárnych textov (R.Moric - Prefíkané vrany), 

znečisťovanie životného prostredia (statický opis) 

 Mediálna výchova – uvedomiť si, aké miesto majú médiá v živote žiaka, negatívne a pozitívne 

vplyvy na osobnosť žiaka, naučiť žiaka pracovať s médiami vo svoj prospech (v téme 

Zhovárame sa diskutujeme, Argument a protiargument, Práca so slovníkmi, doplnkové čítanie 

žiakov, práca s titulmi detskej literatúry v žiackej knižnici, triedenie informácií z internetu. 

diskusia o detských filmoch  a ich hrdinoch (Princezná so zlatou hviezdou)  

 Multikultúrna výchova – pochopiť a akceptovať rôzne kultúry, podporovať znášanlivosť, 

zaujať postoj k intolerancii, vedieť odsúdiť netoleranciu v konaní (tvorenie slov skladaním, 

gramatické kategórie podstatných mien, preberanie slov cudzieho pôvodu, vokatív, citoslovcia, 

prisudzovací sklad), svetová literatúra (detektívna literatúra – E.Kästner, R.Arthur) 

 Osobnostný a sociálny rozvoj - diskusia, argument a protiargument, naučiť žiaka vystupovať 

pred publikom, argumentovať, rozširovanie slovnej zásoby, čítanie s porozumením, rozvoj 

čitateľskej gramotnosti, nácvik asertívnej a efektívnej komunikácie, rozvoj kreativity, praktické 

písomnosti, formovanie pozitívneho myslenia, význam rodiny v živote človeka, vybrať vhodnú 

formálnu a obsahovú podobu projektu a prezentovať svoje dielo pred spolužiakmi /Módna 

prehliadka, Galéria literárnych postáv/ 

 Regionálna výchova – podporovať hrdosť na svoj pôvod, rodinu, obec, región (v literatúre téma 

, naše tradície, ľudové zvyky, porekadlá, príslovia, pranostiky, balady (Kačička divoká), 

populárna pieseň Horehronie, Pokoj v duši, V dolinách, autor Samo Chalupka)  

6. Stratégie 

Základom vyučovania literatúry je komunkatívno - poznávací a zážitkový model vyučovania. 

Keďže literatúra v sebe obsahuje aj esteticko-výchovné zamerane, ktorého súčasťou sú 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/multikulturna_vychova_isced2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/regionalna_vychova.pdf
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interpretačné a vyjadrovacie schopnosti, učiteľ vedie žiaka k tomu, aby na základe vlastného 

zážitku a pochopenia obsahu a formy vyslovil vlastný názor.  

 

Metodické postupy prihliadajú na tieto formálne znaky metodického prístupu: 

 

a) prečítanie textu s porozumením 

b) precítenie obsahu 

c) uvedomenie si zmyslu obsahu 

d) pokus o reprodukovanie čitateľského zážitku, 

e) aplikácia a využitie osvojených vedomostí 

f) analýza – rozbor 

g) syntéza – porovnane prvkov v diele, 

 porovnanie diel 

 vyvodenie vzťahov, súvislostí 

h) hodnotenie – posúdenie podľa vlastných kritérií. 

  

Metódy: práca s učebnicou, práca so zbierkou úloh, práca so slovníkmi a jazykovými príručkami, 

diktát, slohová práca, individuálne čítanie, čítanie v skupine, spoločné čítanie, brainstorming, 

diskusia, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, písomné metódy, didaktické hry, tvorivé činnosti, 

dramatizácia, inscenačné hry, pracovný list, ústna skúška, písomná skúška, test 

 

Formy: individuálna práca, skupinové vyuč., hromadné vyuč., vyuč. v knižnici, domáca úloha 

 

7. Učebné zdroje 

 

 učebnice – Slovenský jazyk pre 6. ročník/PaedDr. J. Krajčovičová a spol. 2009/ 

 Literatúra pre 6. ročník / Mgr. D. Petríková 2011/ 

 cvičebnice, zbierky k učebnici, 

 jazykové príručky, 

 jazykovedné časopisy, 

 encyklopédie, 

 edukačné CD 

 prezentácie 

 ďalšie učebné pomôcky. 

 

Konečné rozhodnutie sa však ponecháva na učiteľa, ktoré je podmienené viacerými činiteľmi 

(napr. o. i. aj materiálnym vybavením školy). 

Novokoncipovaný obsah vyučovania slovenského jazyka zvyšuje nároky na samostatnosť, 

tvorivosť a organizáciu práce učiteľa. 

 

8. Hodnotenie predmetu 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry sa využívajú konkrétne 

a objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú 

hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a 

návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah 

slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.  

 

Pri verbálnej kontrole zisťujeme a hodnotíme osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou učebných osnov. Po ústnej odpovedi oznámi učiteľ žiakovi známku ihneď. Pri 
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úlohách a cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu 

výkonu žiaka.  

Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha tromi formami: 

Kontrolné diktáty (klasifikované) sa píšu po prebratí daného učiva a zopakovaní sledovaného 

gramatického javu. V každom ročníku po prebraní a zopakovaní učiva sa píše vstupná a výstupná 

písomná práca. Po prebraní jednotlivých tematických celkov sa píše kontrolná písomná práca.  

Žiaci sa klasifikujú známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia písomných testov: 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy, cvičenia 

a päťminútovky v časovom limite 10-20 minút a  podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie 

preberaných gramatických javov. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží 

k nahliadnutiu do 3 dní. Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ môže 

dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín. 

Známky získané pri kontrole prostredníctvom týchto foriem majú pri celkovom hodnotení 

a klasifikácii najväčšiu váhu. Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení 

a klasifikácii ovplyvniť aj známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu získať za 

vypracovanú domácu úlohu podľa zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na 

mimoškolských aktivitách, súťažiach, za vypracovanie referátov, za príspevky do školského 

časopisu . 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje - aktívnu účasť na hodinách, - pripravenosť na vyučovanie,  

nosenie pomôcok,  prejav zmysluplného názoru,  zadanú prácu vypracovať pravidelne doma, - 

schopnosť viesť dialóg a argumentovať,  dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania,  

dôraz na kreativitu,  schopnosť komunikovať,  adekvátny štýl prejavu. Absencia viacerých z nich 

môže negatívne ovplyvniť výkon žiaka, čo sa môže prejaviť aj v súhrnnom hodnotení a klasifikácii. 

Literárna zložka: Písomné práce 

     V každom ročníku píšu žiaci po prebraní a zopakovaní učiva v jednotlivom tematickom celku 

písomnú prácu v časovom limite 20-25 minút. Ich počet závisí od počtu tematických celkov 

v ročníku a môžu mať rôznu podobu. Úlohy a otázky v písomných prácach sú hodnotené bodmi. 

Celkové hodnotenie písomných prác sa bude hodnotiť známkou 1 až 5 na základe percentuálnej 

úspešnosti a počtu získaných bodov v písomnej práci. Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú 

z písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín. Termíny 

písomných prác vyučujúci žiakovi vopred oznámi. Učiteľ písomné práce archivuje do konca 

príslušného školského roka. 

 Umelecký prednes 

     Učiteľ klasifikuje v priebehu školského roka  prednes 2 textov poézie alebo prózy, ktoré určí 

vyučujúci.  

 
 

 

Spracovala: Mgr. Eva Hanková 

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 ANGLICKÝ JAZYK ako prvý cudzí jazyk 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 4 hodiny/týždeň 134 hodín / rok 
 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra 

vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri 

ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov 

kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný 

prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) 

založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a 

písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb 

jednotlivca.  

Výučba prvého cudzieho jazyka, t. j. anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej 

úrovne A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho 

stredného vzdelávania. Označenie úrovne A2 je používateľ základného jazyka.  

 

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca: Rozumie 

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

(napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o 

zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si 

jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže 

jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach 

nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26) 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do 

komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.  

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval 

vymedzeným spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,  

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný 

prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.  

Kompetencie  
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„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka svojim 

predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie úlohy a 

aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 

vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, s. 12, 103).  

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:  

 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať cudzincom, ktorí sú 

v jeho vlastnej krajine,  

 vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným jazykom 

a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,  

 lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

 dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole sú:  

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním rozmanitých 

zručností a kritického prístupu,  

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese riešenia 

problémov,  

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v 

súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku.  

Všeobecné kompetencie  

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 

rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

Žiak dokáže:  

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,  

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

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

ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja,  

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií,   

 pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk,  

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

Komunikačné jazykové kompetencie  
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii.  

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné vo vybraných krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom.  

Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 jazykové kompetencie,  

 sociolingválne kompetencie,  

 pragmatické kompetencie.  
Jazykové kompetencie  
Žiak dokáže používať: 

 bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru,  

 základné vetné modely a komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených 

slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov,  
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 obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú predvídateľných 

základných jazykových situácií,  

 osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém,  

 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť (upravené SERR, 2013, s. 111 – 119).  

Sociolingválne kompetencie  

Žiak dokáže:  

 komunikovať v bežných spoločenských situáciách,  

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, ospravedlnenie atď.,  

 udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších bežných 

výrazov (upravené SERR, 2013, s. 123).  

Pragmatické kompetencie  

 Žiak dokáže:  

 usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok (tematická 

organizácia, logické usporiadanie slov, príčina/následok),  

 využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické informácie, 

vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s ľuďmi,  

 používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru,  

 používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých viet 

potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede (upravené SERR, 

2013, s. 124 – 132).  
 

3. Výkonový a obsahový  štandard 

Vyučovaciemu predmetu bola hodinová dotácia navýšená o 1 hodinu bez rozšírenia obsahu ako 

je uvedené v iŠVP.  

Odkaz na vzdelávací štandard iŠVP:  https://www.minedu.sk/data/att/7525.pdf 

Využitie navýšených hodín: na prehĺbenie a lepšie zvládnutie vzdelávacieho štandardu 

uvedeného v ŠVP 

 

Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 

Počet 

navýš

ených 

hodín 

Rodina a spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

Uprostred multikultúrnej 

spoločnosti 

žiak vie vypočuť a podať 

informáciu 

žiak vie hovoriť o tom ,čo robí 

každý deň, ako pomáha 

v domácnosti, vie sa  opýtať 

a odpovedať na otázku 

žiak  sa vie opýtať  na dátum 

a narodeniny a odpovedať na 

otázku 

Žiak vie  povedať niekoľko viet 

o oslavách svojich narodenín 

jednoduchý prítomný čas, otázka a zápor    

áno/nie otázka, 

otázka s opytovacím .zámenom 

frekvenčné príslovky 

radové číslovky 

názvy domácich prác, 

názvy mesiacov 

slovesá súvisiace s každodennými. 

činnosťami 

intonácia otázky, fonetická abeceda, 

výslovnosť th 

oslava narodenín v Anglicku a na 

Slovensku 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

 

žiak vie pomenovať rôzne druhy 

zvierat, 

žiak vie predstaviť svoje 

obľúbené zviera, povedať, kde 

žije, čím sa živí, ako vyzerá , ako 

si hľadá potravu 

 žiak vie vyjadriť, čo má rád, vie 

Priebehový prítomný čas, otázka, krátka 

odpoveď 

Priebehový prítomný čas versus 

jednoduchý prítomný čas 

Zámená vo funkcii predmetu 

Zvieratá, názvy jednotlivých druhov 

(cicavce, vtáky, plazy, ryby, obojživelníky 

5 

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/data/att/7526.pdf
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Človek na cestách 

povedať, ktoré zvieratá má rád 

a ktoré nie 

žiak vie informovať 

o povinnostiach, povedať, čo 

musí urobiť v priebehu dňa 

a týždňa 

žiak vie pomenovať základné 

časti ľudského a zvieracieho tela  

 žiak vie vypočuť a podať 

informáciu 

žiak pozná dopravné prostriedky 

a zodpovedajúce slovesá 

žiak pozná anglické názvy 

viacerých krajín 

žiak vie reagovať na dianie 

v minulosti 

žiak vie napísať pohľadnicu 

žiak vie porozprávať jednoduchý 

príbeh pomocou obrázkov 

) 

Rastliny 

Sloveso musieť 

Časti tela 

Slovesá opisujúce činnosť zvierat 

Slovný prízvuk 

Dopravné prostriedky, 

Slovesá súvisiace 

s cestovaním a s dovolenkou 

Názvy krajín 

Problémy spojené s cestovaním, choroby 

Minulý čas slovesa „ byť „ 

Minulý čas pravidelných a nepravidelných 

slovies, otázka a zápor 

Výslovnosť koncovky pravidelných 

slovies v min. čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Krajiny, mestá a miesta 

 

 

Krajina, ktorej jazyk sa 

učím 

 

 

 

 

 

žiak pozná  geografické názvy, 

dĺžkové miery 

žiak vie porovnávať 

žiak vie vypočuť si, začleniť 

a podať informáciu  

žiak vie identifikovať, opísať 

miesto 

vie povedať, aké je počasie 

žiak vie vyjadriť svoj názor pri 

porovnávaní 

geografické názvy 

číslovky nad 100 

dĺžkové miery, 

geografické členenie Veľkej Británie 

otázka Aký vysoký/dlhý/hlboký/široký? 

prídavné mená, stupňovanie prídavných 

mien 

svetové strany 

počasie 

5 

 

Výkonový štandard – komunikačné jazykové činnosti a stratégie  
Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: počúvanie 

s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak dosiahnuť na 

konci každého ročníka. Žiak musí na konci nižšieho stredného vzdelávania dosiahnuť úroveň A 2.  

Jazykové činnosti a stratégie sa rozvíjajú väčšinou integrovane, t.j. viaceré súčasne. Dôraz na 

konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie 

nachádzajú.  

Výkonový štandard nadväzuje na výkony stanovené pre 5. ročník ZŠ, t.j. na komunikačnú 

úroveň A1.  
 

4. Kľúčové kompetencie 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard  
Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

 porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,  

 porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života,  

 porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o 

predvídateľných každodenných záležitostiach.  

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú,  

 porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe.  

Čítanie s porozumením – výkonový štandard  
Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

 porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú zásobu,  

 rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,  

 pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do 

styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty,  
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 porozumieť jednoduchým osobným listom,  

 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú napríklad 

prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov.  

Písomný prejav – výkonový štandard 
Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

 napísať jednoduché osobné listy,  

 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a 

preformulovanie,  

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

 napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími výrazmi,  

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa - miesto, škola, rodina, záujmy.  

Ústny prejav – výkonový štandard 
Ústny prejav – dialóg 

 Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

 komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu 

výmenu informácií na známe a bežné témy,  

 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny,  

 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,  

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie,  

 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.  
Ústny prejav – monológ  

Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

 opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto,  

 opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok,  

 podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné skúsenosti.  

 

5. Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

- osvojiť si, využívať a rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

- nadobudnúť základné prezentačné zručnosti a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej práce 

Mediálna výchova: 

- viesť k aktívnemu využívaniu médií v procese učenia sa cudzieho jazyka 

Multikultúrna výchova: 

- rozvíjať poznanie iných kultúr a schopnosť komunikovať s ich nositeľmi, porovnávať  

 

6. Stratégie 

Metódy: motivačná, vyhľadávanie faktov, osvojovanie si zručností a vedomostí, projektová, 

fixačná, problémová, tvorivá dramatika 

Postupy: analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie 

Formy: individuálna práca, skupinová práca, práca vo dvojiciach, samostatná práca, domáca úloha, 

vyučovacia hodina, vyučovanie v triede, rozprávanie, dialóg, projekt, hra, hranie rolí 

 

7. Učebné zdroje 

 učebnica Project II. 3. vydanie, pracovný zošit k učebnici, metodika k učebnici 

 angl. slov. a slov. angl. prekladový slovník, výkladový slovník 

 internetové zdroje: 

www.zborovna.sk 

www.planetavedomosti.sk 

http://www.zborovna.sk/
http://www.planetavedomosti.sk/
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www.naucteviac.sk 

 materiál pre interaktívnu tabuľu – Oxford iTools,DVD 

 materiálno-technické a didaktické prostriedky: zariadenie jazykového laboratória, 

 interaktívna tabuľa, dataprojektor, CD k učebnici 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

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

žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR platnosťou od 1.5.2011. 

Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické 

a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností  

- čítanie s porozumením 

- počúvanie s porozumením 

- samostatný ústny prejav a rozhovory 

Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: 

- obsahová primeranosť, výber jazykových prostriedkov a slovnej zásoby, plynulosť 

vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede 

 Žiak je z predmetu skúšaný ústne aj písomne, najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom 

období. Hodnotenie v predmete anglický jazyk sa vykonáva klasifikáciou. Písomné práce sú 

hodnotené podľa vnútornej školskej stupnice ZŠ J. Simana.  

 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu: 

- testy po každom tematickom celku 

- ústne odpovede 

- krátke bleskovky na overenie osvojenia slovnej zásoby a gramatického učiva 

- 1 písomná práca 

- vypracovanie a prezentovanie projektov 

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

- zapájanie sa do olympiády v anglickom jazyku 

 

Hodnotenie zahŕňa kvalitu vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho 

obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia, ale aj snaživosť, 

aktivitu na vyučovacích hodinách, prístup k domácim úlohám, vypracovanie zadaných projektov 

a úroveň ich prezentácie. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za 

príslušné obdobie. 

 

 

spracovala: Mgr. Ingrid Sedliaková 

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská   

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naucteviac.sk/
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A  PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 5 hodín /týždeň (165 hodín/rok) 

 
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Predmet  matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie, tzn. rozvíja schopnosť 

používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách, a 

prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky). 

Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, 

základné počtové operácie, chápanie matematických termínov. Jednotlivec by mal mať zručnosti na 

uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v 

bežnom živote. Mal by byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, 

komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike 

je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť. 

Vzdelávací obsah predmetu v 6. ročníku  je rozdelený na tematické okruhy: Deliteľnosť 

prirodzených čísiel. Desatinné čísla. Kváder a kocka. Obsah obdĺžnika a štvorca.  Uhol, jeho 

veľkosť, operácie s uhlami. Trojuholník a jeho konštrukcia. Zlomky. Racionálne čísla. 

Kombinatorika v úlohách. 

V tematickom okruhu Deliteľnosť prirodzených čísiel sa žiaci učia znaky deliteľnosti, vedieť 

vypočítať ľubovoľný násobok čísla, spoločné násobky a najmenší spoločný násobok, vedieť 

vypočítať deliteľov daného čísla a určiť spoločných deliteľov, určiť najväčší spoločný deliteľ. 

V tematickom okruhu Kváder a kocka sa žiaci učia načrtnúť a narysovať obraz kvádra a kocky 

vo voľnom rovnobežnom premietaní, načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky, nakresliť nárys, 

bokorys a pôdorys telies zostavených z kvádrov a kociek, premeniť základné jednotky objemu, 

vypočítať povrch a objem kvádra a kocky, vyriešiť primerané slovné úlohy na výpočet povrchu 

a objemu. 

V tematickom okruhu  Desatinné čísla sa žiak naučí prečítať a zapísať desatinné čísla a určiť rád 

číslice v zápise desatinného čísla, správne zobraziť desatinné číslo na číselnej osi, zistiť vzájomnú 

vzdialenosť desatinných čísel na číselnej osi, porovnať, usporiadať a zaokrúhliť desatinné číslo, 

sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť  desatinné čísla, vynásobiť a vydeliť kladné desatinné čísla 

mocninami čísla 10 spamäti, desatinné číslo vydeliť prirodzeným a správne zapísať zvyšok , 

vypočítať jednoduchý aritmetický priemer desatinných čísel, vyriešiť slovné úlohy s desatinnými 

číslami. 

V tematickom okruhu  Obsah obdĺžnika a štvorca sa učia vlastnosti útvarov, vypočítať ich obvod 

a obsah, riešiť slovné úlohy s využitím premeny jednotiek dĺžky. 

V tematickom okruhu Uhol, jeho veľkosť a operácie s uhlami sa učia narysovať uhol danej 

veľkosti, pomenovať a popísať uhly podľa veľkosti,  operácie s uhlami, uhly v trojuholníku, 

konštrukciu trojuholníkov podľa vety sss, sus, usu. 

V tematickom celku Zlomky, racionálne čísla sa učia porovnať, zapísať zlomok, krátenie a 

rozširovanie zlomkov a počtové výkony so zlomkami.  

V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia systematicky 

vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, rozumieť bežným pravdepodobnostným vyjadreniam.  

Získané vedomosti budú žiaci využívať aj v iných predmetoch – v biológii, geografii, 

informatike a technike. 

Vyučovací predmet matematika sa vyučuje v časovej dotácii 5 hodín týždenne. 



26 

 

Počty hodín uvedené pri vymenovaní tematických celkov v ročníku sú len orientačné, pre učiteľa 

nezáväzné a nevyčerpajú celý hodinový fond v jednotlivých ročníkoch. Zo zvyšného počtu hodín si 

vyučujúci rezervuje 8 (12) hodín na písanie a opravu štvrťročných prác, ostatné hodiny   môže 

využiť na posilnenie tematických celkov základného učiva opakovanie učiva. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom matematiky je získať schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote, 

logicky a kriticky myslieť, vedieť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri 

riešení problému. Vyučovanie matematiky umožní žiakom získať nové vedomosti prostredníctvom 

riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť, 

rozvíjať svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Výsledkom vyučovania je schopnosť 

žiakov správne používať matematickú symboliku a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty 

obsahujúce čísla. Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri 

riešení úloh, získavať skúsenosti s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických 

modelov, získať schopnosti používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a 

prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty 

alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Má podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo 

vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

Výchovno-vzdelávací proces v matematike má smerovať k tomu, aby žiak:  

 osvojil si určené fakty, pojmy a vzťahy medzi nimi, definície, vety a dôsledky, ktoré z nich 

vyplývajú, terminológiu, frazeológiu, symboliku a metódy práce,  

 vedel v rôznych situáciách čítať, písať a hovoriť o matematike,  

 v súlade s osvojením obsahu dosiahol zručnosti v rôznych formách počítania: spamäti, 

písomne, pomocou kalkulačky (tabuľky); v konštruovaní rovinných útvarov a výpočte ich 

obvodu a obsahu, vo výpočte povrchu a objemu telies, v grafickom vyjadrovaní údajov - vedel 

prakticky uplatniť svoje vedomosti a zručnosti,  

 pri získavaní vedomostí a zručností rozvíjal si úroveň vnímania, pozorovania, predstavivosti, 

obrazotvornosti, pamäti a myšlienkových operácií,  

 poznal hlavné historické a kultúrne etapy vývoja matematiky,  

 naučil sa matematicky uvažovať, byť schopný tvoriť jednoduché odhady, domnienky, 

hypotézy, zhromažďovať údaje na podporu svojich úvah atď.  

 vytváral, rozvíjal a upevňoval si kladné morálne a vôľové vlastnosti, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, a snažil sa o cieľavedomú sebavýchovu a 

sebavzdelávanie,  

 rozvíjal si záujmy a postoje k tvorivej činnosti,  

 chránil a zveľaďoval okolitú prírodu a staral sa o svoje zdravie,  

 vytvoril si kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.  

