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Hodnotiace portfólio v  1. ročníku 

 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 

 výstupná písomná práca zo slovenského jazyka 

 výstupná písomná práca z matematiky, 

Výstupné písomné práce sú predpísanými riaditeľskými prácami. Pripravuje a hodnotí ich 

ZRŠ pre 1. stupeň. Hodnotené budú podľa vnútroškolskej stupnice. 

 

 pracovné listy zo slovenského jazyka – úlohy zamerané na čítanie s porozumením, 

pokus o vyjadrenie a zaznamenanie vlastnej myšlienky, prepis textu, 

 pracovné listy z matematiky – úlohy na číselný rad, porovnávanie, sčítanie a odčítanie 

aj spamäti v obore do 20 bez prechodu cez 10, 

 pracovné listy z prvouky, 

 na konci školského roka – Deň šlabikára – prezentácia vedomostí, zručností prvákov 

formou dňa otvorených dverí 

 

Súčasťou portfólia sú aj písanky, listy, zošity, pracovné zošity a výtvarné práce. 

 

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 

 návšteva kniţnice, výber a spoločné prečítanie jednej detskej knihy, 

 tematická nástenka k jednotlivým ročným obdobiam, 

 výstavka k jednotlivým témam z prvouky, 

 tvorba triednych tematických kníh, 

 kŕmidlo pre vtákov, 

 herbár triedy, 

 tvorba pravidiel správania sa v triede. 
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Školský učebný plán pre 1. ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Časový rozsah 

výučby 
Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk  

a literatúra 
10  

Matematika a práca 

s informáciami 
Matematika 4 

 

Človek a príroda 

Prvouka 1 

Prvouka sa skladá 

z prírodovednej 

a spoločenskovednej zloţky, 

preto je súčasťou dvoch 

vzdelávacích oblastí – Človek 

a príroda a Človek 

a spoločnosť. 

Človek a spoločnosť 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

Náboţenská výchova 
1 

Delia sa na skupiny do 20 

ţiakov. 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1  

Výtvarná výchova 2  

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
3  

Spolu 22  
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Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. ročník 

 

 

Charakteristika výstupov ţiakov 1. ročníka 

 

Ţiaci 1. ročníka prechádzajú veľmi dôleţitým obdobím. Zoznamujú sa s neznámym 

prostredím, základnou školou. Učia sa elementárnym návykom súvisiacim so školou, 

školským prostredím, učia sa trpezlivosti, samostatnosti, zodpovednosti. Zoznamujú sa 

s novými spoluţiakmi, s novým školským systémom, s pravidlami školského poriadku a 

s novým reţimom dňa, v ktorom si musia vedieť nájsť čas aj na učenie a prípravu na 

vyučovanie.  

Úlohou učiteľa v 1. ročníku je, aby pomohol dieťaťu plynule a bezproblémovo sa  

adaptovať v školskom prostredí a zvykol si na prácu v škole, podporoval ho na ceste 

k poznaniu a učeniu sa. 

   

1. Ţiaci si osvoja pravidlá správania sa v škole – v triede, v školskom klube,    v školskej 

jedálni, na chodbách a počas prestávok. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku 

klásť na vytvorenie dobrých vzťahov v triede – medzi spoluţiakmi, ţiakmi 

a učiteľom, učiteľom a rodičmi. 

 

Realizácia: 

 

Hneď na začiatku školského roka budeme viesť ţiakov k tomu, aby sa učili správnym  

sociálnym a komunikačným zručnostiam tvorbou a dodrţiavaním vlastných pravidiel 

zaznamenaných symbolmi, vlastným príkladom učiteľa a spoluţiakov a didaktickými hrami 

zameranými na vytváranie pozitívnej klímy v triede, pozitívnym hodnotením.  

 

2. Ţiaci si osvoja návyky súvisiace s prácou v škole, s učením a prípravou na 

vyučovanie. Pestujeme u nich zmysel pre zodpovednosť a povzbudzujeme ich 

k samostatnosti. 