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu 

Vyučovaciemu predmetu bola hodinová dotácia  navýšená o 1 hodinu  bez  rozšírenia   obsahu 

ako je uvedené v iŠVP(navýšené hodiny využijeme na prehĺbenie a lepšie zvládnutie učiva). 

Odkaz na vzdelávací štandard iŠVP:  http://www.minedu.sk/data/att/7509.pdf 

 

Tematický celok Výkonový štandard 

( žiak vie ) 

 

Obsahový štandard 

 
Počtové výkony 

s prirodzenými číslami 

– deliteľnosť čísiel 

základné operácie v obore 

prirodzených čísel,  

 rozložiť zložené číslo na súčin 

Základné  počtové výkony s prirodzenými 

číslami.  Poradíe počtových výkonov, algoritmus 

riešenia rovníc. 

http://www.minedu.sk/data/att/7509.pdf
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20 hodín menších čísel v obore malej a 

veľkej násobilky,  

 zistiť , či je dané číslo deliteľné 

číslami 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100,  

 prvočíslo, zložené číslo 

 rozklad na prvočísla, najmenší 

spoločný násobok, najväčší 

spoločný deliteľ 

 rozhodnúť o správnom poradí 

počtových operácií pri riešení 

úloh,  

 vyriešiť úlohy, v ktorých sa 

nachádza viac operácií 

v zložených slovných úlohách 

Prvočíslo, zložené číslo. 

Rozklad čísla na súčin prvočísel. 

Násobky a delitele ľubovoľného čísla. 

Najmenší spoločný násobok a najväčší spoločný 

deliteľ. 

Desatinné čísla 

15 hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah štvorca, 

 obdĺžnika 

a pravouhlého 

trojuholníka  

15 hodín 

 

 

 prečítať a zapísať desatinné čísla 

a určiť rád číslice v zápise 

desatinného čísla,  

 uviesť príklady použitia 

desatinných čísel  v bežnom 

živote a pracovať s nimi v 

uvedenom kontexte,  

 správne zobraziť desatinné číslo 

na číselnej osi,  

 zistiť vzájomnú vzdialenosť 

desatinných čísel na číselnej osi,  

 porovnať, usporiadaťa zaokrúhliť 

desatinné číslo   

 sčítať, odčítať, vynásobiť a 

vydeliť  desatinné čísla , 

 vynásobiť a vydeliť kladné 

desatinné čísla mocninami čísla 

10 spamäti,  

 desatinné číslo vydeliť 

prirodzeným a správne zapísať 

zvyšok ,  

 vypočítať jednoduchý aritmetický 

priemer desatinných čísel,  

 vyriešiť slovné úlohy s 

desatinnými číslami,  

 využiť vlastnosti desatinných 

čísiel pri premene jednotiek dĺžky 

a hmotnosti,  

 porovnať veľkosti vyjadrené 

jednotkami a usporiadať ich 

podľa veľkosti vzostupne a 

zostupne.  

 

 vypočítať obvod a obsah štvorca 

a obdĺžnika v obore desatinných 

čísel,  

 vypočítať obsah pravouhlého 

trojuholníka ako polovicu obsahu 

obdĺžnika,  

 premeniť základné jednotky 

obsahu s využívaním vlastností 

desatinných čísel,  

 vypočítať obvod a obsah 

obrazcov zložených zo štvorcov a 

obdĺžnikov,  

  

 odmerať veľkosť narysovaného 

uhla v stupňoch,  

desatinné číslo, celá časť desatinného čísla, 

desatinná časť desatinného čísla, desatinná čiarka, 

desatiny, stotiny, tisíciny, rád číslice v 

desatinnom čísle, číselná os, vzdialenosť čísel na 

číselnej osi  

porovnávanie, usporiadanie desatinných čísel  

znaky =, >, <  

zaokrúhľovanie ...  

aritmetický priemer  

objav periodickosti pri delení dvoch prirodzených 

čísel, perióda, periodické čísla  

sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako 

navzájom opačné operácie  

jednotky dĺžky (km, m, dm, cm, mm), hmotnosti 

(t, kg, dag, g, mg) a ich premena v obore 

desatinných čísel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načrtnúť a pomenovať štvorec a obdĺžnik. 

Poznať ich základné vlastnosti, zostrojiť ich. 

Vypočítať obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, 

riešiť slovné úlohy s využitím premeny jednotiek. 

 

 

 

 

 

 

 

Uhol, prenášanie uhla, zhodnosť uhlov, os uhla 

a jeho konštrukcia.  

Porovnávanie uhlov.  

Sčitovanie a odčitovanie uhlov a ich veľkostí, 

delenie a násobenie uhla dvoma. 
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Uhol a jeho veľkosť, 

operácie s uhlami. 

20 hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojuholník 

15 hodín 

 

 

 

 

 

 

 narysovať pomocou uhlomera 

uhol s danou veľkosťou,  

 primerane odhadnúť veľkosť 

uhla,  

 premeniť stupne na minúty a 

naopak,  

 zostrojiť os  uhla,  

 porovnať uhly podľa ich veľkosti 

numericky a graficky,  

 pomenovať trojuholník podľa 

veľkosti jeho vnútorných uhlov,  

 vypočítať veľkosť tretieho 

vnútorného uhla trojuholníka, ak 

pozná veľkosť jeho dvoch 

vnútorných uhlov v stupňoch,  

 rozlíšiť vrcholové uhly a susedné 

uhly,  

 vypočítať veľkosť vrcholového a 

susedného uhla k danému uhlu,  

 poznať  dvojice uhlov v rovine, 

 sčítať a odčítať veľkosti uhlov (v 

stupňoch),  

 využiť vlastnosti uhlov pri riešení 

kontextových úloh.  

 

 rozlíšiť základné prvky 

trojuholníka,  

 vypočítať veľkosť vonkajších 

uhlov trojuholníka,  

 vyriešiť úlohy s využitím 

vlastností vnútorných a 

vonkajších uhlov trojuholníka,  

 rozhodnúť o zhodnosti dvoch 

trojuholníkov v rovine,  

 zostrojiť trojuholník podľa 

slovného postupu konštrukcie s 

využitím vety sss, sus a usu,  

 opísať slovne postup konštrukcie 

trojuholníka,  narysovať 

pravidelný šesťuholník,  

 vetu o trojuholníkovej nerovnosti,  

 na základe vety o trojuholníkovej 

nerovnosti rozhodnúť o možnosti 

zostrojenia trojuholníka z troch 

úsečiek,  

 opísať rovnostranný a 

rovnoramenný trojuholník a ich 

základné vlastnosti (veľkosti 

strán a uhlov, súmernosť),  

 presne a čisto narysovať 

rovnostranný a rovnoramenný 

trojuholník,  

 zostrojiť výšky trojuholníka (v 

ostrouhlom, tupouhlom a 

pravouhlom) a ich priesečník.  

Druhy uhlov. 

Vnútorné uhly trojuholníka 

Súčet vnútorných uhlov trojuholníka. Druhy 

trojuholníkov podľa uhlov. 

Vrcholový uhol, susedný uhol , súhlasný 

a striedavý uhol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trojuholník, základné prvky trojuholníka (vrcholy, 

strany, vnútorné a vonkajšie uhly)  

ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý trojuholník  

náčrt, konštrukcia  

zhodnosť dvoch trojuholníkov, veta sss, sus, usu  

konštrukcia trojuholníka podľa vety sss, sus, usu  

trojuholníková nerovnosť, a + b > c, a + c > b, b + 

c > a  

rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, 

ramená, základňa, hlavný vrchol rovnoramenného 

trojuholníka  

objav základných vlastností rovnoramenného a 

rovnostranného trojuholníka (veľkosť strán, 

veľkosť uhlov); pravidelný šesťuholník  

výška trojuholníka (priamka, úsečka, dĺžka 

úsečky), päta výšky, priesečník výšok 

trojuholníka  

 

 

 

 

 

 

Kváder a 

kocka, ich povrch a 

objem  

15 hodín 
 

 načrtnúť a narysovať obraz 

kvádra a kocky vo voľnom 

rovnobežnom premietaní 

 vyznačiť na náčrte kvádra a 

kocky ich viditeľné a neviditeľné 

hrany a ich základné prvky 

 načrtnúť a narysovať sieť kvádra 

priestor, vzor, obraz, náčrt 

voľné rovnobežné premietanie, perspektíva 

kocka, kváder, viditeľné a neviditeľné hrany 

teleso, jednoduché a zložené teleso 

nárys, bokorys, pôdorys 

sieť kvádra, sieť kocky, 

povrch kocky a kvádra, jednotky povrchu 
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a kocky 

 zostaviť na základe náčrtu alebo 

opisu teleso skladajúce sa z 

kociek a kvádrov 

 zhotoviť náčrt telies skladajúcich 

sa z kvádrov a kociek 

 nakresliť nárys, bokorys a 

pôdorys telies zostavených z 

kvádrov a kociek 

 vzťah 1 liter = 1 dm
3
 

 premeniť základné jednotky 

objemu 

 vypočítať povrch a objem kvádra 

a kocky, ak pozná dĺžky ich hrán 

 vyriešiť primerané slovné úlohy 

na výpočet povrchu / objemu 

kvádra a kocky aj s využitím 

premeny jednotiek obsahu / 

objemu 

objem kocky a kvádra, jednotky objemu: meter 

kubický, decimeter  

kubický, centimeter kubický, milimeter kubický, 

kilometer kubický, liter, deciliter,  

centiliter, mililiter, hektoliter (m
3
, dm

3
, cm

3
, mm

3
, 

km
3
, l, dl, cl, ml, hl), premena jednotiek 

priestorová predstavivosť a 

úlohy na jej rozvoj 

Zlomky. Počtové 

výkony so zlomkami. 

Racionálne čísla. 

20 hodín 

Zlomok, rovnosť zlomkov. Krátenie 

a rozširovanie zlomkov. Vzťah 

zlomku a desatinného čísla. 

Usporiadanie zlomkov podľa 

veľkosti. 

Počtové výkony so zlomkami. 

Racionálne číslo. 

Chápať pojem zlomok, vedieť čítať a zapisovať 

zlomky, vedieť pomenovať čísla v zlomku. 

Vedieť zlomky krátiť, rozširovať, porovnávať 

a zapisovať pomocou znakov nerovnosti. 

Správne chápať pojem racionálne číslo, zmiešané 

číslo. 

Sčitovať a odčitovať zlomky, zmiešané čísla. 

Kombinatorika 

v úlohách 

15 hodín 

 systematicky usporiadať daný 

malý počet prvkov podľa 

predpisu,  

 z daných prvkov vybrať skupinu 

prvkov s danou vlastnosťou a 

určiť počet týchto prvkov,  

 pokračovať v danom systéme 

usporiadania/vypisovania,  

 zvoliť stratégiu riešenia 

kombinatorickej úlohy,  

 zvoliť optimálny spôsob zápisu 

riešenia tabuľkou a diagramom  

Usporiadanie prvkov (s opakovaním, bez 

opakovania)  

dáta, údaje, tabuľka, diagram  

kontextové úlohy s kombinatorickou motiváciou  

propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a 

kombinatoriky (zhromažďovanie, usporiadanie a 

grafické znázornenie údajov)  

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa 

Žiak 

 ovláda počtové výkony s racionálnymi číslami a zlomkami 

 vie narysovať trojuholník podľa viet sss, sus, usu 

 narysuje a porovná   uhly podľa veľkosti  

 vie premieňať jednotky obsahu  

 ovláda výpočet obvodu a obsahu štvorca a obdĺžnika,  

 pomenuje prvočíslo a zložené číslo 

 určí najmenší spoločný násobok a najväčší spoločný deliteľ čísiel 

 vie systematicky usporiadať daný počet prvkov 

 má skúsenosti v porovnávaní rôznych udalostí z hľadiska miery ich pravdepodobnosti  

 

5. Prierezové témy 

1. Osobný a sociálny rozvoj žiaka - schopnosť spolupracovať, kooperovať, vytrvalo a presne 

pracovať. 

 Multikultúrna výchova – rozvíjať zručnosti orientovania sa v pluralitnej spoločnosti 

a využívať interkultúrne kontakty k vzájomnému obohateniu seba i druhých.  
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2. Mediálna výchova –  pozornosť k vecnej správnosti a presnosti údajov, a to ako kritickou 

analýzou existujúcich textov, tak vlastnou produkciou a utváraním návyku overovať si čo 

najdôkladnejšie všetky údaje. 

 Environmentálna výchova –  angažovať sa v riešení problémov spojených s ochranou 

životného prostredia, vnímať a citlivo pristupovať k prírode a k prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu. 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – zbierať informácie z rôznych zdrojov, 

prezentovať  ich, zaoberať sa využívaním tlačených i digitálnych dokumentov ako  

zdrojov informácií. 

 Dopravná výchova – pochopiť funkciu dopravy ako riadeného systému a osvojiť si zásady 

bezpečného správania. 

 

6. Stratégie 

 Metódy: výklad, vysvetľovanie, práca s textom, metódy logiky, metóda riadeného objavovania, 

experiment, analógia 

 Postupy: vyhľadávanie tabuliek, diagramov, znázorňovanie, reprodukcia, argumentácia,  

 Formy: samostatná práca žiakov, práca vo dvojiciach, skupinová práca, vyučovacia hodina, 

domáca úloha, práca s PC, internetom 

 

7. Učebné zdroje 

 Literatúra: 

Šedivý a kol.: Matematika pre 6. ročník – 1., 2. časť, SPN Bratislava, 2001 

Miroslav Telepovský : Matematické hlavolamy, Prázdninová matematika 

Zuzana Berová, Peter Bero: Pomocník z matematiky 

Vzdelávacie prostredie pre žiaka a učiteľa v Planéte vedomostí  

E-learningový portál aSc Agendy 

 

 Didaktická technika: dataprojektor, počítač, interaktívna tabuľa 

 Materiálno- učebné prostriedky: rysovacie pomôcky, pracovné listy, kartičky s úlohami, 

kalkulačka, ukážky modelov geometrických telies,  

 

8. Hodnotenie 

Hodnotenie žiakov v matematike je priebežné, prevažne frontálne. Uprednostňujeme písomné 

formy preverovania vedomostí pred ústnymi. Dôležité je sústavné pozorovanie a slovné 

hodnotenie práce žiakov v triede i mimo nej (samostatná práca na aplikačných matematických 

projektoch, odporúčané úlohy na precvičenie mimo vyučovacích hodín).  

 

Písomné práce 

Písomné preverovanie realizujeme cez rozcvičky, štvrťročné písomné práce, tematické písomné 

práce, vstupné previerky, výstupné previerky v každom ročníku.  

Najväčšiu váhu majú štvrťročné písomné práce . 

Tematické písomné práce  môžeme písať po jednotlivých tematických celkoch, ich počet závisí 

od počtu tematických celkov v ročníku. Termín týchto písomných prác oznamujeme vopred. 

Matematické rozcvičky sú  vždy  hodnotené a slúžia najmä na spätnú väzbu. Ich klasifikácia má 

najmenšiu váhu a záleží na vyučujúcom, či známku zapíše  aj do klasifikačného hárku. 

Všetky písomné skúšky sú klasifikované podľa vnútornej školskej stupnice. 
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Ústne odpovede 

V matematike menej časté verbálne hodnotenie žiakov prebieha priebežne podľa potrieb učiteľa 

alebo žiaka, býva individuálne. Frontálne či skupinové priebežné slovné hodnotenie plní najmä 

motivačnú funkciu pre prácu na jednotlivých vyučovacích hodinách. 

 

Ústnymi odpoveďami sú: 

- cielené skúšanie žiaka pri tabuli, 

- krátke odpovede počas vysvetľovania, precvičovania a overovania učiva.  

 

Žiak by mal byť takto hodnotený aspoň raz za hodnotiace obdobie.  

 

Celkové hodnotenie 

Výsledné hodnotenie je súhrnom  klasifikácie písomných a ústnych skúšok, pozorovania práce 

žiaka počas hodnotiaceho obdobia v triede aj mimo nej. Výsledná známka sa neurčuje ako priemer 

všetkých zapísaných známok. 

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

žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR platnosťou od 1.5.2011 

Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s metodickým pokynom z 

 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi poruchami učenia a integrovaných žiakov sa uskutočňuje v 

spolupráci so špeciálnym pedagógom, pod dohľadom  ktorého  môžu títo žiaci povinné (i 

odporúčané) písomné práce vypracúvať. Pre žiakov so špeciálnymi potrebami sa slovné hodnotenie 

špeciálne pedagóga stáva súčasťou celkového hodnotenia žiaka.  

 

 

Spracovala: Mgr. Nemčáková Oľga 

ZŠ Jaroslava Simana Valaská   

2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť:  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 INFORMATIKA 

Ročník:  šiesty 

Časový rozsah výučby:  1  hodina /týždeň (33 hodín/rok) 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Predmet informatika rozvíja myslenie žiakov, i schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie 

k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré 

slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky 

informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov 

informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných 

technológií a produktov. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký 

priestor na motiváciu a praktické projekty. 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 
 

Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho štandardu 

v takej forme, ako je uvedené v ŠVP.  

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7510.pdf 

 

Tematický celok
 Výkonový štandard 

(žiak vie) 
Obsahový štandard 

Informačná 

spoločnosť 

 

5 hodín 

Bezpečne používať internet 

Samostatne pracovať s internetovou 

stránkou 

www.bezpecnenainternete.sk. 

Vedieť posúdiť spoľahlivosť 

získaných informácií 

Vedieť, čo sú autorské práva, 

legálny a nelegálny softvér 

Poznať  rozdiel v používaní a šírení 

programov s rôznymi stupňami 

licencií  

Vedieť sa stotožniť s princípmi 

a zásadami dodržiavania autorských 

práv 

Poznať riziko počítačovej 

kriminality 

Zásady bezpečnosti na internete 

 

 

Autorské práva 

Freeware, shareware softvér 

 

 

 

 

 

 

Počítačová kriminalita a jej dopady 

Princípy fungovania 

IKT 

2 hodiny 

Poznať vstupné a výstupné 

zariadenia 

Vedieť pracovať so skenerom 

Skener 

Vstupné a výstupné zariadenia – skener, práca so 

skenerom 

http://www.minedu.sk/data/att/7510.pdf
http://www.bezpecnenainternete.sk/
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Informácie okolo 

nás 

 

20 hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupy, riešenia 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

 

4 hodiny 

Vedieť urobiť záber v exteriéri aj 

interiéri 

Vedieť upravovať digitálne 

fotografie 

 

Spustiť program 

Vedieť vložiť záhlavie a upraviť ho 

Vedieť zmeniť smer textu, nastaviť 

šírku stĺpca a medzery medzi nimi 

Samostatne vytvoriť tabuľku 

Vedieť pridať a odstrániť riadky 

Upravovať tabuľky – šírka a výška  

 Vedieť orámovať tabuľku 

Vložiť novú snímku – zvoliť 

rozvrhnutie snímky 

Použiť šablóny 

Vložiť a formátovať text 

Vložiť klipart alebo iný obrázok 

 

Vytvoriť, spustiť a ovládať 

prezentáciu 

Porozumieť toku informácií, od ich 

vzniku, uloženia na médium, 

prenosu a ich spracovania, 

vyhľadávania a praktického 

používania 

 

Vedieť samostatne vytvoriť 

jednoduchý animovaný obrázok 

 

 

 

 

Rozvíjať schopnosť formulovať 

svoje požiadavky a používať 

algoritmické myslenie 

 

Rozvíjať schopnosť algoritmizovať 

zadaný problém, rozvíjať si 

programátorské zručnosti 

Digitálna fotografia 

 

 

 

 

MS Word 

Práca s textovým editorom 

Stĺpce a smer textu 

Tabuľka 

Úprava tabuľky 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint 

Aplikácie na tvorbu prezentácií 

Vloženie novej snímky, použitie šablóny 

Vkladanie textu a obrázku do prezentácie 

Vytvorenie prezentácie o sebe 

 

 

 

 

 

LogoMotion 

Prostredie programu Logo Motion 

Tvorba animovaného obrázka 

Projekt 

Vlastná animácia 

 

Programovací jazyk Imagine 
Detský programovací jazyk Logo 

Imagine a korytnačka 

Náhodný pohyb,  otáčanie, náhodná farba a 

hrúbka pera 

Príkaz cyklu, opakuj 

Vlastný príkaz 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

 

6 hodín 

Dokázať poslať emailovú správu 

s prílohou 

Poznať správnu formu správy 

 

Poznať školský web, vyhľadávať 

informácie na internete pomocou 

vyhľadávacích strojov a katalógov 

Adresár príjemcov, príloha správy  

 

 

 

Webová adresa 

Katalógy, portály, vyhľadávače 

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa 

 pozná spôsob využitia vstupných a výstupných zariadení počítača 

 dokáže preniesť dáta z digitálneho fotoaparátu, z mobilu do počítača a vie ich upraviť 

 vie samostatne vytvoriť tabuľku a upravovať ju 

 vie vytvoriť v PowerPointe  kompletnú jednoduchú prezentáciu na danú tému a pozná 

zásady správneho prezentovania 

 rozumie pojmom algoritmus, program, programovanie 

 získava základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať pomocou IKT 

 pracuje s internetovým prehliadačom 

 chápe spôsob a mechanizmus vyhľadávania informácií na internete, dokáže presnejšie 

a adresnejšie vyhľadať požadované informácie 
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 uvedomuje si dôležitosť využívania IKT v rôznych oblastiach spoločenského aj súkromného 

života 

 uvedomuje si bezpečnostné riziká pri práci s internetom 

 

5. Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: zvýšiť vedomie ochrany zdravia svojho aj svojich spolužiakov, 

uvedomovať si nebezpečenstvá sociálnych sietí, poznať nástroje netikety, bezpečnosť používania 

internetu, vytvoriť jednoduchú animáciu v Logomotion, vytvoriť jednoduchú prezentáciu v 

PowerPointe, poznať a dodržiavať pravidlá prezentovania 

Ochrana človeka a zdravia: bezpečnosť používania internetu, uvedomovať si nebezpečenstvá 

sociálnych sietí, poznať nástroje netikety, vírusy, spamy, hoaxy 

Mediálna výchova: získať informácie, orientovať sa v prostredí internetu, uvedomovať si 

nebezpečenstvá sociálnych sietí , bezpečnosť používania internetu, vírusy, spamy, hoaxy 

 

6. Stratégie 

Metódy: motivačná, fixačná, vyhľadávanie faktov, projektová, problémová, demonštračná 

Postupy: analýza, syntéza, indukcia, porovnávanie a dedukcia 

Formy: skupinová práca, individuálna práca, samostatná práca, projektové vyučovanie 

 

7. Učebné zdroje 

Literatúra: 

 Tomusko, M. a Lauko, P.: Informatika s Tomíkom- 1.slovenská interaktívna učebnica, 2008 

 Blaho, A. a Salanci, Ľ.: Tvorivá informatika – 1. zošit o obrázkoch, CD – 2005 -3046/28747 

 Blaho, A. a Salanci, Ľ.: Tvorivá informatika – 1. zošit o práci s textom, CD – 2007 -

14051/28982   

 Varga, M. a Hrušecká, A.: Tvorivá informatika – 1. zošit s internetom, CD – 2006 – 

11016/26870  

 Internet, knižnica, články a texty z odbornej a populárnovedeckej tlače, rozhlasové a televízne 

vysielanie 

Didaktická technika: počítače s pripojením na internet, interaktívna tabuľa, dataprojektor 

Materiálne učebné prostriedky: texty, obrázky, videozáznamy, CD, DVD, učebné   pomôcky, 

skener, tlačiareň, USB kľúč 

 

8. Hodnotenie predmetu 

Ovládanie  práce so skenerom, samostatná  práca s digitálnym fotoaparátom, prenesenie vlastnej 

fotografie do počítača a jej samostatné upravovanie, tvorenie tabuliek a ich upravovanie, vytvorenie 

kompletnej prezentácie o „Sebe“, vytvorenie animácie „Lietajúci motýľ“, vytvorenie vlastnej 

animácie, nakreslenie „Kvetu“ podľa vlastného príkazu, samostatné  posielanie emailových správ 

s prílohou s dôrazom na samostatnosť, kvalitu a správnosť ich spracovania podľa požiadaviek 

vyplývajúcich z jednotlivých zadaní, ako aj ich estetická úprava a následné uloženie do PC. Ústne  

prezentovanie osvojených poznatkov,  pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj 

na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v praktických súvislostiach. 