 

 

Realizácia: 

 

Ţiakom formou vysvetľovania, diskusiou, rozhovormi, názormi  objasňujeme ich prácu 

v škole - učenie, príprava na vyučovanie. Neustálym povzbudzovaním, pozitívnym 

hodnotením – pochvalou vedieme ţiakov k tomu, aby učenie a prípravu na  vyučovanie prijali 

ako ich prirodzenú a samozrejmú činnosť,  ktorú budú vykonávať zodpovedne a samostatne.  

 

3. Ţiaci dodrţiavajú pravidlá bezpečnosti  v škole a jej okolí, na ceste do školy a zo 

školy.  
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Realizácia:  

 

Na začiatku školského roka sa ţiaci oboznamujú so školským poriadkom, tvoria a dodrţiavajú 

pravidlá správania sa v triede, na chodbách, cez prestávky, v areáli školy....Dodrţiavanie 

týchto pravidiel vedie k slušnému a bezpečnému správaniu ţiakov v škole. O bezpečnej ceste 

do školy a zo školy sa ţiaci rozprávajú na vyuč. hodine prvouka, kde si túto cestu aj trénujú 

a rozoberajú rôzne situácie súvisiace s bezpečnosťou ţiakov. 

 

4. Viesť ţiakov na vyučovaní tak, aby čo najlepšie zvládli základné učivo, zoznámili sa 

aj s inými zdrojmi informácií ako sú učebnice,   dostali priestor na  vyjadrenie sa 

k prečítanému textu a stručne porozprávali jeho obsah, pokúsili sa pracovať 

v skupinách, v ktorých ţiaci vedia spolupracovať, navzájom sa tolerovať 

a organizovať si prácu. 

 

Realizácia: 

 

V rámci kaţdého predmetu vyučujúci volí metódy, postupy a spôsoby tak, aby ţiakom čo 

najlepšie priblíţil učivo, zaujímavou formou ho utvrdzoval a dával priestor ţiakom na ďalšiu 

aplikáciu získaných poznatkov, vytváral im také problémové situácie, v ktorých ţiaci 

pochopia praktické vyuţitie poznatkov, dokáţu ich pouţiť  pri hľadaní a riešení 

problémových situácií samostatne alebo prácou v skupinách. Naučia sa pracovať s učebnicou 

a inými zdrojmi informácií – časopisy, detská literatúra...  

 

5. Ţiaci sa na vyučovaní učia spolupracovať na riešení veku primeraného problému, 

aby spoznávali sami seba a svoje schopnosti. Učia sa kultivovane prezentovať svoje 

produkty, napr. kresbu, model, vlastný názor.  

 

Realizácia: 

 

Učiteľ zaraďuje do vyučovacieho procesu skupinovú prácu, aby mali ţiaci priestor učiť sa 

veku primerane komunikovať, argumentovať, prezentovať svoje práce, zistenia, vhodným 

spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Učebné osnovy ISCED 1 pre 1. ročník 

 

 

Učebné osnovy ISCED 1 tvoria vlastný didaktický program vzdelávania. Je 

rozpracovaný pre jednotlivé vyučovacie predmety 1. 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 kaţdý 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 
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SLOVENSKÁ JAZYK A LITERATÚRA 

 

 

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

Predmet: SSSLLLOOOVVVEEENNNSSSKKKÝÝÝ    JJJAAAZZZYYYKKK   AAA   LLLIIITTTEEERRRAAATTTÚÚÚRRRAAA 

 

Ročník: prvý 

 

Časový rozsah výučby: 10 hodín/týţdeň   (330 hodín/rok) 

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 Vyučovaciemu predmetu bola hodinová dotácia  navýšená o 1  hodinu bez rozšírenia 

obsahu ako je uvedené v iŠVP.  

 

 Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: 

 www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

a literatúra 

  

 Vyuţitie navýšených hodín  

 – na prehĺbenie a lepšie zvládnutie vzdelávacieho štandardu uvedeného v iŠVP  

 

Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je 

naučiť ţiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku 

a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej. 

      Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú, 

slohovú zloţku, písanie, literárnu zloţku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci 

prvok moţno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Povaţujeme ho i za prostriedok preniknúť do 

významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre ţiaka 

zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade 

aj čítania. Ide teda o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne 

vyuţívajú v jednotlivých zloţkách predmetu. V minulosti, chápeme tým obdobie posledných 

desaťročí, sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zloţky 

predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, 

lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená.  

     Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch, pretoţe vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 

predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej 

úrovni zabezpečuje ţiakom moţnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce. 
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     Je nesporné, ţe úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom ţivote nie je 

uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli pouţívanie 

spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych 

ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí ţiak dobre poznať, aby ho mohol dobre 

vyuţívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným 

materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Kaţdá zloţka jazyka vplýva na jazykový 

prejav ţiaka a odráţa sa v jeho myslení.           

     Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a  špecifické postavenie. 

Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných ţivotných kompetencií, ktorých základ ţiaci 

získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Ţiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité 

jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným 

aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti 

literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zloţky čítanie a literárna 

výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna 

stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, 

a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako  nositeľovi národných tradícií 

a formovania národného povedomia ţiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti 

a zároveň slúţi aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa 

ţiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodrţiavanie 

hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia ţiaci vyjadrovať v krátkych ústnych 

prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa 

ospravedlniť poblahoţelať blízkym osobám, formulovať krátku správu.  

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

      Cieľom jazykového vyučovania je naučiť ţiakov nielen základné pojmy a poučky, ale 

naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni 

a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je 

i literárna zloţka jazyka. Prostredníctvom nej sa ţiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich 

tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým: 

 osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 

 poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou 

písanej reči   

 osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej 

a štylistickej 

 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

 získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

 osvojiť si návyky správnej výslovnosti 

 poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich vyuţívať v jazykovom systéme 

 prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa  

 jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme  
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 viesť ţiakov k presnému mysleniu a jeho vyuţitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej)           

 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

    Jazyk slovenský  v  1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zloţky čítanie a písanie. To 

znamená, ţe  jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zloţky. Poradie a dĺţku týchto častí si 

určuje učiteľ sám  v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb 

triedy. Ak  to učiteľ povaţuje za prospešné, môţe fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci 

jednej vyučovacej  hodiny na dve kratšie časti. 

Príklady variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského v 1.ročníku: 

 

1. čítanie – písanie 

2. písanie – čítanie 

3. písanie – čítanie – písanie 

 

Ostatné zloţky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú 

organickou súčasťou týchto dvoch základných zloţiek a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné 

hodiny. To znamená, ţe súbeţne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy 

vyplývajúce z týchto zloţiek: 

 rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti ţiakov so zameraním sa  na kultúru 

jazyka 

 rozširuje slovnú zásobu ţiakov, najmä tým, ţe sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje 

len na okruh slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i výrazy, ktoré zatiaľ 

v slovníku detí chýbajú 

 dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného  vzorného vyjadrovania  

 zoznamuje deti s pravopisnými javmi  v rozsahu určenom v časti PÍSANIE. 

 prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi 

útvarmi  primeranými veku, najmä so zameraním na ich citové pôsobenie.  Vyuţíva k 

tomu  predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru, najmä 

od slovenských autorov. Vedie so ţiakmi rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá 

na formovanie postojov k čítaniu s porozumením.  

 

V procese vyučovania materinského jazyka  v 1. ročníku je potrebné zvládnuť: 

poznávacie a rečové kompetencie  a súbor jazykovedných pojmov. Sú vymedzené 

obsahovým vzdelávacím štandardom:  

1. Poznávacie a rečové kompetencie 

 Percepčno-motorické zručnosti 

 Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti  

 Analytické zručnosti 

 Tvorivé zručnosti 

 Verejná prezentácia textu, verejný prejav 
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 Komunikačné zručnosti 