 
 

Spracovala: Ing. Renáta Bírešová 

ZŠ J. Simana Valaská , Októbrová 16 

November 2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA 

FYZIKA 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 2 hodiny/týždeň (66 hodín/rok) 
 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými 

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

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

spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu 

k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná 

súčasť kultúry ľudstva.  

V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi 

jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len 

prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 

prostriedkov IKT. Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si 

v metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami.  

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

vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie 

problémov. 

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

zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy 

práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s 

informáciami. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne 

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

s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. 

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

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

bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát 

alebo overovania hypotéz. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a 

postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať  

k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a 

podobne. 

Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, 

uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 
 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Intelektuálna oblasť 

  vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť 

metódy testovania hodnovernosti vysvetlení, 

  rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

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

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

technologických informačných zdrojov, 
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  využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných 

činnostiach, 

  vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii, 

  vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch, 

  vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 

 

Schopnosti a zručnosti 

  porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín, 

  nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia, 

 vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania, 

 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku, 

 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech, 

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

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

svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu 

 riešiť problémové situácie, 

 vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky 

zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti. 

 

Postojová oblasť 

 naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, 

 byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 

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

 snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, pretože sme súčasťou 

prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony, 

 osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, čím sa rozvíjajú nielen manuálne 

zručnosti, ale aj rozumové schopnosti, 

 vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností. 

 

Sociálna oblasť 

 uvedomiť si poslanie prírodných vied, na vysvetlenie reality nášho okolia, 

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

 vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky 

pre rozvoj spoločnosti, 

 vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch, 

 vedieť sa rozhodovať, 

 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávaní, 

 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti. 

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu  

Vyučovaciemu predmetu bola hodinová dotácia ponechaná s rozšírením obsahu existujúceho 

predmetu ŠVP. Obsah bol navýšený na o veličiny teplota a čas, z dôvodu systematickosti.(tmavo 

vyznačené v tabuľke) 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7542.pdf 

 

TEMATICKÉ OKRUHY PREDMETU 

Fyzika – úvod do predmetu 

Látka a teleso 

http://www.minedu.sk/data/att/7542.pdf
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Fyzikálne veličiny 

 

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa: 

Žiak: 

 žiak vie správne používať primeranú fyzikálnu terminológiu 

 Rozozná látku a teleso 

 Pozná vybrané fyzikálne veličiny 

 Vie použiť získané  teoretické poznatky pri vysvetlení situácii z bežného života  

 Na základe získaných poznatkov absolvuje  príslušné laboratórne práce ako aj  

 jednoduché fyzikálne experimenty 

 

5. Prierezové témy 

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj - deliť si úlohy a niesť zodpovednosť, vytrvalo a presne 

pracovať - Čo sme sa naučili v 6. ročníku, Merania dĺžky, hmotnosti, objemu a teploty - 

využívať IKT pri získavaní a spracovaní informácie a pri prezentácii vlastnej práce - Meranie 

objemu, Meranie hmotnosti, Meranie teploty, Čo sme sa naučili v 6. ročníku 

Tematický celok Výkonový štandard 

(žiak vie) 

Obsahový štandard Počet 

navýše

ných 

hodín 

Fyzika -úvod do 

vyučovania   

Aplikovať pravidlá bezpečnosti pri 

práci v laboratóriu. Vedieť začleniť 

fyziku do systému vied a vysvetliť 

praktický význam fyziky pre 

každodenný život. Rozlíšiť medzi 

fyzikálnou vlastnosťou a dejom. 

Vysvetliť pojem zákon, vzorec, 

fyzikálna veličina a fyzikálna 

jednotka .Vymenovať niektoré 

významné osobnosti fyziky aj s ich 

prínosom pre vedu. 

 Pravidlá  bezpečnosti. 

Začlenenie fyziky do systému  

vied. Rozčlenenie obsahu 

fyziky- vlastnosti, deje, zákony, 

vzorce, veličiny, jednotky. 

Slávne  osobnosti fyziky.  

 

Látky a telesá Rozlíšiť látky a telesá. Vymenovať 

príklady rôznych druhov látok a 

telies. Charakterizovať vlastnosti 

látok a telies,, určiť spoločné a 

rozdielne vlastnosti. 

Látka a teleso. Pevné, kvapalné a 

plynné látky. Pevné, kvapalné a plynné 

telesá. Vlastnosti  látok a telies. 

Zloženie látok a telies. 

 

Fyzikálne veličiny Správne použiť pojem fyzikálna 

veličina  

Vymenovať všeobecné 

charakteristiky veličiny. 

Rozlíšiť merateľné a nemerateľné 

vlastnosti telies. Vymenovať 

 fyzikálne jednotky. 

Orientovať sa  v sústave jednotiek 

Správne definovať príslušnú 

fyzikálnu veličinu. Použiť jednotky 

a správne ich premieňať. Vybrať 

správne meradlo a odmerať 

veľkosť veličiny. 

Správne zapísať namerané hodnoty  

Dodržiavať presnosť pri meraní 

Pojem veličina. Fyzikálne jednotky. 

Dĺžka -história a súčasnosť ,jednotky a 

ich premena, meradlá a meranie dĺžky. 

Hmotnosť -história a súčasnosť 

,jednotky a ich premena, meradlá 

a meranie hmotnosti. Objem -  história 

a súčasnosť, jednotky a ich premena, 

meradlá a 

meranie objemu, výpočet objemu. 

Hustota- jednotky ,meradlá, výpočet 

hustoty, hustota v bežnom živote. 

 Čas -história a súčasnosť, jednotky 

a ich premena, meradlá a meranie 

času.  

Teplota -história a súčasnosť, 

jednotky, 

meradlá a meranie teploty. 
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 Ochrana človeka a zdravia- pracovať tak, aby nikto neohrozil bezpečnosť svoju ani 

spolužiakovu - Bezpečnosť pri práci, Čo sme sa naučili v 6. ročníku, Meranie teploty - 

pozorovať okolie s ohľadom na bezpečnosť- Vlastnosti kvapalín, Čas 

  Multikultúrna výchova – rozvíjať zručnosti orientovania sa v pluralitnej spoločnosti 

a využívať interkultúrne kontakty k vzájomnému obohateniu seba i druhých.  

 Mediálna výchova –  pozornosť k vecnej správnosti a presnosti údajov, a to ako kritickou 

analýzou existujúcich textov, tak vlastnou produkciou a utváraním návyku overovať si čo 

najdôkladnejšie všetky údaje - Významní fyzici, skúmania vo fyzike, Teplotné stupnice, 

Správanie telies v kvapalinách 

 Environmentálna výchova –  angažovať sa v riešení problémov spojených s ochranou 

životného prostredia, vnímať a citlivo pristupovať k prírode a k prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu.- Vlastnosti kvapalín a plynov, Teplomery 

 

6. Stratégie 

Metódy :motivačná, fixačná, vyhľadávania faktov, projektová, problémová, demonštračná 

Postupy: analýza, syntéza, indukcia, porovnávanie, dedukcia 

Formy: skupinová práca, individuálna práca, samostatná práca, vyučovanie v špeciálnej učebni, 

domáca úloha, projekt  

 

7. Učebné zdroje 

Literatúra: Učebnice fyziky, encyklopédie, internet-www-stránky, digitálny obsah Planéty 

vedomostí 

Didaktická technika: PC, interaktívna tabuľa, diaprojektor, vizualizér,  

Materiálne učebné prostriedky: CD, DVD, nástenné tabule, učebné pomôcky 

 

8. Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie žiakov v matematike je priebežné, prevažne frontálne. Uprednostňujeme písomné 

formy preverovania vedomostí pred ústnymi. Dôležité je sústavné pozorovanie a slovné 

hodnotenie práce žiakov v triede i mimo nej (samostatná práca na aplikačných matematických 

projektoch, odporúčané úlohy na precvičenie mimo vyučovacích hodín).  

 

Písomné práce 

Písomné preverovanie realizujeme cez bleskovky,  tematické písomné práce, vstupné previerky, 

výstupné previerky v každom ročníku.  

Najväčšiu váhu majú tematické  písomné práce . 

Tematické písomné práce  môžeme písať po jednotlivých tematických celkoch, ich počet závisí 

od počtu tematických celkov v ročníku. Termín týchto písomných prác oznamujeme vopred. 

Bleskovky sú  vždy  hodnotené a slúžia najmä na spätnú väzbu. Ich klasifikácia má najmenšiu 

váhu . 

Všetky písomné skúšky sú klasifikované podľa vnútornej školskej stupnice. 

 

Ústne odpovede 

Vo fyzike verbálne hodnotenie žiakov prebieha priebežne podľa potrieb učiteľa alebo žiaka, 

býva individuálne. Frontálne či skupinové priebežné slovné hodnotenie plní najmä motivačnú 

funkciu pre prácu na jednotlivých vyučovacích hodinách. 

 

Ústnymi odpoveďami sú: 

- cielené skúšanie žiaka pri tabuli alebo v lavici, 
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- krátke odpovede počas vysvetľovania, precvičovania a overovania učiva.  

Žiak by mal byť takto hodnotený aspoň raz za hodnotiace obdobie.  

 

Praktické zručnosti 

Pozorovaním sa uskutočňuje hodnotenie zručností žiaka pri praktickom cvičení. a samostatnej 

práci 

 

Voliteľné práce 

Príprava a prezentovanie samostatnej práce žiaka formou referátov a prezentácii. 

 

Celkové hodnotenie 

Výsledné hodnotenie je súhrnom  klasifikácie písomných a ústnych skúšok, pozorovania práce 

žiaka počas hodnotiaceho obdobia v triede aj mimo nej. Výsledná známka sa neurčuje ako priemer 

všetkých zapísaných známok. 

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

žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR platnosťou od 1.5.2011 

Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s metodickým pokynom z 

28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi poruchami učenia a integrovaných žiakov sa uskutočňuje v 

spolupráci so špeciálnym pedagógom, pod dohľadom ktorého môžu títo žiaci povinné (i 

odporúčané) písomné práce vypracúvať. Pre žiakov so špeciálnymi potrebami sa slovné hodnotenie 

špeciálne pedagóga stáva súčasťou celkového hodnotenia žiaka.  

 

Spracovala: RNDr. Mariana Rafajová  

ZŠ Jaroslava Simana Valaská, 

Októbrová 16 

2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť:  ČLOVEK A PRÍRODA 

BIOLÓGIA 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 1 hodina/týždeň (33 hodín/rok) 
 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na 

vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám 

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

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

na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a 

neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie 

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

pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a 

tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným 

štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

Učivo v 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa 

vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka 

v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie 

jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou 

na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných 

štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne 

prehlbovať poznatky. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 poznať a chápať ľudské obydlia a ich okolie ako životný priestor organizmov, 

 poznať typických predstaviteľov, zástupcov cibuľovej, hlúbovej, koreňovej zeleniny  strukovín 

a taktiež vedieť rozdeliť ovocie podľa plodov. 

 poznať nežiaducich spoločníkov človeka a vedieť zásady prevencie pred šírením nákazy.  

 poznať blízkych spoločníkov človeka a chovateľsky významné cicavce a vtáky, osvojiť si 

hlavné zásady chovu včiel a rýb.  

 chápať základnú stavbu rastlinnej a živočíšnej bunky a funkcie častí bunky a organely.  

 poznať základnú stavbu tela nebunkových, jednobunkových a mnohobunkových organizmov.  

 vedieť prevenciu pred nákazlivými (infekčnými) ochoreniami.  

 chápať základnú stavbu tela nekvitnúcich a kvitnúcich rastlín, húb, kvasiniek, plesní 

a lišajníkov.  

 poznať stavbu stonky, listu, kvetu, plodu a semena kvitnúcich rastlín. 

 viesť k rozlíšeniu jedlých a jedovatých húb. 

 poznať základné živočíšne skupiny bezstavovcov (pŕhlivce, ploskavce, hlístovce, mäkkýše, 

obrúčkavce, článkonožce) a vedieť ich vnútornú stavbu.   

 viesť k zásadám ochrany pred nakazením sa pásomnicou a hlístou. 

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu 
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Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho štandardu 

v takej forme, ako je uvedené v ŠKP. 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7543.pdf 

 

Tematický celok Výkonový štandard 

/žiak vie/ 

 

Obsahový štandard 

Život s človekom 

a v ľudských sídlach 

Žiak určí osobitosti ľudských 

obydlí pre život organizmov, bude 

poznať význam kríženia rastlín 

a živočíchov pre človeka, význam 

zdomácňovania živočíchov pre 

človeka. 

Ľudské obydlia a ich okolie ako životný priestor 

organizmov. Vplyv ľudskej činnosti na 

prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. 

Žiak bude vedieť uviesť prejavy 

škodlivosti parazitickej baktérie, 

opíše využitie mliečnych 

a kvasných baktérií, uvedie jeden 

príklad využitia kvasiniek 

človekom a uvedie podmienky 

výskytu plesní v domácnosti. Bude 

vedieť uviesť príklad priemyselnej 

výroby s využívaním kvasinky. 

Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie 

a význam pre človeka. 

Žiak bude poznať tri druhy 

koreňovej, hlúbovej, cibuľovej, 

plodovej zeleniny a strukovín. Žiak 

vysvetlí potrebu hnojenia pôdy 

v záhrade a význam zeleniny vo 

výžive človeka. 

Pestované rastliny v záhradách. 

Žiak bude poznať dva druhy 

ovocných stromov, dve rastliny 

s drobným dužinatým ovocím 

a vysvetlí význam ovocia pre 

zdravie človeka. Žiak bude poznať 

rozdiel medzi kôstkovicou, 

malvicou a bobuľou a tiež bude 

vedieť povedať príklad. 

Pestované ovocné stromy a kry. Poznávanie 

podľa listov, kvetov, plodov. Význam ovocia pre 

človeka. 

Žiak bude vedieť význam včelej 

matky, robotníc a trúdov v úli, 

vysvetlí význam chovu včiel a rýb 

pre človeka. Žiak bude vedieť 

vývin včely. Žiak bude vedieť 

príklad 2 slovenských rýb 

chovaných v rybníkoch.  

Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. 

Spoločenský život včiel. Zásady chovu včiel 

a rýb. 

Žiak pomenuje samca a samicu 

kačice, kury, husi a morky, vysvetlí 

pojem pohlavná dvojitosť, uvedie 

význam chovu kúr, kačíc, husí 

a moriek pre človeka. 

Chovateľsky významné vtáky. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, životných prejavov, 

potravových vzťahov, význam. Zásady chovu, 

odlišnosť od voľne žijúcich druhov. 

Žiak bude vedieť porovnať rozdiely 

vonk.  znakov psa a mačky, bude 

poznať zásady chovu psa a mačky, 

pomenuje jedno plemeno psa. Žiak 

bude vedieť povedať aj ďalšie 

príklady chovaných domácich 

zvierat. 

Blízky spoločníci človeka. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov a životných prejavov. Zásady 

chovu a spolunažívania živočíchov a ľudí 

v domácnosti. 

Žiak bude poznať päť druhov 

hospodárskych zvierat, uvedie 

hlavné zásady chovu hospod. 

zvierat a význam chovu hospod. 

zvierat. Vysvetlí 

nebezpečenstvo pridávania chem. 

látok do krmív pre zvieratá. 

Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie 

podľa  vonkajších znakov a životných prejavov. 

Zásady chovu. 

http://www.minedu.sk/data/att/7543.pdf
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Žiak bude vedieť vysvetliť 

škodlivosť vnútorného 

a vonkajšieho parazita, bude poznať 

zásady ochrany pred vnútornými  

parazitmi a spôsob odstránenia vší 

z vlasov. Žiak bude vedieť poznať 

vonkajšie a vnútorné parazity.  

Nežiaduci spoločníci človeka. Zásady prevencie 

pred šírením nákazy.  

Žiak bude poznať myš a 2 potkanov 

podľa ukážky, uvedie 

nebezpečenstvo výskytu myší 

a potkanov v domácnosti a spôsob 

ochrany pred nimi.  

Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov a životných prejavov. Riziká 

prenosu nákazlivých ochorení, ochrana 

a prevencia. 

Žiak bude poznať päť druhov 

bezstavovcov  žijúcich v záhrade 

alebo v sade, vysvetlí škodlivosť 

premnoženia niektorých 

bezstavovcov v domácnosti, 

záhrade. Bude poznať päť 

spevavcov a vysvetlí význam 

spevavcov v okolí domácností.  

Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov, význam. 

Živé organizmy a ich 

stavba 

Žiak bude vedieť pomenovať, 

nakresliť a popísať časti rastlinnej 

a živočíšnej bunky, určí zhodné 

a rozdielne znaky rastlinnej 

a živočíšnej bunky. 

Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba 

a funkcia častí bunky. 

Žiak bude vedieť porovnať stavbu 

vírusu a baktérie a uvedie príklad 

troch nákazlivých ochorení. Bude 

poznať zásady predchádzania 

vírusových a bakteriálnych nákaz. 

Žiak bude vedieť rozdiel medzi 

vírusom a baktériou. 

Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy. 

Stavba tela. Význam, vplyv na človeka, nákazlivé 

(infekčné)  ochorenia, prevencia. 

Žiak bude vedieť pomenovať 

hlavné časti tela rastlinných 

(drobnozrnko, červenoočko), 

živočíšnych (meňavka, črievička) 

a hubových (kvasinka) organizmov 

a porovná ich stavbu tiel. 

Jednobunkové organizmy. Stavba tela. 

Žiak bude poznať typy pletív 

a tkanív, bude vedieť určiť bunku, 

tkanivo, orgán a sústavu orgánov na 

živočíchovi. Bude vedieť určiť 

orgány na rastline. 

Mnohobunkové organizmy. Štruktúra tela na 

príkladoch prebratých rastlín a živočíchov. 

Žiak určí zákl. stavbu tela machu, 

paprade a prasličky. Uvedie 

význam výtrusov pre machy, 

paprade a prasličky. 

Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy 

a paprade. 

Žiak bude vedieť určiť základnú 

stavbu huby s plodnicou, rozlíši 

hubu s výtrusnicami na lupeňoch 

a v rúrkach. Rozlíši jedlú a jedovatú 

hubu. 

Huby s plodnicou. Rozlíšenie jedlých 

a jedovatých húb podľa typických znakov. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

tela kvasinky, plesne a lišajníka. 

Kvasinky, plesne, lišajníky. Stavba tela kvasinky, 

plesne, lišajníka. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

koreňa, vysvetlí význam koreňa pre 

rastlinu. Druhy koreňa a koreňovej 

sústavy. 

Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň. Stavba, 

prijímanie živín koreňom, význam pre život 

rastliny. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

stonky, vysvetlí význam stonky pre 

rastlinu. Druhy dužinatej stonky. 

Stonka. Stavba stonky dreviny a byliny, prúdenie 

látok stonkou, význam stonky pre život rastliny. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

listu a uvedie význam listov pre 

List. Stavba , fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie 

vody – význam pre  život v prírode. 
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prijímanie živín a dýchanie rastliny. 

Bude vedieť vymenovať látky, 

ktoré listy pri dýchaní prijímajú 

a ktoré vylučujú do vzduchu. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

kvetu. Bude vedieť vysvetliť 

opelenie kvetu a oplodnenie kvetu. 

Druhy kvetov podľa obrázku. 

Kvet. Stavba kvetu, opelenie, oplodnenie, význam 

pre rozmnožovanie rastlín. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

plodu a semena, bude vedieť 

rozdelenie plodov a význam plodov 

pre rozširovanie a rozmnožovanie 

rastlín. 

Plod a semeno. Stavba plodu a semena. 

Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie 

rastlín (rozširovanie, rozmnožovanie.) 