2. Pojmy 

 Písanie:  

samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice 

písmená: malé, veľké, písané, tlačené 

 Zvuková stránka jazyka 

slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky- spoluhlásky- dvojhlásky,  

samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku 

poznávať samohlásky len informatívne) 

spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky) 

dĺţeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka 

melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, ţelacej, zvolacej 

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ 

výslovnosť a výskyt ä 

 Syntaktická/skladobná rovina: 

jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie, ţelacie a zvolacie 

 Sloh 

pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba 

/ţelanie, poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, 

ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas – nesúhlas, blahoţelanie  ústne/ 

písomne  

Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období: 

1. Prípravné 

2. Nácvičné (šlabikárové) 

3. Čítankové 
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Tematický celok
 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Prípravné obdobie: 
 

Čítanie 
1. Rozvoj komunikačných a 

vyjadrovacích schopností 

2. Analytické činnosti: veta, slovo, 

slabika 

3. Grafické znázorňovanie vety 

4. Grafické delenie slov na slabiky  

5. Určovanie pozície hlások v slove  

6. Detailná analýza slova na hlásky 

–určovanie pozície hlások 

v slove  

7. Poznávanie písmen  

8. Čítanie slov po písmenách 

 

Písanie 

1. Zlepšenie jemnej motoriky 

zápästia a prstov 

2. Nácvik písania prípravných 

cvikov 

3. Rozvoj analytických schopností - 

schopností postrehnúť základné 

čiary a línie v jednotlivých 

písacích cvikoch, neskôr 

i v samotných písmenách 

 

Nácvičné obdobie: 
  

Čítanie 

1. Vyuţívanie písmen veľkej 

tlačenej abecedy pri čítaní pre 

uľahčenie a urýchlenie chápania 

princípu čítania 

2. Osvojovanie – čítanie písmen 

slovenskej abecedy  

Čítanie: 

 prečítať všetky písmená 

slovenskej abecedy 

 v praktických činnostiach (pri 

čítaní) spájať hlásky do slabík a 

prečítať všetky typy slabík 

vyskytujúcich sa v slovách 

 pri čítaní dlhého menej 

obvyklého slova si vie pomôcť 

prečítaním po slabikách bez 

zbytočného opakovania slova 

a bez tichého hláskovania (tzv. 

dvojitého čítania) 

 pochopiť význam prečítaného 

slova (priradí slovo k obrázku 

a naopak) 

 chápať obsah prečítanej vety 

a krátkeho súvislého textu, 

 v  prípade zabudnutia menej 

frekventovaného písmena si vie 

poradiť vyhľadaním písmena 

pomocou nápovedného obrázka, 

 rozlišovať pri čítaní pojmy: text, 

riadok, článok, nadpis, 

 v praktických činnostiach 

rozpoznať funkciu 

interpunkčných znamienok: 

bodka, otáznik, výkričník, čiarka, 

spojovník, 

 intonačne správne čítať izolované 

Percepčno-

motorické 

zručnosti 

1. Čítanie písmen abecedy a arabských číslic aj 

v súvislosti s učivom v matematike  

2. Odpísanie alebo nadiktovanie jednoduchého 

textu a arabských číslic 

Pamäťové, 

klasifikačné 

a aplikačné 

zručnosti  

1. Zapamätanie si základných informácií a ich 

pouţitie v praxi 

2. Aplikovanie pravopisnej normy určenej pre 1. 

ročník ZŠ 

Analytické 

zručnosti 

 

1. Analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni 

vety, slova,  slabiky, identifikácie rýmu a 

aliterácií   

2. Určenie prvej hlásky slova. Ovládanie 

detailnej analýzy slabík a jednoduchých slov 

Tvorivé zručnosti 

 

1. Porozprávanie krátkeho príbehu (vlastný 

záţitok alebo vymyslený príbeh) 

2. Porozprávanie príbehu podľa predlohy (podľa 

obrázkov, podľa názvu) 

3. Dokončenie rozprávania alebo neukončenej 

rozprávky alebo iného literárneho ţánra 

4. Zdramatizovanie kratšieho prozaického alebo 

básnického textu s dôrazom na správny 

prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.  