Žiak bude vedieť pomenovať 

rozmnožovacie a vyživovacie 

orgány kvitnúcej rastliny, orgány, 

ktorými v rastline prúdia látky 

a ktorými rastlina prijíma 

a vyparuje vodu. 

Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre príjem 

živín, prenos a vylučovanie látok. Vplyv svetla, 

tepla, vody a živín. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

tela nezmara, orgány a sústavy, 

ktoré zabezpečujú funkcie tela 

a vysvetlí význam slova 

obojpohlavný živočích. 

Pŕhlivce – drobné vodné živočíchy. Orgány 

a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

tela pásomnice a hlísty a orgány 

a sústavy, ktoré zabezpečujú 

funkcie tela. Bude poznať zásady 

ochrany pred nakazením sa 

pásomnicou a hlístou. 

Ploskavce a hlístovce – vnútorné parazity. Orgány 

a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

tela mäkkýšov, orgány a sústavy, 

ktoré zabezpečujú funkcie tela. 

Bude vedieť vysvetliť pojem 

obojpohlavný živočích. Rozdelí 

mäkkýše na ulitníky a lastúrniky 

a bude vedieť aspoň 2 rozdiely 

medzi nim. 

Mäkkýše – živočíchy so schránkou. Orgány 

a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela.  

Žiak bude vedieť základnú stavbu 

tela obrúčkavcov, orgány a sústavy, 

ktoré zabezpečujú funkcie tela.  

Obrúčkavce – živočíchy s obrúčkami. Orgány 

a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela. 

Žiak bude poznať základnú stavbu 

tela článkonožcov, orgány 

a sústavy, ktoré zabezpečujú 

funkcie tela. Rozdelí článkonožce 

do 3 základných skupín 

(pavúkovce, kôrovce a hmyz) 

a bude vedieť medzi nimi aspoň 2 

rozdiely.  

Článkonožce – živočíchy s článkovaným telom. 

Orgány a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela. 

Žiak bude vedieť určiť potravu 

hmyzu podľa ústnych orgánov, 

spôsob pohybu hmyzu podľa 

končatiny, vysvetlí pojem 

rebríčková nervová sústava 

a vzdušnice. 

Článkonožce – hmyz. Orgány a sústavy, ktoré 

zabezpečujú funkcie tela. 

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa: 

• naučiť sa poznávať ekosystém ľudských obydlí a ich okolia a aj príklady organizmov žijúcich 

v tomto ekosystéme. 

• poznať základnú stavbu rastlinnej a živočíšnej bunky a funkcie častí bunky. 
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• poznať základnú stavbu tiel jednobunkových a mnohobunkových organizmov. 

• poznať základnú stavbu nekvitnúcich rastlín – machov, papradí a prasličiek. 

• Poznať základnú stavbu húb s plodnicou a húb bez plodnice (plesne) a lišajníkov. 

• poznať základnú stavbu tela bezstavovcov, orgány a sústavy, ktoré zabezpečujú funkcie tela 

a aj príklady živočíchov patriacich do jednotlivých skupín bezstavovcov. 

• poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. 

• rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých 

správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov. 

• rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach.   

• identifikovať a správne používať základné pojmy.  

• objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov. 

• vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov. 

• predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať. 

  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

 v oblasti komunikačných schopností: 

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

- vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

- vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, 

- zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, 

- vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry.  

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

a ich využitie.  

• v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 

- navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,  

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

riešení úloh, 

- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia. 

• v oblasti  sociálnych kompetencií: 

- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, 

- pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, 

- prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony 

a pokroky v učení. 

• v oblasti  získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: 

- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, 

- využívať učebné a iné pomôcky. 

 

Žiak sa naučí poznávať ekosystém okolia ľudských sídel, živých organizmov a ich stavbu, 

bunkové a nebunkové organizmy, stavbu nekvitnúcich rastlín (machy, paprade, prasličky), 

húb a kvitnúcich rastlín (koreň, stonka, list, kvet a plod), vnútornú stavbu tela bezstavovcov. 

 

Odporúčané námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé) 

 Moje domáce zvieratko. 

 Stavba tela kvitnúcich rastlín.  

 Rastlinná a živočíšna bunka pod mikroskopom. 

 Vnútorná stavba tela mikroskopických organizmov. 

 Stavba tela húb. 

 Jednotlivé časti tela bezstavovcov pod mikroskopom. 
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5. Prierezové témy: 

Osobnostný rozvoj – rozvíjať potenciál žiakov prostredníctvom praktických cvičení, naučiť 

žiakov spolupracovať, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy. Vedieť spracovať informácie do prezentačnej formy a odprezentovať ich. 

Ochrana života a zdravia – spoznávať jedovaté huby a tiež aj stavovce. 

Mediálna výchova - kompetentne zaobchádzať s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne 

využívať médiá a ich produkty ako zdroj informácií  

Enviromentálna výchova – pomôcť žiakom nadobudnúť schopnosť chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, 

ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a 

vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a 

globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. 

 

6. Stratégie: 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií žiakov.  

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

žiakov a materiálneho vybavenia.  

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou, ukážky). 

Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča 

sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické 

sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie 

faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 

hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), pozorovanie (cielené 

systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, 

experimentovanie, pokusy, didaktická hra), inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej 

činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovnému a písomnému návodu). 

Významné miesto má projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, 

problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého 

produktu).  

Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže) – 

pozorovanie dostupných prírodných procesov na podporu chápania vzájomné vzťahy a ich 

významu. Pri pozorovaniach  treba  uprednostniť  živé biologické objekty,  klásť  dôraz  na  

poznávanie a rozlišovanie organizmov podľa podstatných vonkajších znakov.    

Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie 

textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, 

využívanie podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na 

uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania 

založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, 

domáce úlohy).   
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Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). Terénne pozorovania, praktické 

aktivity volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností, pričom dbá na dodržiavanie 

zásad bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.  

 

7. Učebné zdroje: 

UHEREKOVÁ, M. a kol.: Biológia pre 6. ročník ZŠ. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 

2009. s. 108. ISBN: 978-80-8091-180-5 
 

UHEREKOVÁ, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník ZŠ. Tlač Patria I., Prievidza, 2008. 108 s. ISBN: 

978-80-8091-130-0 

 internet:  

https://www.zborovna.sk/novinky/index.php 

http://planetavedomosti.iedu.sk/ 

http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/index.html 
 

8. Hodnotenie predmetu: 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:   

- ústna odpoveď minimálne raz za polrok (formou 5 otázok – 5 odpovedí), 

- písomné práce po ukončení tematického celku, 

- praktické cvičenie raz za polrok,  

- vypracovať a odprezentovať projekt na zadanú tému jedenkrát za rok, 

- poznávanie rastlín a živočíchov. 

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

- účasť na biologickej a environmentálnej olympiáde, 

- referát, projekt na vybranú tému. 

 

Všeobecné informácie: 

 

1. písomné práce: 

- po jednotlivých tematických celkoch žiaci napíšu písomnú prácu v trvaní 20 – 25 min., 

- počet písomných prác za klasifikačné obdobie je závislý od počtu tematických celkov, 

- termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámia, 

- otázky budú mať bodové hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou (stupeň 1-5) podľa   

   počtu získaných bodov za správne odpovede, 

- ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorá z písomných prác, vyučujúci môže dať žiakovi  

  náhradný termín na písanie chýbajúcej práce, 

- špeciálnou formou písomnej práce môže byť tzv. bleskovka, resp. malá písomka v trvaní cca. 5 

min., otázky budú mať bodové hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť známkou (stupeň 1- 5) podľa 

počtu získaných bodov za správne odpovede. 

2. Ústne odpovede: 

- z jednotlivých prebratých tém – žiak by mal mať minimálne 1 ústnu odpoveď za 1 polrok 

(formou 5 otázok – 5 odpovedí), 

- termíny ústnych odpovedí vyučujúci vopred neoznamuje, 

- žiak bude hodnotený známkou (stupeň 1 - 5) podľa presnosti, plynulosti, istoty vo vyjadrovaní 

v danej téme, úrovne zvládnutia učiva (systematická príprava na vyučovanie). 

3. Projektové práce (PP): 

- žiak vypracuje projektovú prácu na tému vopred zadanú vyučujúcim,  

- žiaci aspoň raz za školský rok odprezentujú svoj projekt pred spolužiakmi, pričom celkový počet 

projektov za školský rok určí vyučujúci podľa potreby a obsahu tematických celkov,  

- hodnotenie známkou (stupeň 1 – 5), podľa obsahovej a prezentačnej úrovne projektu. 

https://www.zborovna.sk/novinky/index.php
http://planetavedomosti.iedu.sk/
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/index.html
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4. Praktické cvičenie (PC): 

- žiaci minimálne 1x za školský polrok vypracujú praktické cvičenie, 

- hodnotenie známkou (stupeň 1 – 5), podľa obsahovej, vizuálnej a grafickej úrovne PC. 

5. Celkové hodnotenie: 

- výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií, 

- výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok, 

- odrazí sa v nej aj aktívna práca žiaka na hodinách, systematickosť učenia sa, úroveň písomných 

prejavov (úprava zošita, vypracované poznámky, domáce úlohy).   

 

 

Spracoval: PaedDr. Matúš Magera 

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská 

2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 DEJEPIS 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 1 hodina/týždeň (33 hodín/rok) 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých 

osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických 

skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, 

javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i 

celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom 

dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho 

konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo 

základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.  

V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. 

storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i 

problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti 

rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i 

vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a 

iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať k 

rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj 

demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2. Ciele predmetu 
 

Žiaci  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore,  

 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu,  

 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, 

procesov z národných a svetových dejín,  

 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí,  

 získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských historických 

písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní týmto prameňom klásť 

primerane adekvátne otázky,  

 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny 

dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v 

demokratickej spoločnosti.  

 osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti 

kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou.  

 

3. Vzdelávací štandard 
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Vyučovaciemu predmetu bol obsah existujúceho predmetu ŠVP zúžený o tematické celky – 

Obrazy pravekého sveta (premiestnený do vzdelávacieho štandardu 5. ročníka) a Obrazy 

stredovekého sveta (premiestnený do vzdelávacieho štandardu 7. ročníka). 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7532.pdf 

Tematický celok 
Výkonový štandard 

/žiak vie/ 
Obsahový štandard 

Počet 

navýšených 

hodín 

O
b

ra
zy

 s
ta

ro
v
ek

éh
o
 s

v
e
ta

 

Staroveké 

Grécko 

 určiť hlavné znaky aténskej 

demokracie,  

 zhodnotiť odkaz gréckej kultúry pre 

súčasnosť 

polis,  

aténska demokracia,  

olympijské hry  

 

Staroveký 

Rím 

 vymedziť hlavné znaky rímskej 

republiky,  

 zdôvodniť premenu rímskej 

republiky na ríšu,  

 rozpoznať príčiny budovania rímskej 

hranice pozdĺž Dunaja,  

 zhromaždiť informácie o prítomnosti 

Rimanov na našom území,  

  zhrnúť príčiny zániku Rímskej ríše,  

 zhodnotiť prínos antickej kultúry pre 

našu prítomnosť,  

 zostaviť turistického sprievodcu o 

divoch starovekého sveta,  

 pracovať so školskými historickými 

prameňmi z daného historického 

obdobia.  

republika, 

cisárstvo,  

Limes Romanus, 

judaizmus,  

kresťanstvo,  

Biblia  

 

 

4. Kľúčové kompetencie 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením 

základných operácií:  

s historickým časom  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne,  

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,  

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti.  

s historickým priestorom  

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti v historickom priestore,  

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, 

spoločnosti.  

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

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,  

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov,  

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,  

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,  

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,  

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj.  

 

http://www.minedu.sk/data/att/7532.pdf
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Žiaci aplikujú svoje otázky v nových situáciách, v skúmateľských postojoch a pracovných 

postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických a 

hmotných prameňoch – stopách po minulosti  

 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, mapy, grafu, 

diagramu,  

 pri vytvorení plánu skúmania, napríklad fotografie, historického obrazu,  

 pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja pomocou 

zmyslov, v múzeu, archíve,  

 pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na 

karikatúre, verbálneho textu.  
 

 pri vyhľadávaní relevantných informácií  
- z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných,  

- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, z 

webových stránok,  

- z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie.  

 

 pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  
- vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z internetu,  

- organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových pojmov, 

pamäťových máp, obrazového materiálu,  
- porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať staré a nové, čo sa 

zmenilo a čo sa nezmenilo,  
- rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom karikatúry, 

legendy, povesti, spomienky,  
- zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do tabuľky, grafu, 

diagramu,  
- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením viacerých 

webových stránok na jednu tému.  
 

 pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu  
- zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do tabuľky, do 

schém, rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad určovaním kľúčových pojmov, 

postupným vymedzovaním, historických pojmov v texte, zostavovaním pojmov do 

pamäťovej mapy,  
- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad prostredníctvom 

chronologickej tabuľky,  
- vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad overovaním historických faktov,  

- tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového materiálu, 

plagátu, letáku, nákresu, kresby.  

 

5. Prierezové témy 

Dopravná výchova – stavby prvých kamenných ciest, mostov 

Environmentálna výchova – vzťah medzi prírodnými podmienkami a formou štátu (mestské 

štáty), premena prírodnej krajiny na kultúrnu (odlesnenie krajiny)  

Mediálna výchova – význam písma (grécka abeceda, latinka), rozlíšiť historickú skutočnosť od 

literárnej (filmovej) fikcie 

Multikultúrna výchova – vplyv antických kultúr na formovanie základov európskej civilizácie; 

miešanie kultúr – helenistická kultúra, sťahovanie národov; vznik, význam kresťanstva a jeho vplyv 

na európsku spoločnosť  

Ochrana života a zdravia – história olympijských hier, kalokagatia 
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Osobnostný a sociálny rozvoj – výchova k tolerancii, pochopiť nezmyselnosť vojnových 

konfliktov (grécko-perzské vojny, púnske vojny, rímske výboje), rodinná výchova v starovekom 

Ríme, vývoj demokracie (Solón, Periklés)  

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – tvorba referátov a projektov, prezentácie, práca 

s informáciami, čítanie s porozumením, rozvoj komunikačných zručností  

 

6. Stratégie 

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),  

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

 motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

 

Pri vytváraní nových poznatkov - expozičné metódy: 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

 rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

 demonštračná metóda pozorovanie. 

 

Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z 

textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), 

samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a 

experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

 

Z aktivizujúcich metód - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému). 

Fixačné metódy - metóda opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, 

opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

Z organizačných foriem - vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, expozičného, 

fixačného, aplikačného, diagnostického typu), exkurzia, návšteva múzea.  

 

7. Učebné zdroje 

Učebnice:  

KRASNOVSKÝ, B., MIHÁLIKOVÁ, M., TONKOVÁ, M.: Dejepis pre 6. ročník základnej 

školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2011. 96 s. ISBN 978-80-10-

01872-7. 

VALACHOVIČ, P., KRATOCHVÍL, V., MUCSKA, V.: Dejepis 1, od staroveku k stredoveku. 

Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2002. 71 s. ISBN 80-7158-400-2. 

Atlasy: 

ČEMAN, R.: Školský dejepisný atlas Slovensko. Mapa Slovakia, 2011. 56 s. ISBN: ISBN 978-

80-8067-262-1 

GURŇÁK, D.: Dejepisný atlas – Štáty v premenách storočí. Mapa Slovakia, 2006. 50 s. ISBN: 

80-8908-047-2 

 

Časopis: Historická revue 

Ďalšie zdroje:  

https://www.zborovna.sk/novinky/index.php 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka 

http://www.programalf.sk/ 

http://www.datakabinet.sk/sk/Home.html 

https://www.zborovna.sk/novinky/index.php
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka
http://www.programalf.sk/
http://www.datakabinet.sk/sk/Home.html
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8. Hodnotenie predmetu 

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

žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR platnosťou od 1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný 

ústne aj písomne, najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete 

dejepis sa vykonáva klasifikáciou. Písomné práce sú hodnotené podľa vnútornej školskej stupnice 

ZŠ J. Simana.  

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

- účasť na dejepisnej olympiáde 

- referát, projekt na vybranú tému 

 

Hodnotenie zahŕňa kvalitu vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho 

obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia, ale aj snaživosť, 

aktivitu na vyučovacích hodinách, prístup k domácim úlohám, vypracovanie zadaných projektov 

a úroveň ich prezentácie. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za 

príslušné obdobie. 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Hrončeková Ivana 

ZŠ J. Simana, Októbrová 16, Valaská 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť:  ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

GEOGRAFIA 

Ročník:  šiesty 

Časový rozsah výučby: 2 hodiny/týždeň (66 hodín/rok) 
 

1. Charakteristika predmetu  

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. 

Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si 

princípy, na ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie umožňuje žiakom spoznávať 

krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi 

jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť.  

Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a 

digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej obsah a 

interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí, tvoria základ geografického 

myslenia a vzdelávania.  

Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je 

osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s 

vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti predpokladá 

pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k 

princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým 

konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. 

Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy jasnú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého 

človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti popisovaných regiónov, ktoré porovnáva 

so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho jedinečnosť v kontexte Európy, či sveta. 

 

2. Ciele  

Žiaci  

 vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z rôznych 

informačných zdrojov,  

 prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, 

filmy a pod.),  

 interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,  

 zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,  

 zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia,  

 pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a socioekonomických 

zložiek.  

 

3. Vzdelávací štandard  

Vyučovaciemu  predmetu bola hodinová dotácia  navýšená o 1 hodinu bez rozšírenia obsahu 

existujúceho predmetu ŠVP.   

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7530.pdf 
 

Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Počet 

navýšený

ch hodín 

Afrika • vymedziť polohu a opísať 

pobrežie Afriky z mapy (zálivy, 

Afrika  

Madagaskar, Somálsky polostrov  

 

http://www.minedu.sk/data/att/7530.pdf
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ostrovy, polostrovy, moria, 

oceány) („čítanie“ mapy),  

• zdôvodniť vplyv pasátov na 

vznik afrických púští a polopúští,  

• vysvetliť príčiny rovnomerného 

rozloženia podnebných pásem vo 

vzťahu k rozšíreniu rastlinstva a 

živočíšstva v Afrike,  

• porovnať prírodné podmienky v 

štyroch podnebných pásmach 

Afriky,  

• uviesť dva príklady typických 

rastlinných a živočíšnych druhov 

žijúcich v jednotlivých 

krajinných pásmach Afriky,  

Guinejský záliv, Stredozemné more, 

Červené more, Gibraltársky prieliv  

rovník, obratníky  

panvy, pohoria, plošiny, púšte  

Sahara, Namib, Atlas, Kilimandžáro  

pasáty  

Níl, Kongo, Niger  

rastlinné pásma, živočíchy  

• v obsahu tematickej mapy 

identifikovať štyri 

najzaľudnenejšie oblasti Afriky a 

mestá s viac ako 5 miliónom 

obyvateľov („čítanie“ mapy),  

• zhodnotiť hospodársku vyspelosť 

jednotlivých oblastí Afriky,  

• uviesť tri závažné problémy 

znižujúce životnú úroveň 

obyvateľov v jednotlivých 

regiónoch Afriky, zdôvodniť 

zaradenie jednej z pamiatok 

Afriky do Zoznamu kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO a 

ukázať ju na mape.  

oblasti Afriky  

Káhira, Lagos, Johannesburg, Kinshasa  

Juhoafrická republika  

Keňa  

Egypt  

Nigéria  

rozmiestnenie obyvateľstva, hustota 

zaľudnenia  

národnostné zloženie  

hospodárstvo a nerastné suroviny  

problémy obyvateľstva Afriky  

pamiatky zaradené v zozname 

prírodného a kultúrneho dedičstva 

UNESCO  

 

Ázia • vymedziť polohu Ázie voči 

ostatným kontinentom a oceánom 

(čítanie mapy),  

• opísať z mapy pobrežie a povrch 

Ázie (zálivy, ostrovy, polostrovy, 

moria, oceány, povrchové celky), 

(„čítanie“ mapy),  

• uviesť príčiny veľkej členitosti 

povrchu Ázie,  

• zdôvodniť veľký počet sopiek a 

seizmicky aktívnych oblastí v 

pobrežných oblastiach Ázie 

(„Ohnivý kruh“),  

• vysvetliť prúdenie monzúnov,  

• identifikovať na mape oblasti 

Ázie, ktoré sú monzúnmi 

ovplyvňované,  

• zdôvodniť rozdiely v podnebí 

vnútrozemských a pobrežných 

oblastí Ázie,  

• objasniť príčiny rozdielov v 

množstve tečúcej vody počas 

roka v korytách najdlhších riek 

Ázie,  

• vymedziť podľa mapy povodia 

najväčších ázijských riek a 

zaradiť ich do úmorí a 

bezodtokových oblastí,  

• identifikovať na mape oblasti 

Ázie ohrozované tajfúnmi a 

cunami,  

Ázia  

Filipíny, Japonské ostrovy, Kamčatka, 

Veľké Sundy, Predná India, Zadná 

India, Malá Ázia, Arabský polostrov, 

Kórejský polostrov, Cyprus  

Suezský prieplav, Červené more, 

Beringov prieliv, Kaspické more, 

Bajkal, Mŕtve more, Aralské jazero  

Chang-Jiang, Huang He, Ob, Mekong, 

Jenisej, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, 

Tigris  

Himaláje, Tibetská náhorná plošina, 

Pamír, Mount Everest, Kaukaz, Ural  

Západosibírska nížina, Indogangská 

nížina, Veľká čínska nížina  

monzúny, tajfúny, cunami  

typy krajiny  
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• zhrnúť odlišnosti a podobnosť 

priestorového rozloženia 

rastlinstva a živočíšstva v Ázii,  

• uviesť päť príkladov typických 

rastlinných a živočíšnych druhov 

v Ázii,  

• vysvetliť dôvody veľkej kultúrnej 

a náboženskej rôznorodosti 

obyvateľstva Ázie,  

• zdôvodniť príčiny napätia a 

nestability v Ázii a identifikovať 

regióny, ktoré sú nimi ohrozené,  

• uviesť príčiny rýchleho rastu 

počtu obyvateľov Ázie,  

• pomocou tematickej mapy opísať 

najhustejšie a najredšie osídlené 

oblasti Ázie,  

• zhodnotiť vplyv prírodných 

podmienok na nerovnomerné 

rozmiestnenie obyvateľstva Ázie,  

• pomocou tematickej mapy 

vytvoriť zoznam desiatich 

najväčších miest Ázie („čítanie“ 

mapy),  

• zdôvodniť veľké rozdiely v 

hospodárskej vyspelosti štátov 

Ázie a jej regiónov,  

• uviesť dve najvýznamnejšie 

hospodárske odvetvia v 

rozvinutých a dve v menej 

rozvinutých štátoch Ázie,  

• popísať dôsledky vysokej 

závislosti štátov z oblasti 

Perzského zálivu od ťažby a 

vývozu ropy,  

• uviesť príčiny náboženských 

sporov a dlhodobých konfliktov 

medzi štátmi v juhozápadnej 

Ázii,  

• zdôvodniť výnimočnosť 

postavenia Číny, Indie a 

Japonska v Ázii aj vo svete,  

• uviesť tri závažné problémy 

znižujúce životnú úroveň 

obyvateľov jednotlivých regiónov 

Ázie,  

• odôvodniť zaradenie troch 

pamiatok Ázie do Zoznamu 

kultúrneho dedičstva UNESCO a 

ukázať ich na mape.  

obyvateľstvo Ázie  

Bombaj, Šanghaj, Dillí, Beijing 

(Peking), Soul, Tokio  

kresťanstvo, hinduizmus, judaizmus, 

islam, budhizmus  

hospodárstvo Ázie  

Čína  

India  

Japonsko  

Indonézia  

Turecko  

Izrael  

ázijské tigre, elektronika, ropa  

pamiatky zaradené v zozname 

prírodného a kultúrneho dedičstva 

UNESCO  

 

 

4. Kľúčové kompetencie  

 základné vedomosti o Afrike a Ázii, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov 

 rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné 

vzťahy a vysvetľovať ich 

 záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta 

 rozvíjať  kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov, 

žiaci samostatne  pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine. 
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 kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných 

regiónoch sveta, geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa 

ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám, kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej 

geografie 

 vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na 

internete, orientovať sa na mape podľa súradníc 

 oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť 

 získavať  informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, 

vypracovať referát/projekt a prezentovať ho 

 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych 

 

5. Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíjanie myslenia, hodnotenia, hľadanie kritérií pre 

rozhodovacie konanie, pracovať v tíme 

Multikultúrna výchova – spolužitie domorodcov a prisťahovalcov v Afrike, znášanlivosť 

rôznych náboženstiev, kultúra a charakteristika kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, 

vplyv rôznych kultúr v danej oblasti, iných spôsobov myslenia, odlišných hodnôt, tolerancia,  

porozumenie, uznanie nárokov menšín, vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, ľudová 

kultúra a kultúrne tradície, oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť, 

vzbudiť príjemné pocity v súvislosti so životom v mieri 

Mediálna výchova – kompetentne zaobchádzať s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne 

využívať médiá a ich produkty ako zdroj informácií; získať rôzne informácie o najzaujímavejších 

miestach a  osobnostiach  Afrika a Ázie, o kultúre, športe, predstaviteľoch vedy, kultúry, športu 

z rôznych zdrojov, zistiť z dostupných zdrojov, čo je vhodné, čo nevhodné pri návšteve Afriky, 

Ázie 

Enviromentálna výchova –podnebné zvláštnosti Afriky a Ázie – ničenie lesov, živočíchov, 

zánik lesných porastov, ochrana ohrozených druhov zvierat, národné parky, ochrana pôvodnej 

krajiny a ľudových zvykov, znečistenie morí a oceánov, úbytok dažďových lesov v Afrike, 

rozširovanie púští, pytliactvo;  

Ochrana života a zdravia – pestovať u žiakov pocit vzájomnej pomoci pri prírodných 

katastrofách, pochopiť význam medzinárodnej humanitárnej pomoci, rozvíjať vzťah k prírode, jej 

ochrane, k zdraviu a všetkým živým organizmom, formovať postoje žiakov k zdravému spôsobu 

života, odmietanie drog, škodlivosť fajčenia, viesť žiakov k spoluzodpovednosti za stav ŽP 

 

6. Stratégie 

 prostredníctvom samostatného vyhľadávania informácií pri spracovávaní referátov viesť žiakov 

k samostatnej práci s informáciami 

 vizualizáciou výuky zapojením IKT zlepšiť fixáciu prezentovaných poznatkov 

 motivovať žiakov k zapájaniu sa do predmetových súťaží  

 využitím grafických materiálov vo výuke (mapy, grafy, tabuľky, schémy, fotografie) 

zefektívniť a oživiť výuku a prispieť k hlbšiemu porozumeniu učiva žiakmi   

Motivačné metódy: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor 

Expozičné metódy: rozprávanie, vysvetľovanie,  rozhovor, demonštračná metóda  

Práca s knihou a textom  

Učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky  
Aktivizujúce metódy: didaktické hry  

Fixačné metódy: metódy opakovania a precvičovania 
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7. Učebné zdroje 

KOLEKTÍV: Školský atlas sveta. VKÚ Harmanec, 2010. 150s. ISBN: 6003321385 

LIKAVSKÝ, P. a kol.: Geografia pre 6. ročník ZŠ. VKÚ Harmanec, 2009. 80 s. ISBN: 978-80-

8042-572-2 

 internet: 

http://www.interactivetests.net/alf/sk/ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka 

https://www.zborovna.sk/naj.php 

http://zsvalaska.edupage.org/ 

http://www.datakabinet.sk/sk/Home.html 

http://www.naucteviac.sk/ 

http://www.geogame.mobi/application/showpage?orderType=0&page=0 

http://www.sheppardsoftware.com/ 

http://mapa-mapy.info.sk/ 

 

8. Hodnotenie predmetu 

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

žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR platnosťou od 1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný 

ústne aj písomne, najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete 

geografia sa vykonáva klasifikáciou. Písomné práce sú hodnotené podľa vnútornej školskej stupnice 

ZŠ J. Simana.  

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

- účasť na geografickej olympiáde 

- referát, projekt na vybranú tému 

 

Hodnotenie zahŕňa kvalitu vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho 

obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia, ale aj snaživosť, 

aktivitu na vyučovacích hodinách, prístup k domácim úlohám, vypracovanie zadaných projektov 

a úroveň ich prezentácie. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za 

príslušné obdobie. 

 

 

Spracovala: Mgr. Hrončeková Ivana 

ZŠ J. Simana, Októbrová 16, Valaská 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interactivetests.net/alf/sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka
https://www.zborovna.sk/naj.php
http://zsvalaska.edupage.org/
http://www.datakabinet.sk/sk/Home.html
http://www.naucteviac.sk/
http://www.geogame.mobi/application/showpage?orderType=0&page=0
http://www.sheppardsoftware.com/
http://mapa-mapy.info.sk/
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

OBČIANSKA NÁUKA 
Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 1 hodina /týždeň (33  hodín/rok) 
 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu 

svojej obce, regiónu, vlasti a  Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha 

im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva 

a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu 

a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť svet práce 

a ekonomický život spoločnosti 

Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, 

politológie, práva, ekonómie, sveta práce, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu 

personálnych, interpersonálnych, sociálnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov 

a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. 

 

2. Ciele vyučovacieho  predmetu  v 6. ročníku: 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka 

k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,  

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,  

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,  

 získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti 

 základnej orientácii vo svete práce, 

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 

citov, názorov a postojov,  

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu: 

Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, 

psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu 

personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov 

a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. 
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Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho štandardu 

v takej forme, ako je uvedené v ŠVP. 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7529.pdf 

 

Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 

Moja rodina Žiak  

• vie vysvetliť poslanie a funkcie 

rodiny, svoje miesto v rodine, 

• pozná pravidlá v rodine, vie ich 

objasniť,  

• vie vysvetliť práva a povinnosti 

členov rodiny, 

• vie na príkladoch uviesť 

fungovanie vzťahov v širšej 

rodine 

• vie rozlíšiť vhodné a nevhodné 

spôsoby využívania voľného 

času v rodine 

• vie vyhľadávať dokumenty  

a iné 

informácie na internete a v iných 

zdrojoch 

poslanie a funkcia rodiny, 

vzťahy v rodine,  roly členov rodiny,  

normy a pravidlá, práva a povinnosti členov 

rodiny – rodičov, detí 

 

história rodiny, zvyky, tradície /rodostrom/ 

 

komunikácia v rodine /verbálna, neverbálna/,    

problémy rodinného života a ich riešenie, 

zdravý životný štýl, - voľný čas v našej rodine 

naši príbuzní, susedia, známi – medziľudské 

vzťahy 

 

práca s dokumentmi a zákonmi –Dohovor 

o právach dieťaťa, Zákon o rodine 

Môj región Vedieť, ktoré obce patria do 

regiónu, poznať významnejšie 

pamiatky a prírodné oblasti, 

významné osobnosti  

Obce, dediny mestá nášho regiónu. /pamiatky, 

príroda, pozoruhodnosti/. Významné osobnosti.  

Moja vlasť- 

Slovenská 

republika 

Poznať štátne symboly, zaspievať 

hymnu. Vedieť základné údaje 

o nedávnej histórii, o významných 

osobnostiach  

Štátne symboly. Nedávna história / od 1990/ 

Pekné miesta, pozoruhodnosti, osobnosti 

Európska únia Poznať symboly, členské štáty a ich 

charakteristické črty 

Symboly EÚ, členské štáty, mena, 

pozoruhodnosti, charakteristické znaky členov 

Vnútorný 

a vonkajší život 

jednotlivca 

Pozná a vie uplatniť zákon 

zvratného pôsobenia vo svojom 

živote pre zlepšenie kvality 

vzájomných vzťahov 

Ľudská psychika –úcta, ohľaduplnosť, tolerancia. 

Zákon zvratného pôsobenia 

Vnútorný život 

jednotlivca 

Vie, čo vplýva na formovanie 

osobnosti /výchova, prostredie/ a čo 

znamená ten pojem. Chápe seba 

ako jednotlivca v jednotlivých 

spoločenských roliach /dieťa, žiak, 

spolužiak, člen partie.../Chápe, že 

od neho samého závisí ako sa mu 

v nich bude dariť 

Osobnosť – čo to je, čo formuje osobnosť 

človeka, výchova, sebavýchova, proces učenia sa, 

ciele. Vlastná identifikácia /dieťa, žiak, spolužiak, 

člen partie/ 

Vonkajší život 

jednotlivca 

Podľa zákona zvratného pôsobenia 

chápe, že môže ovplyvňovať svoje 

postavenie v sociálnom prostredí 

v ktorom žije 

Psychológia v každodennom živote – osobný 

kontakt, vytváranie sociálnych vzťahov v širšom 

prostredí.  

Formy 

spoločenského 

styku 

Ovláda základné zásady slušnosti 

a spoločenského správania – 

vzájomná pomoc 

Sociálne skupiny. Sociometria skupiny. Sociálne 

zručnosti – zásady spoločenského správania 

Projekt: Moja 

obec, môj región 

Vie si nájsť rôzne zdroje 

informácií, systematicky zostaviť 

projekt 

Vyhľadávanie informácii o téme, spracovanie do 

projektu 

http://www.minedu.sk/data/att/7529.pdf
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Projekt: Moja 

vlasť Slovenská 

republika, 

Európska únia 

Vie si vyhľadať rôzne zdroje 

informácií , systematicky 

zoraďovať a vytvoriť projekt 

Vyhľadávanie informácií, spracovávanie do 

projektu 

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa 

- žiak má poznať svoje miesto v rodine, uvedomuje si dôležitosť svojej rodiny v jeho súčasnom 

aj budúcom živote, chápe preukazovanie vďačnosti, úcty a lásky svojim rodičom pre 

harmonické fungovanie rodiny a zlepšenie vzájomných vzťahov 

- vedieť sa orientovať v prostredí svojej obce, regiónu 

- ovládať základné informácie o svojej vlasti, o Európskej únii /zručnosti vo vyhľadávaní/ 

- chápať seba samých v socializačnom  procese 

5. Prierezové témy 

Multikultúrna výchova – v téme Moja obec, Región, Vlasť, Európska únia, Metódy merania 

sociálnych vzťahov v skupinách. Vychovávať empatických jedincov, ktorí pochopia a akceptujú 

spoločnosť v ktorej žijú, poznajú svoje práva a povinnosti. Získajú základné vedomosti o právach 

dieťaťa, poznajú  Zákon o rodine, Ústava SR. Pochopia ekonomický život spoločnosti. 

Mediálna výchova –  v téme Moja vlasť, Štátne symboly SR, Národná a európska identita, 

Vnútorný a vonkajší život jednotlivca, Psychické procesy, Ľudské emócie, city, Ľudská osobnosť, 

Schopnosti osobnosti, Psychológia v každodennom živote človeka, Metódy merania sociálnych 

vzťahov v skupinách, Komunikácia v sociálnych skupinách, Spolupráca v sociálnej skupine, 

Konflikty a ich riešenie. 

Viesť žiakov k tomu , aby poznali význam podávania informácií o spoločnosti, štáte, práve, 

ekonomike. Poznali ZÁKON O RODINE, DOHOVOR O PRÁVACH  DIEŤAŤA,ÚSTAVU SR. 

Enviromentálna výchova – v téme Moja obec, Historické pamiatky a krásy prírody našej obce, 

Vnútorný a vonkajší život jednotlivca, Minulosť a súčasnosť obce. 

 Viesť žiakov k ochrane prírodného prostredia v ktorom žijú, dodržiavať práva a povinnosti 

občana štátu v ktorom žijú ,poznali Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa, Ústavu SR. 

 

6. Stratégie  

Metódy: výklad, frontálna metóda ,práca s učebnicou, vhodnou literatúrou, internet, interaktívna 

tabuľa, vychádzka 

Postupy: analýza, syntéza, porovnávanie, dedukcia 

Formy: individuálna, skupinová 

 

7. Učebné zdroje 

Občianska výchova pre 6. ročník, prvé vydanie 2007 

Metodická príručka k občianskej výchove na 2. stupni základných škôl 

Ľudské práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie 

Zákon o rodine 

Dohovor o právach dieťaťa 

Ústava SR 

Ďalšie zdroje : 

www.zborovna.sk 

www.wikipedia.org 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.wikipedia.org/
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8. Hodnotenie predmetu 

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

žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR platnosťou od 1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný 

ústne, písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete 

občianska náuka sa vykonáva klasifikáciou. 

 

Písomné práce – každý tematický celok 

Ústne odpovede – cielené skúšanie ,žiaka pri tabuli, 

Krátke odpovede počas vysvetľovania a overovania učiva 

Žiak by mal byť takto hodnotený aspoň raz za hodnotiace obdobie. 

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 

- referát, projekt na vybranú tému  

 

Hodnotenie zahŕňa kvalitu vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho 

obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa 

neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Ľuba Baboľová 

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16 

Valaská 

2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

REGIONÁLNA VÝCHOVA 

Ročník:  šiesty 

Časový rozsah výučby:  1 hodina/týždeň (33 hodín/rok) 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Regionálna výchova vedie k vzťahu a úcte k človeku, obci, mestu, vlasti. Je výchovou 

k národnému povedomiu a občianskej spolupatričnosti. Tvorí súčasť výchovného pôsobenia, 

každodenného kontaktu detí s okolitou realitou, rodičmi a učiteľmi. Prostredníctvom úrovne kvality 

týchto kontaktov a vznikajúcich väzieb je silne ovplyvňovaný vzťah detí k hodnotám, k vytváraniu 

a rozvíjaniu ich vzťahov a postojov k okoliu. 

 

Regionálna výchova je zameraná na spoznávanie historických, etnografických, ale aj 

geografických a prírodovedných reálií regiónu, v ktorom žiak žije. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom regionálnej výchovy je: 

 vychovať osobnosť, ktorá má svoju vlastnú identitu, ktorá je hrdá na svoj národ a na tvorbu 

svojich predkov, 

 zachovanie hodnôt tradičnej kultúry, 

 poznanie histórie a súčasnosti, 

 výchova k vytvoreniu si vzťahu, väzby na vlastnú lokalitu a širší región. 
 

3. Vzdelávací štandard 
 

Tematický 

celok 

Výkonový štandard 

(žiak vie) 

Obsahový štandard 

Región 

Horehronia 

Žiak vie vymedziť región Horehronia,  

charakterizovať jeho kultúrny ráz v súvislosti s pôvodným 

osídlením. 

Žiak vie charakterizovať   

pôvodný banícky 

 a remeselnícko-roľnícky ráz Brezna ako centra regiónu. 

 

Žiak pozná význam hradu 

v Slovenskej Ľupči ako centra  

stredovekého panstva. 

 

Žiak pozná významné historické a literárne osobnosti 

Horehronia. 

Horehronie, roľníctvo, 

pastierstvo, valaská kolonizácia 

 

Brezno, baníctvo, remeslá, 

privilégiá, slobodné  

kráľovské mesto 

 

Ľupčianske, panstvo, hrad, 

poddanstvo 

 

 

J. D. Matejovie 

J. a S. Chalupka 

J. Čipka 

K. Kuzmány 

M. Rázus 

F. Švantner 

K. Jarunková 

L. Ťažký 

Obce Žiak vie zaradiť obce školského obvodu v rámci mikroregión  
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školského 

obvodu – 

história  

mikroregiónu Čierny Hron. Žiak pozná ich hlavné 

historické tradície a dôležité udalosti z ich dejín. Žiak vie 

opísať obecné erby a zdôvodniť ich zloženie vzhľadom na 

tradície obcí. 

 

Žiak pozná historické budovy a iné zdroje historického 

poznania v obciach. 

 

 

 

 

Žiak pozná významné osobnosti obcí. 

Čierny Hron, Valaská, Hronec, 

Osrblie, 

valasi, pastierstvo, 

hutníctvo, železiarstvo, 

drevorubačstvo, erby obcí 

kostol sv. Martina vo Valaskej, 

kostol sv. Klimenta v Hronci, 

kostol Panny Márie v Osrblí, 

pamätné tabule, 

vysoká pec na Troch vodách 

 

A. A. Baník, A. Sokol, L. 

Chudík, 

J. Šebo, prof. J. Siman 

Tradičná 

hmotná 

kultúra 

Žiak pozná tradičné zdroje obživy pôvodného 

obyvateľstva a ich špecifiká. 

 

 

Žiak pozná pôvodný ľudový odev, jeho súčiastky 

a materiál na jeho zhotovenie, spôsoby spracovania 

textilných plodín. 

 

 

 

Žiak vie charakterizovať pôvodnú ľudovú architektúru, 

bývanie a tradičnú stravu. 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak pozná prejavy tradičného ľudového umenia 

v minulosti aj v súčasnosti. 

pestovanie plodín, 

chov hosp. zvierat, pastierstvo, 

salašníctvo, 

domácka remeselná výroba 

ľudový odev/kroj, 

pracovný odev, 

sviatočný odev, 

príležitostný odev, 

spracovanie ľanu a konopí, 

domácka výroba tkanín 

tradičná architektúra, 

obytné stavby, 

hospodárske stavby, 

tradičné bývanie, 

zariadenie domu, 

ľudový nábytok, 

tradičná strava, 

suroviny/jedlá, 

jedálny lístok 

ľudové výtvarné umenie, 

rezbárstvo, 

tkáčstvo, výšivkárstvo 

Tradičná 

duchovná 

kultúra 

Žiak pozná základné rozdelenie výročného a rodinného 

zvykoslovia, ich prejavy v obciach. 

 

 

 

 

 

Žiak pasívne a sčasti aktívne ovláda tradičný piesňový 

repertoár obcí, jeho klasifikáciu. 

 

 

 

 

Žiak pozná prejavy ľudovej slovesnosti. 

 

 

 

Žiak vie na základe typických znakov charakterizovať 

pôvodné nárečie obcí, zaradiť ho do širšieho kontextu 

slovenských nárečí. 

tradície, zvyky, 

výročné zvyky, Vianoce, 

fašiangy, Veľká noc, 

zvyky súvisiace s ovčiarstvom, 

betlehemská hra, 

bursa, rodinné zvyky pri 

narodení, svadbe, úmrtí 

ľudová pieseň, 

ľudová hudba, 

ľudový tanec, 

piesne: ľúbostné, 

regrútske,pracovné, 

obradové 

povesti, príslovia, 

porekadlá, pranostiky, 

viera v nadprirodzené sily, 

ľudová mágia 

nárečia stredoslovenské, 

zvolenské, 

breznianske, 

zvuková stránka, nárečia obcí: 

gramatika, skladba, slovná 

zásoba 

Život v rodine  

a v dedine 

Žiak pozná pravidlá a vzťahy fungujúce v živote rodiny 

v minulosti. 

 

 

rozšírená rodina, 

veľkorodina, 

vzťahy medzi rodinnými 

príslušníkmi, 
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Žiak pozná medziľudské vzťahy a spoločenské normy 

platné v živote dedinského spoločenstva v minulosti. 

 

 

 

Žiak vie zhodnotiť  postavenie a úlohu cigánskej menšiny 

v spoločenskom kontexte obcí. 

 

 

Žiak pozná historické tradície vlastnej rodiny, 

vie zostaviť rodokmeň vlastnej rodiny. 

príbuzenstvo pokrvné/duchovné, 

hospodárenie 

sociálne zloženie dedinského 

spoločenstva, 

náboženská príslušnosť, 

spoločenský život, medziľudské 

vzťahy, 

obecná samospráva 

 

cigánska menšina, 

spoločenské postavenie, 

zdroje obživy, 

kultúrne zvláštnosti 

 

príbuzenské vzťahy, 

rodokmeň a rodostrom, 

historické pramene, matriky 

Prírodné 

bohatstvo 

regiónu 

Žiak pozná zastúpenie rastlinných a živočíšnych druhov 

v regióne.  

 

Žiak pozná chránené územia v regióne a predmet ich 

ochrany. Vie definovať výskyt chránených rastlín 

a živočíchov. 

 

Žiak pozná zvláštnosti neživej prírody. 

 

Žiak pozná regionálne prírodovedné múzeá a náučné 

chodníky. 

druh rastlinný, živočíšny 

 

 

chránené územie, stupeň 

ochrany, predmet ochrany, 

chránený druh rastlinný, 

živočíšny 

minerály, skameneliny, jaskyne 

 

prírodovedné múzeum, 

náučný chodník 

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa 

Žiaci sa naučia pracovať s historickými poznatkami o vlastnom národe: 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti a čerpať z duchovného bohatstva 

našich predkov, 

 spoznávať slovanské kultúrne korene oživovaním ľudových tradícií, 

 rozvíjať vlastné myslenie a tvorivosť. 