 

Verejná 

prezentácia textu, 

verejný prejav 

 

1. Pri ústnom prejave dodrţiavanie správneho 

dýchania, artikulácie a spisovnej výslovnosti 

na (primeranej) úrovni ţiaka 1. ročníka ZŠ.  

2. Osvojenie si výslovnostnej normy 

s uplatnením suprasegmentálnych javov 

3. Reprodukovanie umeleckého textu (doslovne, 

podrobne, stručne).  
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3. Detailná analýza slov 

a určovanie pozície hlások 

v slove  

4. Čítanie slabík,  slov,  viet  

a krátkych textov, ktoré obsahujú 

otvorené slabiky 

5. Čítanie slabík, slov, viet 

a krátkych textov, ktoré obsahujú 

slabiky so spoluhláskovou 

skupinou 

6. Čítanie slabík, slov, viet 

a krátkych textov, ktoré obsahujú 

viacnásobnú spoluhláskovú 

skupinu.   

7. Čítanie slabík, slov viet 

a krátkych textov, ktoré obsahujú  

slabičné r - ŕ,  l - ĺ. 

8. Čítanie písaných písmen, slabík, 

slov, viet a krátkych súvislých 

textov 

 

Písanie 

1. Osvojovanie si písania písmen 

slovenskej abecedy 

2. Spájanie písmen do slabík a slov 

3. Odpis písaných písmen, slabík, 

slov a viet 

4. Prepis tlačených písmen, slabík, 

slov a viet 

5. Písanie slov a jednoduchých viet 

podľa diktovania 

6. Podporovanie vlastného 

a tvorivého písania veľkou 

tlačenou abecedou 

 

Čítankové obdobie: 
 

Čítanie 

1. Zdokonaľovanie techniky čítania 

krátke oznamovacie a opytovacie 

vety (viď. poznámka) 

 

Písanie: 

 pouţívať písmená písanej 

abecedy a arabské číslice 

v nasledujúcich činnostiach: 

 čitateľne napísať písmená písanej 

abecedy a arabských číslic (viď. 

poznámka). 

 správne spájať písmená do slov 

 z písanej predlohy čitateľne 

a správne odpísať slová a krátky 

primeraný text 

 V praktických činnostiach (pri 

písaní) členiť vety na slová, slová 

na slabiky tak, aby výsledkom 

bolo správne napísané slovo 

alebo veta 

 podľa diktovania napísať slová 

bez vynechávania písmen 

 podľa diktovania napísať 

jednoduché krátke vety 

 k známemu obrázku napísať jeho 

pomenovanie (tzv. autodiktát), 

bez vynechávania písmen 

(ostatné chyby tolerujeme) 

 správne umiestniť dĺţeň 

 vlastné mená osôb písať 

s veľkým začiatočným písmenom 

 na začiatku vety písať veľké 

písmeno 

Komunikačné 

zručnosti 

 

1. Adekvátna komunikácia s prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu 

2. Vyjadrovanie sa neverbálne a reagovanie na 

neverbálnu komunikáciu 

3. Verejná prezentácia a obhájenie si vlastný 

názoru 
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2. Čítanie s porozumením 

3. Cvičenie správnej intonácie 

4. Voľná reprodukcia prečítaného 

textu  

5. Vyjadrenie pocitov vyvolaných 

prečítaným textom /smutné, 

zábavné, poučné.../ - vnímanie 

umeleckých textov rôznych 

ţánrov 

6. Príprava na prechod k tichému 

čítaniu 

 

Písanie 

1. Zdokonaľovanie techniky písania 

2. Odpis a prepis textu 

3. Písanie podľa diktovania 

4. Precvičovanie pravopisných 

javov predpísaných pre 1. ročník 

5. Vytváranie spôsobilostí 

samostatne sa písomne 

vyjadrovať 

 

 pri písaní rozlišovať 

oznamovaciu, opytovaciu 

a rozkazovaciu vetu 
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4. Kľúčové kompetencie 

 

 Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania 

materinského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové (základné) kompetencie.  

Zaraďujeme sem:  

 

Percepčno-motorické zručnosti:  

1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike,  

2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice.  