 

Žiaci sa naučia pracovať s historickým priestorom: 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor. 

 

Žiaci sa naučia pracovať s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim 

posudzovaním: 

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť, 

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 

znakov, 

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti, 

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho. 

 

5. Prierezové témy 

Multikultúrna výchova: 

 valaská kolonizácia (vznik obce Valaská),  

 nemecká kolonizácia a baníctvo, rozvoj hutníctva a železiarstva (Brezno, Hronec, Osrblie), 

 rómska menšina. 

Mediálna výchova: 

 ľudové piesne Valaskej a Osrblia v zbierkach B. Bartóka a ich spracovanie, 

 známe osobnosti mikroregiónu. 
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Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 príprava prezentácie na vybranú tému z regionálnej výchovy a tradičnej kultúry, 

 prezentácia projektu. 

 

6. Stratégie 

Práca s literárnymi ukážkami a odbornou literatúrou: 

 miestne povesti, 

 zbierky ľudových piesní, 

 vlastivedné monografie a iné materiály. 

 

Zbieranie spomienok na zvyky a tradície od starších obyvateľov (starých rodičov...). 

Práca s obrazovými prameňmi (historické fotografie, heraldické symboly). 

Beseda s ľudovými umelcami (rezbári, ľudoví muzikanti...). 

Exkurzie – návštevy kultúrnych pamiatok a múzeí v regióne. 

 

7. Učebné zdroje 

Alberty, Július – Laubert, Ernest – Škrinárová, Ľubica: Monografia obce Valaská. Štúdio 

HARMONY: Banská Bystrica, 2002. 

Fischerová, Anna: Horehronie víta, varí, ponúka. Vydavateľstvo MS: Martin, 2005. 

Fischerová, Anna: Valaštianky varia: Valaštianske tradície a jedlá. Obecný úrad Valaská, 2005. 

Weiss, Martin: Železiarska obec Hronec. Obecný úrad Hronec, 1997. 

Prukner, Karol – Lehoczký, Hubert: 650-ročný Hronec v spomienkach. Obecný úrad Hronec, 2007.

  

Bartók, Béla: Slovenské ľudové piesne I. Vydavateľstvo SAV: Bratislava, 1959. 

Bartók, Béla: Slovenské ľudové piesne II. Vydavateľstvo SAV: Bratislava, 1970. 

Bartók, Béla: Slovenské ľudové piesne I. ASCO art and science: Bratislava, 2007. 

Babčan, Marián – Kňazíková, Margita – Leitnerová, Monika: 430-ročné Osrblie. Obecný úrad 

Osrblie, 2010. 

 

8. Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie v predmete regionálna výchova sa vykonáva klasifikáciou známkou. Pri 

praktických  aktivitách používame slovné hodnotenie výkonu žiaka s dôrazom na jeho 

samostatnosť a kreativitu. Úroveň verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov 

a komunikačných zručností kontrolujeme a hodnotíme prostredníctvom prezentácie žiackych 

projektov. 

 

 

 

Spracoval:  PhDr. Martin Lokša 

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská 

2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť:  ČLOVEK A HODNOTY 

ETICKÁ VÝCHOVA 

Ročník:  šiesty 

Časový rozsah výučby:  1 hodina /týždeň (33 hodín/rok) 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou 

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

národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pochopenie tém podporuje zážitkové učenie. Jej 

súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie 

iných…/. Pripravuje mladých ľudí pre budúci život, k vytváraniu harmonických a stabilných 

vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 Vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne /sociálne pozitívne/ 

správanie 

 Umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, 

asertívne správanie 

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu 

Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia tak, ako je uvedené v iŠVP. 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7539.pdf 

Tematický celok 
Výkonový štandard 

/žiak vie/ 
Obsahový štandard 

Identifikácia 

a vyjadrenie 

vlastných citov 

Pomenovať city zodpovedajúce 

prežívaniu pohody a nepohody. 

Uviesť príklady vplyvu citu na 

zdravie človeka. 

Zahrať scénku s vyjadrením 

rôznych emocionálnych stavov. 

Rozlíšiť kultivovanosť 

a nekultivovanosť vo vyjadrovaní 

citov. Zahrať(scénka)spôsob 

vyjadrenia citov v nepohode. 

City 

Základné delenie citov 

City a zdravie 

City a výkonnosť 

Kultivované vyjadrovanie citov. 

Kognitívna 

a emocionálna 

empatia, 

pochopenie 

druhých, vžitie sa 

do situácie 

druhých 

vysvetliť pojem empatia a jej 

dôležitosť v medziľudských 

vzťahoch, 

vysvetliť, čo ovplyvňuje empatiu, 

používať prvky aktívneho 

počúvania v komunikácii, 

diskutovať o dôvodoch empatie pri 

riešení problémov. 

Pojem empatia a jej význam v medziľudských 

vzťahoch. 

Faktory ovplyvňujúce empatiu. 

Empatia v modelových situáciách. 

Počúvanie a empatia.  

Asertívne 

správanie 

rozlíšiť pasívne, agresívne 

a asertívne správanie, 

predviesť v scénkach ukážky 

jednotlivých druhov správania, 

použiť asertívne techniky 

Asertivita. 

Typy správania: pasívne, agresívne, asertívne, ich 

výhody a nevýhody. 

Asertívne techniky a ich použitie. 

Asertívne práva a ich použitie 

http://www.minedu.sk/data/att/7539.pdf
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v modelových situáciách, 

vysvetliť podstatu asertívnych práv, 

použiť v bežnej komunikácii prvky 

asertívneho správania 

Pozitívne vzory 

správania 

v histórii 

a v literatúre 

vysvetliť pojmy vzor, model, idol, 

ideál 

rozlíšiť pozitívne a negatívne vzory 

historických postáv, 

analyzovať vlastnosti zobrazených 

vzorov, 

posúdiť, ktoré vlastnosti vzoru je 

vhodné si osvojiť, 

diskutovať o morálnych dilemách 

Vzor, model, idol, ideál. 

Vzory správania v histórii. 

Literárne vzory, filmoví hrdinovia. 

Dobro a zlo. 

 

 

 

 

 

Pozitívne vzory 

v každodennom 

živote 

uviesť rozdiel medzi reálnymi 

a zobrazenými vzormi, 

vysvetliť dôležitosť prosociálnych 

vzorov 

identifikovať pozitívne vzory vo 

svojom okolí, 

zhodnotiť dôležitosť prítomnosti 

vzorov vo svojom živote, 

posúdiť dôsledok vlastného 

správania pre iných , mladších. 

Reálne vzory správania. 

Verejné vzory správania. 

Anonymné prosociálne vzory. 

 

 

 

 

 

Prosociálne 

správanie 

vysvetliť pojem prosociálne 

správanie 

vymenovať druhy prosociálneho 

správania 

uviesť príklady prosociálnych ľudí 

vo svojom okolí 

vysvetliť vzťah empatie 

a prosociálneho správania, 

prejaviť konkrétnu pomoc 

spolužiakom, 

zhodnotiť, v akých sociálnych 

projektoch by sa mohol podieľať.  

Prosociálne správania a jeho druhy – pomoc, 

darovanie, delenie sa a spolupráca. 

Fyzická a psychická pomoc. 

Empatia v prosociálnom správaní. Spolupráca na 

sociálnych projektoch. 

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa 

- Žiak chápe a vie vysvetliť pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne /sociálne 

pozitívne/ správanie 

- Osvojenie si ďalších prosociálnych zručností – vyjadrenie citov, empatia, asertivita 

 

5. Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj – vo všetkých TC.  

 

6. Stratégie  

Metódy: motivačné - rozprávanie, rozhovor,demonštrácia, problém 

               expozičné - rozprávanie, vysvetľovanie, pozorovanie  

               aktivizujúce - diskusia, didaktické hry, dramatizácia, hranie rolí 

Formy:   kooperatívne učenie, individuálna práca 

Na začiatku hodiny ETV sedia žiaci v kruhu, pre lepšiu komunikáciu. Je to východisková 

pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom.                                                                                                            
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7. Učebné zdroje 

Učebnica - Nechaj ma, chcem sa učiť sám 1,2,3,4, rôzne zdroje z internetu, CD, videokazety, 

program „Cesta“. Metodika ETV I, Metodika ETV II. 

 

8. Hodnotenie predmetu 

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

žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR s platnosťou od 1.5.2011. Na hodinách etickej 

výchovy učiteľ žiakov nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách používa slovné hodnotenie 

praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných 

verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné 

kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov. Žiakom tiež poskytneme priestor na 

sebahodnotenie a reflexiu.        

Na polročnom a koncoročnom vysvedčení žiakov hodnotíme slovom /absolvoval –    

neabsolvoval/. 

 

 

Spracovala: PaedDr. Badinková Michaela 

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská 

2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A HODNOTY 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby:  1 hodina/týždeň (33 hodín/rok) 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo v nižšom strednom vzdelávaní odovzdáva základné 

náukové predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Ponúka im pomoc pri 

orientácii v súčasnom svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície a vedie k oboznámeniu a 

ponuke kresťanského štýlu života. Umožňuje konfrontovať sa s veľkými existenčnými otázkami 

človeka a hľadať na ne odpovede. Zároveň je aj službou spoločnosti, kde napomáha výchove detí a 

mladých ľudí najmä svojím preventívnym systémom. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, 

ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi. Je výchovou k zodpovednosti za 

vlastné konanie, učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať ani nebyť manipulátormi, 

chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. 

Ročníková téma: POZNÁVANIE PRAVDY 

Dieťa začína kriticky vnímať život a prostredie, v ktorom žije. Objavuje v sebe túžbu po hľadaní 

pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzané pravdou, ktorá ho vedie k Bohu, a ktorej hodnotu 

sa učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú pravdu do života. Objavená pravda 

prehlbuje rozmer náboženskej viery v živote dieťaťa. 

  

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Žiaci 

 získajú povedomie úcty k jedinečnosti a neopakovateľnosti každej živej bytosti, zvlášť človeka 

ako originálneho Božieho stvorenia, 

  prehĺbia si vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej cirkvi, 

  získajú vedomosti o dôležitom poslaní Panny Márie v dejinách spásy, 

  naučia sa vnímať v životoch svätých Božie pôsobenie a výzvu nasledovať ich, 

  získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete, 

  nadobudnú orientáciu v morálnych hodnotách, ktoré vyplývajú z Desatora a patria ku 

kresťanskému životnému štýlu, 

 zorientujú sa v otázkach, ktoré prináša dnešná spoločnosť a v kresťanskom postoji voči nim, 

 uplatnia vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov 

a postojov, 

  objavia potrebu modlitby a sviatostného života pre svoj vzťah s Bohom a ľuďmi, 

  získajú poznatky o iných náboženstvách, čo ich vedie k vzájomnej tolerancii, 

 nadobudnú vzťah oddanosti k Trojjedinému Bohu, jeho zákonom a výzve k budovaniu jeho 

kráľovstva, 

 získajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú svoju vieru v Ježiša Krista ako Pána a 

Spasiteľa, 

 uplatnia v živote výzvu byť Ježišovými učeníkmi a odovzdávať jeho posolstvo vo svojom 

okolí. 
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Ročníkový cieľ: 

Spoznávať Božiu pravdu. Oceniť hodnotu pravdy. Orientovať svoj život podľa pravdy. 

Praktizovať život v pravde podľa hlasu svedomia. 

 

Ročníkový symbol: kameň  

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu 

Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho štandardu 

v takej forme, ako je uvedené v ŠVP.  

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7537.pdf 

 

Tematický celok 
Výkonový štandard 

/Žiak vie:/ 
Obsahový štandard 

1. PRAVDA AKO 

HODNOTA  

 

 

 na konkrétnej modelovej situácii 

rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom   

 interpretovať cez biblický  príbeh o 

Jakubovi a Ezauovi dopad klamstva 

na vzťah súrodencov 

 vysvetliť potrebu pravdy v živote 

človeka a v medziľudských 

vzťahoch 

 posúdiť silu slova 

 pomenovať zásady pravdy pre 

správne fungovanie medziľudských 

vzťahov 

 uviesť príklad manipulácie slovom 

a riziká manipulácie 

 na základe novinových článkov 

posúdiť hodnotu etiky pravdy 

v masmédiách 

Potreba pravdy 

Jakub a Ezau 

Pravda v etike, médiá (zachovanie tajomstva)  

8. Božie prikázanie 

2.HĽADANIE 

PRAVDY O SVETE 
 

 

 

 charakterizovať inšpiráciu a 

pravdivosť Svätého písma,   

 porovnať biblický príbeh o stvorení 

sveta s vedeckým pohľadom  a 

starovekými mýtmi,  

 zhodnotiť potrebu hľadania pravdy v 

súvislosti so stvorením sveta, 

Cesty hľadania pravdy v dávnej minulosti 

Mýtický  obraz sveta 

Evolučná teória  

Biblický obraz stvorenia sveta (ENV) 

 

3.HĽADANIE 

PRAVDY O SEBE 
 

 

 

 vysvetliť biblický príbeh o stvorení 

človeka,  

 vysvetliť hodnotu človeka 

stvoreného na Boží obraz a potrebu  

úcty,  vyjadriť pravdy vyplývajúce z 

biblického príbehu o páde človeka, 

 diskutovať o dôsledkoch prvotného 

hriechu, hriechu a slabosti človeka v 

dnešnej dobe,  

 vnímať svoje vlastné hranice,  

 vysvetliť pojem svedomie (mravný 

zákon), 

Pôvod človeka 

Biblický obraz stvorenia človeka  

Pád človeka 

Hranice človeka  

Sviatosť zmierenia – kresťanská nádej 

4. OHLASOVATELIA 

PRAVDY 

 

 

 

 vysvetliť význam ohlasovania 

pravdy,   

 opísať povolanie proroka Ezechiela 

a Izaiáša ako ohlasovateľov pravdy,  

 vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše áno, 

nech je áno a vaše nie, nech je nie“ 

(Mt 5, 37),  

 vyjadriť potrebu prítomnosti Ducha 

Svätého pri ohlasovaní pravdy 

Prorok Ezechiel, Izaiáš 

Ježiš – učiteľ pravdy, 

Ohlasovanie pravdy v podobenstvách,  

Apoštoli - hlásatelia pravdy  

(sv. Peter, sv. Štefan) 

http://www.minedu.sk/data/att/7537.pdf
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(sviatosť birmovania),  

 opísať poslanie sv. Petra, sv. 

Štefana, sv. Pavla,  

 uviesť príklad ohlasovateľov v 

dnešnej dobe,  
5. KONAŤ 

V PRAVDE 
 

 

 

 

 vysvetliť význam „Zlatého pravidla“ 

(Mt 7,12),   

 oceniť prínos Ježišovho príkazu 

lásky,  

 porovnať ho s podobnými 

pravidlami v iných náboženstvách,  

 sformulovať príklady skutkov 

telesného i duchovného 

milosrdenstva,  

 posúdiť na konkrétnych situáciách 

postoj spoločnosti k pravde, láske a 

spravodlivosti,  

 vysvetliť pojem sociálneho hriechu 

Zodpovednosť za druhých z pohľadu prirodzenej 

morálky („zlaté pravidlo“) Ježišov príkaz lásky 

(morálky)  

Skutky lásky (skutky telesného a duchovného 

milosrdenstva) Spravodlivosť a pravda v 

spoločnosti  

Sociálny hriech  

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa: 

komunikačné kompetencie: 
Žiak 

 uvedomuje si možnosť manipulácie slovom a jej riziká 

 uvedomuje si hodnotu pravdivej komunikácie 

 chápe význam a hodnotu vypovedaného slova 

 vie vyberať a triediť informácie z rôznych médií 

 vyjadruje svoje myšlienky, pocity 

 nachádza zmysel slova alebo výrazu 

 oceňuje osobnosti, ktoré službou budujú spoločnosť  

 vie jednoducho vysvetliť symbolickú – obraznú reč mýtov 

 správa sa ohľaduplne, pozorne a tolerantne je schopný vyjadrovať sa, porovnávať je schopný 

vytvárať vzťahy prostredníctvom pravdivej komunikácie  s inými ľuďmi 

osobnostné: 

Žiak 

 objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti 

 v modelových situáciách  rozlíši medzi pravdou a klamstvom  

 rozumie pohľadu na svet vo svetle kresťanskej viery  

 dokáže hodnotiť dopad svojich emócií  

 cez predstavené biblické postavy vníma a akceptuje existenciu nemennej pravdy 

 cez modelové situácie posúdi predstavené pozitívne a negatívne udalosti a  vyvodí závery pre 

svoj život 

sociálne: 

Žiak 

 reflektuje zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov  

 dokáže vytvoriť  jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode 

 akceptuje druhých ľudí bez ohľadu na vzhľad a výkon 

 objavuje radosť z dobre vykonanej práce 

 chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými 

 oceňuje skúsenosti druhých ľudí 

 ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov 

 v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada 

existenciálne: 

Žiak 
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 žiak objavuje hodnotu pravdy vo svojom osobnom živote aj v medziľudských vzťahoch 

 je otvorený pre život v pravde   objavuje stvorený svet ako dar Boha človeku   

 vníma svoju zodpovednosť za stvorený svet 

 rozumie pohľadu na stvorenie človeka  vo svetle kresťanskej viery  

 dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a hodnotu 

 objavuje nielen svoju hodnotu ale hodnotu každého človeka  

 podľa predstavených vzorov rozvíja praktizovanie pravdy  

 je pripravený aktívne sa podieľať skutkami lásky na  morálnom a duchovnom rámci svojej 

komunity 

občianske: 

Žiak 

 účinne sa zapája do diskusie,  vhodne argumentuje 

 má pozitívny vzťah k zvereným veciach  

 odhaduje dôsledky vlastného správania a konanie v modelových situáciách  

 vníma životnú situáciu starého a chorého alebo chudobného človeka 

 angažuje sa v miestom spoločenstve a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy  

v duchu solidarity a lásky  

kultúrne: 

Žiak 

 pozorne vníma symbolické vyjadrovanie v mýtoch a prostredníctvom obraznej reči 

 chápe dôležitosť kultúrneho vyjadrovania  

 všíma si kultúrne a náboženské prejavy iných národov, náboženstiev 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

 prostredníctvom problémovej úlohy – príbehu s mravnou dilemou zvažuje dôsledky a následky 

života podľa prirodzenej morálky 

 

5. Prierezové témy: 

Osobný a sociálny rozvoj  
Žiak 

 objavuje  a rozvíja svoj vnútorný rozmer – v téme Hľadanie pravdy o sebe, Pevný ako kameň, 

Sila slova, Mám hodnotu 

 je vnímavý k duchovným potrebám svojej komunity – Skutky lásky, Byť chlebom, 

Zodpovednosť za iných 

Enviromentálna výchova 

Žiak 

 oceňuje prírodu (zem, vodu, zvieratá, rastliny) v téme Oslava tvorcu, Svet očami básnika 

 vníma človeka ako súčasť prírody - v téme Oslava tvorcu 

 má úctu k živým aj neživým súčastiam prírody, ktoré aktívne chráni- Projekt vyčistime svoju 

obec 

Mediálna výchova - v téme Etika v médiách 

Žiak 

 je schopný samostatnej reflexie o pozitívnom a negatívnom vplyve médií  

 osvojil si kritériá na hodnotenie mediálnych žánrov 

  vníma účinok médií  na osobnosť človeka    

 vníma umelecké diela vyrastajúce z kresťanstva (obraz, literatúra, hudba) ako výraz 

kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Žiak 
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 rozvíja svojou službou vzťahy v rodine – v téme Zodpovednosť doma, Skutky lásky, 

Zodpovednosť za iných  

 

6. Stratégia vyučovania 

 metódy: 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových 

a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť využívame motivačné metódy, ako je motivačné 

rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov 

a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného 

problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 

Expozičné metódy využívame pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Rozprávanie 

(vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické 

sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie 

faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 

hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie 

(cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so 

symbolom, didaktická hra). Využívame i IKT zdroje. 

Pre realizáciu cieľov využívame aktivizujúce metódy, ako diskusia (vzájomná výmena názorov, 

uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), didaktické hry 

(sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), dramatizácia (plánovaný 

dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie,  napodobňovanie  životných  

situácií,  aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami. 

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 

precvičovania, (ústne  opakovanie).  

 formy: skupinová , samostatná, individuálna práca, vyučovanie v učebni IFV, práca 

s učebnými zdrojmi 

Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je 

možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolí. 

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých 

cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je 

podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

 

7. Učebné zdroje 

 Literatúra: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, 

biblické mapy, internet – www.stránky 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre 

piaty ročník základných škôl „Poznávanie pravdy“, vydanú Katolíckym pedagogickým a 

katechetickým centrom,  v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované 

témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu 

obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za 

vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.  

 Didaktická technika: notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa,  počítače v učebni 

informatiky 
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 Materiálne výučbové prostriedky: biblické mapy, CD s pesničkami, spevník, DVD 

s prezentáciami, obrazový a vykladací materiál 

  

8. Hodnotenie predmetu 

Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je 

vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby 

záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. 

Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov 

a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie 

projektov. Žiakom tiež poskytneme priestor na sebahodnotenie a reflexiu.  

 

Na polročnom  a koncoročnom vysvedčení žiakov hodnotíme slovom /absolvoval – 

neabsolvoval/. 
 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Paprčková Katarína  

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16 

2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 
Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby:   1 hodina /týždeň (33  hodín/rok) 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

Na nižšom  sekundárnom stupni základnej školy pokračuje pôsobenie hudobnej výchovy 

prostredníctvom aktívnych, tvorivých estetických prístupov žiakov v navzájom prepojených 

hudobných činnostiach. Pokračuje sa vo vytváraní základu pre formovanie estetického, citového, 

morálneho základu osobnosti žiakov, v utváraní a rozvíjaní hudobno – estetických schopností, 

zručností a návykov, skúseností žiakov, formujú sa ich základné poznatky, vedomosti a názory 

nevyhnutné na vnímanie hudby a aktívny hudobný prejav, najmä kultivovaný spev. 

Základnými prostriedkami práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú 

hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej 

inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej 

kultúry. 

Aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k poznatkom a 

vedomostiam, cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel.  

Hudobno–výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má 

byť prameňom zážitkov a vedomostí. 

 

2. Ciele predmetu v 6. ročníku: 

Obsahom predmetu v 6.ročníku je Hudba v minulosti a súčasnosť, Prostredníctvom hudby 

poznávame kultúru rôznych národov.   

Kognitívne ciele: 

Získať poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. Na základe získaných 

vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobných zručností: 

 analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety nielen z hudby, ale aj z iných 

oblastí, 

 získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupnení 

umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti, 

 otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné prejavy  vlastného národa, 

iných národov a etník. 

Socioafektívne ciele: 

 Na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť 

svoje estetické zážitky s určitou mierou empatie, 

 Bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr. 

Psychomotorické ciele: 

 Správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a integrovať ich pri 

realizácii hudobno – dramatických činností. 

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu: 
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Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho štandardu 

v takej forme, ako je uvedené v ŠVP. 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7507.pdf  

 

Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 

Hudba 

v minulosti a 

súčasnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostredníctvom 

hudby poznávame 

kultúru iných 

národov 

• žiak pozná hud. kultúru národa i 

kultúru iných národov 

• žiak sa orientuje v grafickom 

zázname piesní a skladieb 

rôznych štýlov a žánrov  

• žiak vie reprodukovať na základe 

svojich schopností a zručnosti 

rôzne motívy, témy i časti 

skladieb  

• žiak rozpoznáva niektoré tance  

• žiak dokáže predviesť 

jednoduché pohybové stvárnenie 

hudby  

• žiak sa vie správať na koncertoch 

a slávnostných podujatiach  

• žiak dokáže verbalizovať svoj 

názor, hud. zážitok, 

• predstavy, viesť dialóg,  hodnotiť 

a porovnávať počúvané skladby 

• žiak pozná mená najznámejších 

slovenských a svetových hud. 

skladateľov a ich najznámejšie 

diela 

 

• žiak pozná najvýznamnejších 

• skladateľov Česka, Rakúska, 

Nemecka, Francúzska, Talianska, 

Anglicka, Ruska 

• vie sluchom rozoznať hymnu 

uvedených národov, podľa 

svojich možností dokáže 

zaspievať aspoň časť z nej 

• pozná aspoň jednu z piesní 

uvedených národov 

• žiak sa naučil rešpektovať kultúru 

a zvyky iných národov 

• dokáže využiť nadobudnuté 

zručnosti a vedomosti 

a realizovať svoje hudobné 

prejavy 

• žiak vie zaradiť jednotlivé 

hudobné ukážky k danej kultúre, 

dokáže zoradiť ukážky z hľadiska 

štýlového obdobia a žánru 

Hudba najstarších čias 

Pravek 

Starovek 

Seikilova pieseň 

Stredovek  

Bol teplý máj 

Letný kánon 

Počiatky hudby a stredoveká hudba na Slovensku 

Renesancia 

Renesancia na Slovensku 

Barok 

J. S. Bach 

G. F. Handel 

A. Vivaldi 

Klasicizmus 

J. Haydn 

L. van Beethoven 

W.A. Mozart 

Romantizmus 

Počiatky slov. národnej hudby 

Impresionizmus 

 

 

 

 

Česko 

Rakúsko 

Nemecko 

Francúzsko 

Taliansko 

Anglicko 

Rusko 

Okolo Stredozemného mora 

Amerika- Nový svet 

Na opačnej strane zemegule 

V krajine vychádzajúceho slnka 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kľúčové kompetencie, ktoré žiak získa: 

1. Formovať a rozvíjať emocionálny svet žiakov, osobnostné, sociálne a občianske, komunikačné 

kompetencie; 

2. Utvárať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku 

všetkým prejavom života; 

http://www.minedu.sk/data/att/7507.pdf
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3. Vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, byť tolerantný 

k iným kultúram a názorom. 

4. Získať schopnosť empatického a asertívneho správania sa. 

5. Orientovať sa v znejúcej hudbe, vnímať a chápať jej funkciu. 

 

5. Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíjať ľudský potenciál , rozvíjať tvorivý prístup k vlastným 

činnostiam, otvorenosť k experimentovaniu , rozvíjať  sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, 

verbálne vyjadriť zážitok z počúvania hudby v téme Hudba minulosti a súčasnosť, Prostredníctvom 

hudby poznávame hudbu iných národov 

Multikultúrna výchova:  

 poznať rozličné tradičné  aj nové kultúry, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú 

realitu , uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu a vedieť ju porovnávať so špecifikami iných kultúr 

v téme Hudba minulosti a súčasnosť, Prostredníctvom hudby poznávame hudbu iných národov  

Regionálna výchova: uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu, poznať kultúru a tradície svojho 

regiónu v téme Hudba minulosti a súčasnosť- Slovenská hudba 

Environmentálna výchova: posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu 

v téme  Hudba minulosti a súčasnosť- B. Smetana- Vltava 

 

6. Stratégie: 

Metódy- rozvíjajúce sociálne a komunikačné kompetencie, dramatizácia, autentické učenie sa 

Postupy- porovnávanie, tvorivé učenie 

Formy- klasické vyučovanie, projektové vyučovanie, kultúrne podujatia 

 

7. Učebné zdroje:  

Učebnica hudobnej výchovy pre 6. ročník,  

internet  

 

8. Hodnotenie predmetu 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu:   

- sólový spev minimálne raz za rok / ľudová alebo umelá pieseň podľa vlastného výberu/ 

- notový zápis piesní / 2 krát za rok/  

- vypracovať a odprezentovať projekt na zadanú tému v druhom polroku 

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

- účasť v speváckej súťaži Slávik Slovenska 

 

 

Spracovala: Mgr. Beáta Némethová 

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská 

2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 1 hodina /týždeň (33  hodín/rok) 
 

1. Charakteristika predmetu 
 

Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností spoznávajú 

vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky, fotografie, dizajnu, 

architektúry, videa a filmu). Všetky ostatné didaktické formy ako používanie učebnice, edukačných 

materiálov, premietanie filmov a podobne sú len doplnkovými aktivitami (v rámci motivácie alebo 

následných ukážok, diskusií). Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a 

nástrojmi (od ceruzky až po fotoaparát a počítač). Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu (čo chcú 

žiaci vytvoriť), cez nachádzanie formy (ako to vyjadriť), až po realizáciu (schopnosť previesť nápad 

a formu v materiáli prostredníctvom výtvarnej techniky). Prostredníctvom tohto procesu sa jednak 

zvyšuje gramotnosť žiakov – schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastnej 

skúsenosti, jednak sú uvádzaní do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej 

tradície. Žiaci touto formou získavajú dôležité kompetencie porozumenia reklame, filmu a videu, 

dizajnu, architektúre; fotografiám obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich „obraz 

sveta“. 

 

2. Ciele predmetu 

HLAVNÝ CIEĽ PREDMETU: 

Žiaci sú prostredníctvom aktívnych činností uvádzaní do vizuálnej kultúry a komunikácie – na 

úrovni poznania i vlastného vyjadrovania.  

 

CIELE PREDMETU: 

 Žiaci   

 spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, fotografie, 

dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú gramotnosť v ich 

používaní,   

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich 

spracovávať,  

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu, 

 spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich 

výtvarne interpretujú, 

 poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a 

súčasného umenia a historické slohy, 

 osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky aktívneho 

vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania hodnôt umenia a kultúry 

– vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie. 

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu: 
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Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho štandardu 

v takej forme, ako je uvedené v ŠVP.  

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7506.pdf 

 

Tematický okruh 
Výkonový štandard 

(Žiak vie:) 
Obsahový štandard 

1./ výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

 

• kresbou vyjadriť základné 

vzťahy predmetov v priestore,   

• vyjadriť vzťahy farieb v priestore 

pri zobrazovaní exteriéru 

(krajiny). 

Mierka a proporčné vzťahy operácie s mierkou 

zobrazovania: zmenšovanie – zväčšovanie, 

vzďaľovanie – približovanie Pozorovanie 

vzťahov podľa skutočnosti Operácie s 

proporciami: približný pomer častí videnej a 

kreslenej predlohy  

Farebné budovanie priestoru v obraze: blízkosť a 

vzdialenosť 

2./ možnosti 

zobrazovania 

viditeľného sveta 
 

 

• vyjadriť približné proporcie pri 

kreslení postavy,  

• vyjadriť približné proporcie pri 

modelovaní postavy. 

Proporcie postavy (človek, zviera) Analytické 

pozorovanie postavy 

Kreslenie postavy podľa videnej skutočnosti 

(základy geometrickej výstavby proporcií, 

pohybu) 

Modelovanie postavy podľa videnej skutočnosti 

(základy geometrickej výstavby proporcií, častí 

vo vzťahu k celku, pohybu) 

3./ podnety 

moderného 

a súčasného 

výtvarného 

umenia 

• rozpoznať princípy op-artu a 

kinetického umenia,   

• nachádzať súvislosti a rozdiely 

medzi rôznymi umeleckými 

štýlmi 

Op-art: inšpirácia vybraným princípom op-artovej 

tvorby (mihotavý efekt, ilúzia priestorovosti, 

svetelný a farebný kontrast, séria, mriežka...)  

Kinetické umenie: jednoduchý kinetický objekt 

Optické klamy, ilúzie a dvojznačné zobrazenia 

4./ výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

 

 

• rozpoznať typické znaky 

gotického umenia a architektúry, 

• tvorivo použiť (transformovať) 

historický motív. 

Gotické umenie a architektúra (katedrála, hrad, 

odev)  

Uvedenie do dobovej situácie – hra na umelca 

gotiky  

Výtvarná interpretácia dobovej výtvarnej formy 

(napr. vitráž z papiera alebo rôznych materiálov – 

vlastný motív žiaka, alebo knižná iluminácia, 

Návrh gotického rytierskeho brnenia, odevu a 

pod.) 

5./ podnety 

fotografie  
 

 

 

• nafotografovať inscenovanú 

situáciu,   

• využiť poznatky o výtvarných 

vyjadrovacích prostriedkoch pri 

fotografovaní. 

Inscenovaná fotografia práca s materiálmi – 

príprava inscenovaného prostredia(inštalácie), 

fotogenického terénu (napr. z papiera, plastelíny, 

rôznych priehľadných a polopriehľadných 

materiálov) 

Využitie povrchov (textúr), umiestnenie predmetu 

v inscenácii osvetlenie, nasvietenie s farebným 

svetlom Fotografovanie s rôznych uhlov pohľadu 

– celok, detail 

6. / elektronické 

médiá 

 

• vytvoriť koláže z vlastných 

digitálnych kresieb, fotografií , 

malieb, alebo písma,   

• vytvoriť varianty digitálneho 

obrazu pomocou operácií 

v počítačovom  programe. 

Digitálna úprava farieb obrazu digitálna úprava 

svetlosti, sýtosti, kontrastu farieb; rozostrenie, 

zaostrenie, voľná transformácia digitálne filtre, 

farebné filtre, krivky farieb Digitálna obrazová 

koláž/koláž z obrazu a písma 

7./ podnety filmu 

a videa 

• pomenovať vzťah obrazu a 

zvuku vo videu alebo vo filme z 

hľadiska výrazu. 

Vzťah obrazu a zvuku vo videu a filme ozvučenie 

krátkej ukážky (experimentovanie s ozvučením s 

použitím vybraného obrazu a zvuku v 

počítačovom programe) hudba, hlas a ruchy 

http://www.minedu.sk/data/att/7506.pdf
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8. / podnety 

architektúry 

• rozlíšiť prvky a funkcie častí 

zástavby mesta alebo dediny,  

• vytvoriť jednoduchý plán 

usporiadania urbánneho celku 

(mesto, dedina, osada, časť) 

podľa svojej predstavy. 

Urbanizmus: nadhľad, pôdorys, plán plán mesta 

(dediny), štruktúra zón, doprava, uzly; vzájomné 

vzťahy, vzťah ku krajine Porovnanie: mesto a 

dedina fantastické priestory, fantastické funkcie, 

utópia 

9./ podnety 

dizajnu 

• navrhnúť odevy alebo doplnky 

podľa svojich predstáv. 

Odevný dizajn 

Odev, časť odevu, doplnok 

História odievania 

10./ tradície a 

podnety remesiel 

• tvorivo variovať tradičnú 

techniku 

Podnety košikárstva Pletenie objektu z prútov 

(napr. papier, kartón, bužírka, drôt, drevo...) 

Výtvarné reakcie na tradičné formy (architektúry 

odevov, jedál, zvykov...) 

11./ synestetické 

podnety 

• použiť zvukové vlastnosti 

materiálov a objektov. 

Objekt vydávajúci zvuk – hudobno-vizuálny 

nástroj, ozvučené povrchy (textúry: napr. 

vrúbkovaný papier, plech ...) zvuková 

Performancia s vlastnými zvukovými objektmi 

(nástrojmi vydávajúcimi zvuky, ruchy, šumy) 

zvukové objekty, autorské a hudobné nástroje 

12./  podnety 

poznávania sveta 

• výtvarne  reagovať na témy 

biológie 

Podnety biológie: výtvarné interpretácie 

prírodných štruktúr (napr. makrosnímky 

rastlinných a živočíšnych tkanív, minerálov, 

Pozorovanie mikroskopom, Röntgenové snímky, 

snímky geologických vrstiev, kryštálov, Tepelné 

snímky povrchu Zeme, kozmické snímky, 

pozorovaná štruktúra listov ...) 

13./ škola v galérii • slovne interpretovať 

• subjektívny dojem zo 

zmyslového (synestetického) 

vnímania umeleckého diela 

Vnímanie výtvarného diela (v galérii alebo podľa 

reprodukcie) –Obraz pre päť zmyslov (vcítenie sa 

do diela na základe jeho pozorovania; 

priraďovanie chuti, vône, zvuku a hmatového 

pocitu – farbe, tvaru, povrchu, svetlosti, motívu) 

interpretácia vybraného výtvarného diela na 

základe synestetického vnímania (napr. čo 

zobrazuje abstraktné umenie?) 

 

4. Kľúčové kompetencie, ktoré žiak získa: 

Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a 

postoje: 

Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

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

motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi 

(edukačné DVD, knihy, časopisy). 

Absolvent  nižšieho sekundárneho vzdelania sa naučil: 

Zručnosti a spôsobilosti 

Žiak dokáže: 

- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných 

častí), 

- dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, 

komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika), 

- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických 

techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry,  

Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

- zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, 

nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

- kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania, 
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- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať 

tvar, plochu  

- zvládnuť základné grafické operácie na počítači. 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, 

aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval 

svoj estetický  i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom výučby, 

ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie.  

 

5. Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: v téme Základné prvky výtvarného vyjadrovania, Podnety rôznych 

oblastí poznávania,  

- rozvíjať ľudský potenciál , poskytovať  základy pre plnohodnotný a zodpovedný život  

- rozvíjať tvorivý prístup k vlastným činnostiam, otvorenosť k experimentovaniu  

- rozvíjať  sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru  

- osvojenie si formy a obsahu projektu, prezentácia a obhajoba, kolektívne posudzovanie prác  

- výstava prác  

Multikultúrna výchova: v témach Podnety výtvarného umenia, Tradícia a identita  

- rozvíjať poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako 

spoločenskú realitu  

-  uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu a vedieť ju porovnávať so špecifikami iných kultúr  

- rozvíjať  poznanie odevnej kultúry rozličných kultúr  

Mediálna výchova: v téme Podnety  poznávania sveta, Podnety filmu a videa 

- schopnosti samostatne vyjadriť svoj názor na informácie z médií  

- učiť žiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a využívať informácie z médií o odevnom 

dizajne, o módnych prehliadkach, o manekýnkach  

-  vyjadriť svoj názor na informácie z médií, nedať sa ovplyvniť módnymi výkrikmi v odievaní 

Regionálna výchova: v téme Tradícia a identita, Podnety tradičných remesiel 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu  

- poznať kultúru, tradície svojho regiónu 

Výchova k zdravému životnému štýlu: v téme Podnety architektúry 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia   

 

6. Stratégia vyučovania 

 metódy: motivačná metóda, demonštračná metóda, expozičná metóda, práca s predmetmi, 

beseda, návšteva výstavy, exkurzia, prezentácia vlastnej tvorby 

 formy: individuálna, skupinová práca, práca s PC, projektová tvorba v skupinách 

 

7. Učebné zdroje: 

 Učebnice: Čarný Ladislav – Výtvarná výchova pre 6.ročník 

 Odborná literatúra 

 Učebné pomôcky: edukačné DVD/CD, nahrávky o umení, digitálny fotoaparát, videokamera, 

PC, internetové stránky, filmové, hudobné a literárne ukážky, reprodukcie diel výtvarných 

umelcov, výtvarná tvorba žiakov 

 Materiálové pomôcky: odpadový materiál, výkresy, baliaci papier, farebný papier, grafický 

materiál – ceruzky, tuš, drievka, uhlík, akvarelové farby, tempery, štetce, modelovacia hmota, 

sadra 

 

8. Hodnotenie predmetu 
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Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne 

citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. Vo 

vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Žiaka vedieme 

k sebahodnoteniu. 

Nehodnotíme známkou každú prácu  a výkon žiaka. Žiak je hodnotený z úloh v rámci rozličných 

metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na 

rôznorodosť záujmov a schopností žiakov. Berieme  ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s 

fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude 

prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh.  Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup.  

Výsledok výtvarných činností (artefakt) nie je  jediným predmetom hodnotenia, ale  zvažujeme 

všetky nižšie vymenované kritériá. Hodnotíme proces výtvarných činností, prípravu pomôcok,  

pretože práve v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k získavaniu 

kompetencií – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy. 

Hodnotenie predmetu sa vykonáva známkou. 

 

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

- prístup k činnostiam z hľadiska prípravy pomôcok, 

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, 

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení, 

- cieľavedomosť riešení, 

- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, 

- schopnosť spolupracovať, 

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov, 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s 

nimi), 

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky), 

c) priebeh získavania vedomostí: 

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami, 

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, 

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania, 

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 

 

 

Spracovala: Mgr. Paprčková Katarína  

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská 

2015 
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 TECHNIKA 
Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 1 hodina/týždeň (33 hodín/rok) 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

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

žiakov k získaniu základných užívateľských  zručností v rôznych oblastiach ľudskej  činnosti a 

prispieva k vytváraniu  životnej a profesijnej  orientácie žiakov.  

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

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

rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  Vzdelávacia oblasť  Človek a svet práce sa 

zameriava na praktické pracovné  návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku 

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

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

veľmi dôležité, aby žiaci pochopili vedu a techniku ako snahu po dosiahnutí dôležitých výsledkov 

pre ľudí. 

 

2. Ciele predmetu 

Všeobecné (univerzálne) kompetencie: 

- schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

- schopnosť preberať zodpovednosť, 

- schopnosť byt samostatným, 

- schopnosť hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor, 

- schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, 

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

Pracovné kompetencie žiaka 

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

povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky, 

 pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 

a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany 

životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt, 

 využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme 

vlastného rozvoja i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom  

svojom vzdelávaní a profesionálnom raste, 

 orientuje sa v základných aktivitách, ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského 

zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje  

podnikateľské myslenie. 

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických okruhov : 

1. Človek a technika 
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2. Grafická komunikácia v technike 

3. Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania 

4. Elektrická energia, elektrické obvody 

5. Jednoduché stroje a mechanizmy 

Predmetu bola ponechaná dotácia a obsah tak, ako je uvedené v iŠVP. 

Odkaz na vzdelávací štandard i ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7528.pdf 

 

Tematický celok Výkonový štandard 

( žiak vie ) 

Obsahový štandard 

Človek a technika 

(3 hodiny ) 

 

 

 

 

Grafická 

komunikácia 

v technike 

( 6 hodín ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické 

materiály 

a pracovné 

postupy ich 

spracovania 

( 12 hodín ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrická 

energia, elektrické 

• vysvetliť vlastnými slovami 

rozdiely medzi vynálezom, 

patentom a objavom,  

• opísať proces vzniku výrobku  

 

 

 

 

 

• poukázať na základné rozdiely 

medzi technickým zobrazovaním a 

kresbou,  

• uviesť príklady uplatnenia  

piktogramov,  

• uviesť príklad zobrazenia telesa na 

jednu priemetňu – nárysňu,  

• porovnať význam základných 

druhov čiar na technickom náčrte 

a výkrese,  

• určiť z technického výkresu 

rozmery zobrazeného telesa,  

• narysovať zobrazenie 

jednoduchého telesa v jednej 

priemetni,  

• priradiť kóty k zobrazenému 

jednoduchému telesu,  

• vypracovať projekt na porovnanie 

rôznych druhov zobrazení  

 

• porovnať vlastnosti rôznych 

drevín,  

• zrealizovať na výrobku vybrané 

pracovné postupy ručného 

obrábania dreva,  

• rozlíšiť základné druhy kovov,  

• porovnať vlastnosti kovov,  

• vysvetliť princíp spracovania 

kovov na polotovary,  

• uviesť príklady využitia kovov v 

praxi v závislosti od ich vlastností,  

• zrealizovať na výrobku vybrané 

pracovné postupy ručného 

obrábania plechu a drôtu podľa 

technického výkresu,  

• rozlíšiť základné druhy plastov,  

• uviesť príklady použitia plastov v 

praxi,  

• zrealizovať na výrobku vybrané 

pracovné postupy ručného 

obrábania plastov podľa 

školský poriadok, pracovný poriadok v školskej 

dielni  

významné etapy v dejinách vývoja techniky v 

Európe a vo svete  

vynález, patent, objav a ich spoločenský význam  

proces vzniku výrobku: myšlienka – konštruovanie 

– výroba – použitie výrobkov – likvidácia a 

recyklácia  

 

zobrazovanie v technike  

návrh, náčrt, technický náčrt, piktogram, technický 

výkres  

kóta, kótovanie, druhy čiar, mierka  

zobrazovanie telies na jednu priemetňu – nárysňu  

čítanie jednoduchého technického výkresu  

vlastný jednoduchý výrobok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drevo – stavba, štruktúra, rozdelenie, vlastnosti, 

drevo – ťažba,  

surovina, spracovanie, druhy reziva, polotovary,  

použitie, pracovné postupy: meranie a 

obrysovanie, rezanie,  

rašpľovanie,  

pilovanie, brúsenie, vŕtanie, lepenie, spájanie 

klincami a skrutkami,  

povrchová úprava, výrobok z dreva  

výroba železa a ocele, surovina  

kovy – rozdelenie, vlastnosti, polotovary, použitie  

pracovné postupy: meranie a obrysovanie, 

vyrovnávanie, strihanie,  

štikanie, ohýbanie, pilovanie, prebíjanie, 

vysekávanie, povrchová  

úprava, samostatná práca, výrobok z kovu  

plasty – rozdelenie, vlastnosti, druhy, výroba 

plastov, surovina,  

použitie, likvidácia a recyklácia  

pracovné postupy: meranie a obrysovanie, rezanie, 

pilovanie, vŕtanie, 

 leštenie a matovanie, lepenie, spoj skrutkou,  

http://www.minedu.sk/data/att/7528.pdf
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obvody 

( 5 hodín ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduché stroje 

a mechanizmy 

( 3 hodiny ) 

technického výkresu.  