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:  

1. zapamätať si základné informácie a vedieť ich pouţiť v praxi,  

2. v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ.  

 

Analytické zručnosti:  

1. fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, 

identifikácie rýmu a aliterácií,  

2. v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s vyuţívaním 

sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie detailnej analýzy slova 

podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam ţiakov v šlabikárovom 

(nácvičnom) období, a to v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová.  

 

Tvorivé zručnosti:  

1. porozprávať krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh),  

2. porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),  

3. dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny ţáner,  

4. zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Ţiaci si rozdelia úlohy z textu a snaţia 

sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.  

 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav:  

1. pri ústnom prejave dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na 

(primeranej) úrovni ţiaka 1. ročníka ZŠ,  

2. osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov,  

3. reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ spozoruje, ţe ţiak sa 

len veľmi ťaţko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môţe ho vyzvať, aby sa ho naučil 

aspoň stručne alebo aby ho podrobne zreprodukoval.  

 

Komunikačné zručnosti:  

1. adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,  

2. vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu,  

3. naučiť ţiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor.  
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5. Prierezové témy 

 

 Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu Slovenského jazyka a literatúry sú tieto 

prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

– rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, sebareflexiu, spoznávať sám seba, rozvíjať sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot 

a sebavzdelávanie 

Uplatňuje sa v Prípravnom období v téme: Škola,  

v Nácvičnom období: Voľný čas, Cestovanie v dopravných prostriedkoch, Správanie 

v divadle, Moja domovina. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

– utvárať základné vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov 

a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etnickými normami 

Uplatňuje sa v Prípravnom období v téme: Ráno v rodine, 

v Nácvičnom období v téme Mama a bábätko, Bábätko. 

 

Dopravná výchova 

 Cieľom je pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

 sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti 

pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

 uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec) a pod., 

 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom ţivote, 

 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

 pochopiť význam technického stavu a údrţby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údrţby bicykla, 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky.  

Uplatňuje sa v Prípravnom období v téme: Cesta do školy – bezpečnosť,  

v Nácvičnom období v téme: Bicykel. 

 

Ochrana života a zdravia 

 Cieľom je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a 

pobytu v prírode. 

Uplatňuje sa v Prípravnom období v téme: Večer v rodine, Jeseň. Charakteristika počasia, 

oblečenie v jeseni, Jesenná zelenina a ovocie,  
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v Nácvičnom období v téme: Chráň si zrak, Osobná hygiena, Starostlivosť o zuby, Cila je 

chorá, Choroba, Nádcha v škole, Športujeme.  

 

Environmentálna výchova 

 cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe nadobudne schopnosť chápať, 

analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím vo svojom 

okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany ţivotného prostredia na celom svete. 

Dôleţité je, aby ţiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môţu pomáhať 

ţivotnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primetané a vhodné – 

chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v 

prírode. 

Uplatňuje sa v Nácvičnom období v téme: Les. Vychádzka do lesa, Vysoké Tatry, Ďateľ, 

Rodná zem.  

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 cieľom je komunikovať, argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť 

problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať 

sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. 

Uplatňuje sa v závere Nácvičného obdobia v Deň ŠLABIKÁRA.     

 

 

6. Stratégie 

 

Pomocou správne zvolených stratégií treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môţe 

učiť s radosťou, bez strachu a stresu, treba vyuţiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a 

jeho prirodzenú zvedavosť, treba zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umoţniť mu učiť sa 

za pomoci všetkých zmyslov, treba dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho 

pouţívať a postupne sa v jazyku osamostatniť.  

 

Metódy 

– motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické, aplikačné 

– vysvetľovanie, výklad, rozhovor, dialóg, diskusia 

– písomné cvičenia, metódy práce s učebnicou (Šlabikárom, Čítankou), textovým 

materiálom  

– dramatizácia, didaktická hra, rolové čítanie, kreatívne úlohy, práca s kartičkami, 

riešenie problémov, relaxačné cvičenia 

– reproduktívne a produktívne metódy  

– práca s multimediálnymi programami, CD, DVD a internetom 

– demonštračné audiovizuálne metódy  

 

Postupy 

– analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie, analógia, aplikácia 
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Formy 

– frontálne, skupinové a kooperatívne vyučovanie 

– domáca učebná činnosť ţiakov 

 

O metódach, postupoch a formách práce rozhoduje učiteľ. Musí však: 

tolerovať potreby a individuálne odlišnosti ţiakov, vytvárať podmienky na úspešnosť kaţdého 

jednotlivca, samostatné myslenie a konanie, vytvárať podmienky na pozitívnu pracovnú 

atmosféru vyuţívať metódy voľného výberu riešenia úloh ţiakmi, motivovať ich k aktívnemu 

učeniu, podporovať sebahodnotenie ţiakov, aby poznali svoje prednosti i chyby, aktivizovať 

ţiakov situáciami, úlohami a problémami, vyuţívať a rozvíjať tvorivé myslenie, vyuţívať 

metódy a formy práce, ktoré nedovoľujú tvoriť stereotypy. 

 

 

7. Učebné zdroje 

 

Literatúra 

– Lídia Virgovičová, Mgr. Zuzana Virgovičová: Šlabikár 1, Šlabikár 2, Čítanka 

 

Didaktická technika 

– počítač, DATA projektor, interaktívna tabuľa, CD – prehrávač, interaktívne DVD  

k Šlabikáru, vizualizér 

 

Ďalšie zdroje 

– Moje prvé čiary 

– Písmenká – moji kamaráti č. 1 – 6 

– detské časopisy  

– iné texty – výber konkrétnych textov je na rozhodnutí učiteľa, pričom je dôleţité 

vyuţívať veku primerané vecné a umelecké texty z rôznych oblastí 

– nápovedné obrázky 

– manipulačné pomôcky (kocky s písmenami, obrázky a kartičky na vyvodenie písmen) 

– vlastné materiály učiteľa a ţiakov 

– internet (webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka) 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

Ţiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy a Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie písomných prác a diktátov . 

 

K dosahovaniu cieľov v predmete Slovenský jazyk a literatúra prispieva vhodný 

spôsob hodnotenia. V 1. ročníku ZŠ ţiaci nie sú hodnotení známkou, ale slovne.  

Koncepcia slovného hodnotenia predpokladá 

 dobré poznanie ţiaka 
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 kaţdodenné formatívne hodnotenie v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, 

grafické, prezentácia výsledkov práce ţiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje 

ţiakovi spätnú väzbu, poukazuje na klady, resp. nedostatky, aby bolo moţné cielene 

ovplyvňovať priebeh hodnotenej činnosti 

 kaţdodenné sebahodnotenie ţiakov v rôznych formách  

o sebahodnotenie pri výbere činnosti na základe vlastných moţností a schopností,  

o sebahodnotenie počas činnosti (sebakontrola, autokorekcia). Spätnú väzbu pre 

sebakontrolu poskytujú: autokorektívne karty (pracovné listy so sebakontrolou), 

autokorektívne pomôcky 

o záverečné sebahodnotenie ţiaka po ukončení činnosti, tematického celku i po 

dlhšom časovom období (hodnotiaci komunikatívny kruh, písanky s predtlačou, 

sebahodnotiace listy, súvislé záverečné sebahodnotenie)  

 záverečné hodnotenie ţiaka 

o v polroku - symbolické vysvedčenie spojené so sebahodnotením ţiaka 

o na konci roku - vysvedčenie. 

  

 

 Spracovala: PaedDr. Miriam Slivková 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská , Októbrová 16 

 2015 
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MATEMATIKA 

 

 

Vzdelávacia oblasť:  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

Predmet:  MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA 

 

Ročník:  prvý 

 

Časový rozsah výučby:  4 hodiny/týţdeň  (132 hodín/rok) 

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho 

štandardu v takej forme, ako je uvedené v iŠVP. 