 

• vysvetliť rozdiely medzi 

monočlánkom, batériou a 

akumulátorom,  

• znázorniť prvky jednoduchých 

elektrických obvodov,  

• zapojiť jednoduchý elektrický 

obvod na stavebnici,  

• zdôvodniť zber nebezpečného 

odpadu,  

• opísať hlavné zásady postupu 

poskytnutia prvej pomoci pri úraze 

elektrickým prúdom,  

• zapojiť samostatne ďalšie 

elektrické obvody na el. stavebnici 

podľa schémy.  

 

• uviesť príklady využitia 

jednoduchých strojov, 

mechanizmov a prevodov v praxi, 

• porovnať niektoré druhy prevodov 

v mechanických hračkách  

samostatná práca, výrobok z plastu  

 

elektrická energia, výroba – premena energií, 

zdroje, využitie  

v priemysle a v domácnosti, šetrenie elektrickou 

energiou elektrické  

obvody  

prvky a schematické značky, schémy elektrických 

obvodov  

elektrotechnická stavebnica  

nebezpečný odpad – jeho zber a separovanie 

(monočlánky, batérie,  

akumulátory)  

účinky elektrického prúdu  

prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom  

 

 

 

 

jednoduché stroje, mechanizmy  

prevody ‒ druhy a princípy, využitie (mechanické 

hračky, mechanické  

prístroje a zariadenia v domácnosti a v praxi)  

Plánovanie a 

vedenie 

domácnosti 

 

(4 hodiny) 

• roztriediť výdavky na 

domácnosť a príjmy v 

domácnosti, 

• vypracovať denník osobných 

príjmov a výdavkov, 

• rozlíšiť pravidelné a 

nepravidelné príjmy a výdavky, 

• opísať spôsob rozdelenia 

finančnej čiastky pripadajúcej 

na týždeň medzi jednotlivé 

finančné ciele - míňanie, 

sporenie a spoluúčasť, 

• zostaviť rozpočet domácnosti 

• vysvetliť ako používať 

rozpočet na kontrolu 

vynakladania prostriedkov na 

dosahovanie finančných cieľov 

Príjmy a výdavky. 

Rozpočet domácnosti. 

Ekonomika domácnosti, archivácia dôležitých 

dokumentov (záručné listy, úhrady platieb a 

pod.) 

 

4. Kompetencie, ktoré žiak získa: 

- Poznávať základné princípy techniky 

- porozumenie prírode, svetu a technike 

- schopnosť riešiť problém, uplatňovať technické tvorivé myslenie 

- vedomosti o využití techniky v praktickom živote 

- uvedomiť si a rešpektovať bezpečnosť práce 

 

5. Prierezové témy: 

Osobný a sociálny rozvoj žiaka – schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byť 

samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať svoj názor 

Mediálna výchova – práca s internetom a odbornou literatúrou 

Enviromentálna výchova – viesť žiakov k tvorbe a ochrane životného prostredia 

Ochrana človeka a zdravia – pracovať, správať sa tak, aby nikto neohrozil zdravie ľudí 
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Rozvoj profesionálnej orientácie žiaka – schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu 

práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť 

Tvorba projektu – vytvoriť vlastnú prezentáciu, učiť sa pracovať v tíme a prezentovať výsledky 

svojej práce 

 

6. Stratégie: 

Metódy: výkladová, práca s učebnicou, vhodnou literatúrou, motivačná, fixačná, problémová, 

demonštračná, praktické aktivity 

Postupy: analýza, syntéza, porovnávanie, dedukcia 

Formy: individuálna, skupinová, samostatná, projektové vyučovanie, produktívna práca  

 

7. Učebné zdroje: 

Literatúra:  

Krušpán a kol.: Technická výchova pre 5. až 9. Ročník základných škôl; 

EXPOL pedagogika, spol.s r.o., 1999 

Žáčok a kol.: Technika pre 5. Až 9. Ročník základnej školy; TBB, a.s.,2012 

Encyklopédie 

www.zborovna.sk 

www. wikipedia.org. 

Didaktická technika: počítač, interaktívna tabuľa, dataprojektor 

Materiálno–učebné prostriedky: nástenné tabule, nástroje, náradie 

 

8. Hodnotenie predmetu 

V technike a technickej výchove sa hodnotí kvalita vedomostí a zručností, pričom sa prihliada na 

systematickosť práce a pripravenosť žiaka na vyučovanie. Klasifikujú sa teoretické vedomosti, 

praktický výkon ( práca na úlohe zadanej na PC, konštrukčnej úlohe alebo práca na výrobku). 

Žiak je hodnotený klasifikáciou minimálne dvakrát za polrok. 

 

Klasifikujú sa: 

 teoretické vedomosti, tvorivosť a samostatnosť, 

 praktický výkon pri riešení úloh, zadaní, projektov, 

 krátky písomný test / za polrok 1- 2 testy/, 

 ústna odpoveď /1 - 2 za polrok/, 

 vytvorenie ročníkového projektu, 

 estetická úprava zošitov. 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Nemčáková Oľga 

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.wikipedia.org/
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UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 
 

Vzdelávacia oblasť: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

TELESNÁ VÝCHOVA 
Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 2 hodiny/týždeň (66 hodín/rok) 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických 

a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje 

vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej 

dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času 

a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.  

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť 

žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, 

zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, 

zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej 

aktivity pôsobiť a  dbať o  zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove 

a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého 

životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových 

kompetencií: 

Pohybové kompetencie 

 Žiak si vie vybrať  a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb. 

 Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie 

zdravia. 

 Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej 

výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

Kognitívne kompetencie  
 Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

 Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov. 

 Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

 Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru. 

 Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote. 

 Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa daných  noriem.  

 Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 

 Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti. 

 Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 

 Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

Komunikačné kompetencie 
 Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 
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 Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových 

aktivít. 

Učebné kompetencie 

 Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 

 Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

Interpersonálne kompetencie 

 Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným. 

 Žiak efektívne pracuje v kolektíve. 

 Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

 Žiak  sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, 

ale i v živote. 

Postojové kompetencie 

 Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

 Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera. 

 Žiak dodržiava princípy fair-play. 

 Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity. 

 Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 

 

Obsah 

 

Vzdelávací štandard má štyri základné časti: Zdravie a jeho poruchy, Zdravý životný štýl, 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti 

zohľadňujú pohybovo a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy. Časť s 

názvom Športové činnosti pohybového režimu je členená na základné tematické celky a pre 

jednoduchšiu orientáciu učiteľa je navrhnutá o dporúčaná časová dotácia atletika (15 %), základy 

gymnastických športov (15 %), športové hry (25 %), sezónne pohybové činnosti (15 %) a povinne 

voliteľný tematický celok (30 %). 

Základnou organizačnou formou je 45-minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej všetci 

žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. zdravotnej skupiny (integrované 

vyučovanie). Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. zdravotná skupina) sa 

môžu vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy, pričom obsah vyučovania sa 

realizuje podľa samostatných vzdelávacích programov. 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu 

Ciele jednotlivých modulov 

Zdravie a jeho poruchy 

 pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie, 

 mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými 

prostriedkami, 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc, 

 vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie. 

 mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto. 

Zdravý životný štýl 

 poznať a dodržiavať zásady správnej výživy, 

 zaradiť využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase, 

 mať predstavu o svojich pohybových možnostiach, 

 pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy, 

 pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie. 
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Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

 vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 

 vedieť diagnostikovať a hodnotiť  pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov, 

 vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti. 

Športové činnosti pohybového režimu 

 využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti, 

 vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti, 

 prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 

 preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 

 mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

 

V každom ročníku je povinný aspoň jeden voliteľný TC. Voliteľné TC rozširujú základné TC o 

pohybové činnosti, ktorých výber umožňuje rešpektovať podmienky školy, záujmy žiakov, záujmy 

učiteľa, miestne tradície a pod. Vyučovanie voliteľných TC musí rešpektovať plnenie cieľov 

telesnej a športovej výchovy a bezpečnosť pri cvičení. Obsah voliteľných TC sa využíva na 

doplnenie základného učiva a na motiváciu žiakov, na rozvoj ich pohybových schopností so 

zreteľom na skupinové záujmy, individuálne predpoklady žiakov a podmienky školy. Učiteľ môže 

zaradiť do plánu iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho pregraduálnej prípravy na 

vysokej škole, alebo na ktoré získal trénerské alebo cvičiteľské vzdelanie, alebo certifikát v 

niektorej forme ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. Ako povinne voliteľný tematický celok je 

možné zaradiť menej známe športové hry ako bejzbal, softbal, ringo, lakros, bedminton, florbal, a 

iné športy, a pohybové aktivity ako korčuľovanie, in–line korčuľovanie, snowboarding, ale i tanec, 

ľadový hokej a iné pohybové aktivity. 

 

3. Obsah vzdelávania učebného predmetu 

Predmetu bola ponechaná dotácia a obsah tak, ako je uvedené v iŠVP. 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: http://www.minedu.sk/data/att/7504.pdf 

 

Tematický celok 

Výkonový štandard 

/žiak vie/ 

 

Obsahový štandard 

Poznatky z telesnej 

výchovy a športu 

 poznať drobné organizačné formy 

telesnej výchovy 

 vysvetliť potrebu rozcvičenia 

 používať odbornú terminológiu 

pohybových činností 

 poznať základné olympijské idey 

 posúdiť úroveň svojej pohybovej 

výkonnosti podľa daných noriem 

- základné poznatky o formách pohybovej 

aktivity v režime dňa 

- úloha rozcvičenia pred vykonávaním 

pohybových činností 

- odborná terminológia, technika a taktika vo 

všetkých TC 

- olympijská výchova so zameraním na fair- play 

poznatky o rozvoji a diagnostikovaní 

základných pohybových schopností 

Všeobecná 

gymnastika 

 urobiť 20 opakovaní sed- ľah 

v sadu 

 D - vedia urobiť 10 kľukov 

v kľaku 

 CH - vedia urobiť10 kľukov vo 

vzpore ležmo vpredu 

 správne vykonať 10 za sebou 

nasledujúcich výskokov 

 správne zvládnuť preskoky, 

výskoky a beh cez lavičky ako 

prekážky 

 

 správne pomenovať cvičebné 

polohy 

1.kondičná gymnastika 
- posilňovacie cvičenia s cieleným zameraním na 

jednotlivé časti tela /niekoľkonásobné 

opakovania/ 

- význam pohybovej kompenzácie pri 

jednostrannom zaťažení organizmu 

- cvičenia s gymnastickou lavičkou 

 

 

 

 

2. základná gymnastika 
akrobatické cvičenia 

ľah vznesmo, stojka na lopatkách, stojka na 

rukách, premet bokom 

http://www.minedu.sk/data/att/7504.pdf
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 prakticky ukázať gymnastické 

cvičenia 

 poukázať poznatky bezpečnosti 

a dopomoci 

 uplatniť optimálnu techniku pri 

vykonávaní základných 

gymnastických polôh 

 vyšplhať na lane so slučkou a na 

žrdi s prírazom 

 

 vedieť jednotlivé preskoky 

znožmo, skrižmo, väzby 

 

 správne cvičiť s medicimbalom 

jednotlivé prvky 

 

 správne ovládať strečingové 

cviky, jogové prvky 

 

 

 vedieť základné postoje, 

nástupové tvary/rad, dvojrad /, 

podávanie hlásenia, obraty na 

mieste, pochodové tvary družstva 

/ zástup, dvojstup/, zmeny smeru 

otáčaním, poklus 

 

 predviesť vybraté tanečné kroky 

kotúle vpred, vzad, s obmenami a väzbou 

skoky a obraty 

skoky s obratom o 180°až 360° 

cvičenia na náradí 

rebriny / rúčkovanie, prednosy skrčmo, výdrž 

v zhybe/ 

lavičky / chôdza, behy, poskoky, obraty/ 

lano a žrď /šplh/ 

 

cvičenia s náčiním 

 švihadlo / preskoky na mieste, znožmo, skrižmo, 

krúženie -kruhy, osmičky/ 

 

plná lopta- medicimbaly /kotúľanie, hádzanie, 

cvičenie so záťažou/ 

 

 relaxačné a dychové cvičenia 

cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu, 

autogénny tréning 

Strečing - správna technika cvikov 

poradové cvičenie 

nástup, povely 

 

 

 

 

 

3. rytmická gymnastika 
tanečné kroky v 2/4 takte / prísunný, polkový, 

poskočný/ 

Atletika  orientovať sa v základných 

atletických disciplínach 

a prakticky ich demonštrovať 

 zvládnuť jednotlivé disciplíny 

z hľadiska vlastných schopností 

a možností 

 

 poznať význam kondičnej 

prípravy pre zdravý rozvoj 

organizmu 

 

 poznať základné pravidlá 

jednotlivých atletických disciplín 

základná terminológia atletických disciplín 

základy techniky pohybových činností / atletická 

abeceda, nízky a polovysoký štart, technika behu, 

šprint na 60 m, vytrvalostný beh na 12 minút,  

beh na 800/d/ a 1 000/ch/m, štafetový beh, hod 

loptičkou,  

 

rozvoj kondičných a koordinačných schopností 

 

 

 

základné pravidlá súťaženia 

Športová 

gymnastika 

 prakticky ukázať pohybové 

kombinácie 

 

 predviesť v zostave stojku na 

rukách, kotúľ letmo, kotúľ vpred, 

kotúľ vpred do rozkročenia, kotúľ 

vzad v rôznych obmenách, 

premet bokom  

 

 ovládať základnú zostavu /výskok 

na hrazdu, toč jazdmo vpred, 

vzad a prešvih vzad ,zoskok 

zákmihom na podložku/  

 

 preskočiť kozu na šírku a dĺžku 

 

 zvládnuť zostavu: výskok na 

kladinu, chôdza, poskoky 

rovnovážny cvičebný tvar, ľah 

1.Prostné - akrobacia/ kotúle ,stojky, premet 

bokom/ 

rovnovážne cvičenia/váha predklonmo/ 

zostava na páse 

 

 

 

 

 

2.Hrazda - toč jazdmo vpred, toč vzad alebo 

vpred, prešvihy únožmo vpred, vzad, zoskok 

 

 

 

3.Preskoky /skrčka, roznožka na šírku/ 

 

4.Kladina- jednoduchá zostava z chôdze 

a tanečných prvkov / len dievčatá/ 
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vznesmo, zoskok z kladiny/ 

 

prakticky ukázať jednotlivé prvky 

na kruhoch 

 

 

5.Kruhy- kmihanie vo vise, vis znesmo, vis 

strmhlav, zhyb vo vise 

Športové hry  ovládať terminológiu 

 správne držať loptu a prihrať 

spoluhráčovi 

 zakončovať hru streľbou na kôš 

 hrať v zmysle fair- play podľa 

pravidiel 

 

 

 

 

 ovládať presné prihrávky 

 uplatniť pravidlá hry v priamej 

činnosti 

 chytiť loptu od súpera 

 žiak vie vybíjať 

 ovládať osvojené zručnosti 

priamo v hre 

 

 ovládať základné pohybové 

činnosti vo dvojici / prihrávky 

zvrchu a zospodu/ 

 ovládať podanie zdola 

 vedieť základné postavenie 

hráčov v poli a v hre aplikovať 

základné prvky volejbalu 

Basketbal 

držanie lopty 

dribling /na mieste a v pohybe/ 

streľba na kôš /dvojtakt / 

útočný systém 2-1-2 

bránenie hráča bez lopty a s loptou 

herné činnosti jednotlivca / uvoľňovanie bez lopty 

a s loptou, prihrávka, streľba, bránenie útočníka/  

hra podľa pravidiel 

 

Vybíjaná 

prihrávky vo dvojici, trojici, štvorici 

prehadzovanie lopty na dĺžku telocvične 

vybíjanie hráčov loptou 

pravidlá hry 

technika a taktika hry 

 

 

Volejbal 

základné držanie lopty 

prihrávky zospodu, zvrchu 

herné činnosti jednotlivca / odbitie, podanie, 

nahrávka/ 

základné pravidlá hry 

Povinný výberový 

tematický celok -  

Korčuľovanie 

 

 

 

Aerobic, Zumba 

 

 

 

 

Netradičné 

pohybové aktivity, 

menej známe 

pohybové a 

športové hry  

 popísať a ukázať osvojené 

pohybové činnosti 

 osvojené pohybové činnosti 

využiť v jednoduchých hrách 

 

 

 

 ovládať základné rytmické 

pohyby, dokázať ich kombinovať 

a pomocou hudby zacvičiť, 

zatancovať 

 

 

 poznať pravidlá hry, vie presne 

prihrať spoluhráčovi, ovláda hru 

v kolektíve 

 osvojené herné kombinácie 

využiť v hre, hrať fair – play 

základné techniky korčuľovania 

jazda vpred, jazda v drepe, jazda vzad, brzdenie, 

prekladanie vpred a vzad / na kruhu i po 

osmičke/, obraty z jazdy vpred a vzad, pirueta na 

2 nohách, základný skok- kadet 

pohybové hry a súťaže na ľade 

 

základné cviky, prvky a kombinácie cvikov 

v pohybe  s využitím hudby 

základné tanečné kroky -samba, tango, ča-ča,  

mambo,… 

 

 

Florball 

 

prihrávky ,vedenie loptičky ,zakončenie streľbou 

do bránky 

obranné a útočné systémy 

hra 

Sezónne pohybové 

činnosti 

 popísať základné obrátky pri 

zvolenom plaveckom spôsobe a 

štartový skok 

 preplávať technicky správne 

s príslušným štartovým skokom a 

obrátkou 50 m vybraný plavecký 

spôsob) 

 vysvetliť spôsoby dopomoci 

a záchrany topiaceho 

Zdokonaľovací plavecký výcvik 

základné plavecké zručnosti (dýchanie, vznášanie, 

splývanie, skok do vody, ponáranie) 

plavecké obrátky, štartový skok, plavecké 

spôsoby kraul, znak, prsia 

dopomoc unavenému plavcovi, 

základy záchrany topiaceho 

Testovanie  správne absolvovať test 

 odmerať výkon v testovacej 

položke 

TESTY VPV 

12 min. beh, výdrž v zhybe, ľah - sed za 30 s, 

člnkový beh, skok z miesta 
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4. Kľúčové kompetencie, ktoré žiak získa: 

- žiak pozná úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti 

- žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností 

- žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu pred pohybovou činnosťou 

- žiak vie predviesť rozcvičku 

- žiak ovláda vybíjanú 

- žiak ovláda basketbal podľa základných pravidiel 

- žiak dokáže technicky správne predviesť jednotlivé pohybové činnosti /ľah vznesmo, stoj na 

lopatkách, kotúľ vpred a vzad, bežecká technika/ 

- žiak chápe účinok pohybovej aktivity na zdravie 

 

5. Prierezové témy:  

Multikultúrna výchova – vyzdvihovať dôležitosť ľudských vzťahov, prijímať druhého ako 

jedinca s rovnakými právami, tolerovať sa, prejavovať ľudskú solidaritu, prispievať k zapojeniu 

spolužiakov z odlišného kultúrneho prostredia v témach: Olympijská výchova, Atletika, Športové 

hry, Zdokonaľovací plavecký výcvik,  

Ochrana života a zdravia – poukázať na dôležitosť dodržiavania pravidiel, bezpečnostných 

opatrení, oboznámiť žiakov s nebezpečnými miestami - v témach: Úvodná hodina, Poznatky 

z telesnej výchovy a športu, Atletika, Športové hry, Športová príprava na brannú zdatnosť, Sezónne 

činnosti- korčuľovanie, gymnastika, Zdokonaľovací plavecký výcvik, Testy VPV,  

Mediálna výchova – využívať potenciál médií a zdrojov informácií, zmysluplne využívať médiá 

a ich produkty - v témach: Športové hry, Olympizmus, Aerobic, Zumba, 

Enviromentálna výchova – poukázať na vplyv prostredia na vlastné zdravie človeka a ostatných 

ľudí, dôležitosť starostlivosti o prírodu pri organizovaní športových podujatí, podnecovať aktivitu, 

tvorivosť a toleranciu vo vzťahu k prostrediu, aj sa angažovať v riešení problémov spojených 

s ochranou životného prostredia - v témach: Atletika, Športová príprava na brannú zdatnosť, 

Sezónne činnosti- korčuľovanie, Cvičenie v prírode je obohacujúce v zdravom a čistom prostredí. 

Osobnostný a sociálny rozvoj – pomáhať každému žiakovi hľadať a utvárať praktické zručnosti, 

vedieť sa rozhodovať v bežných, ale aj vypätých situáciách - v témach: Atletika, Športové hry, 

Olympizmus, Gymnastika, Aerobic, Zumba, Rytmická gymnastika, Netradičné pohybové aktivity, 

Sezónne cvičenia- cvičenia v prírode, Zdokonaľovací plavecký výcvik 

 

6. Stratégie: 

Metódy: metóda osvojovania si vedomostí a zručností, motivačná, fixačná, demonštračná,  

Postupy: analýza, syntéza, indukcia, porovnávanie, dedukcia 

Formy: individuálna, skupinová, hra 

 

7. Učebné zdroje:  

Literatúra: Metodika Telesnej výchovy 

Didaktická technika:  CD zumba, aerobic, pilates ,IKT, dataprojektor, notebook, TV-DVD 

Ďalšie zdroje: www.zborovna.sk 

www.infovek.sk 
 

 

8. Hodnotenie predmetu 

http://www.zborovna.sk/
http://www.infovek.sk/
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Povinné práce v hodnotiacom portfóliu: -koncoročné testovanie výkonnosti žiakov, plnenie 

športových disciplín v rámci svojich možností, zapájanie sa do hernej činnosti počas vyučovania 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: - účasť na športových súťažiach 

 

 
Spracovala: Mgr. Pohorelcová Jana 

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 

Valaská 

 