 

Odkaz na vzdelávací štandard iŠVP:  

 

www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – matematika a práca s informáciami – 

matematika 

 

 Vzdelávací obsah matematiky v 1. stupni ZŠ je rozdelený do piatich tematických 

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

explicitne nemusí byť zastúpený kaţdý tematický okruh:  

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

 Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

 Geometria a meranie, 

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 

 Logika, dôvodenie, dôkazy. 

Matematika rozvíja u ţiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych 

problémov v kaţdodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo 

zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi. 

  

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom učebného predmetu Matematika na 1. stupni ZŠ je rozvoj tých schopností ţiakov, 

pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na 

dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód 

zodpovedajúcich veku ţiakov. Presnejšia špecifikácia cieľov:  

 veku primerané presné pouţitie materinského a odborného jazyka, tabuliek, grafov a 

diagramov, 
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 v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 

spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti ţiakov, 

 na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie ţiakov v rovine a v priestore, 

 riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou, 

na základe vyuţitia induktívnych metód rozvíjať matematické nazeranie, logické a 

kritické myslenie, 

 spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 

schopností ţiakov pouţívať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, 

spracovaniu a uloţeniu informácií, 

 viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, 

 systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce ţiakov podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností ţiakov. 

 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

1) Prirodzené čísla 1 aţ 20 

Prirodzené čísla 0 -20. 

Predstavy o prirodzenom čísle. 

Počítanie počtu vecí,..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí, .. o danom počte v obore 

do 20. 

Priraďovanie predmetov, ktoré patria k sebe. 

Čítanie a písanie čísel v obore 0-20.  

Číselný rad v obore do 20. 

Porovnávanie čísel a ich usporiadanie v obore do 20. 

Písanie znakov. 

Riešenie slovných úloh na porovnávanie. 

Tvorenie slovnej úlohy k danej nerovnosti (ako propedeutika k budúcim nerovnostiam). 

 

2) Sčítanie a odčítanie  

Sčítanie a odčítanie 

- najskôr v obore 1-5 

- neskôr v obore do 10 a v obore do 20 bez prechodu cez základ. 

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním. 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. 

Sčítanie a odčítanie pomocou zobrazovania. 

Počítanie spamäti v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. 

Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie k danej situácií (podnetu). 

Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. 

- určenie súčtu, keď sú dané sčítance 

- zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek 
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- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek 

- porovnávanie rozdielom 

Nepriamo sformulované slovné úlohy. 

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na sčítanie a odčítanie v obore do 20 

bez prechodu cez základ 10. 

 

3) Geometria 

Kreslenie čiar. Rysovanie priamych čiar. 

Geometrické tvary a útvary – kreslenie. 

Manipulácia s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými útvarmi. 

 

4) Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Názorný úvod k učivu z logiky. 

Pravdivé a nepravdivé výroky. 

Pravdepodobnostné hry, pokusy a pozorovania. 

Dichotomické triedenie predmetov podľa znakov. 

Stúpajúc  (klesajúca) postupnosť predmetov, vecí, prvkov a čísel. 

Úlohy na pravidelnosť v týchto postupnostiach. 

Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov. 

Jednoduché hry na pravdepodobnosť. 

Úlohy na jednoduchú kombinatoriku.
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Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 

1. Prirodzené čísla 1 až 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu predmetov 

1 –20 (najprv 1-5, potom 6-10; 11-20).  

 Čítať a písať čísla 0-20. 

 Písať znaky. 

 Vymenovať stúpajúci aj klesajúci číselný rad 

(vzťahy:  hneď pred, hneď za, pred, za). 

 Porovnávať čísla do 20 podľa veľkosti. Riešiť 

slovné úlohy charakterizované vzťahmi 

„viac“, „menej“, „rovnako“ 

Prirodzené čísla 0 – 5. 

Čísla 6,0, 7, 8, 9, 10. 

Prirodzené čísla do 20. 

Počítanie počtu vecí, 

..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín, vecí, 

... 

o danom počte. 

Porovnávanie čísel. 

Čítanie a písanie čísel 

0 – 20.  

Rozklad a skladanie čísel. 

Vzťahy medzi číslami: veľkosť, susedia čísla. 

Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, 

rovnako). 

2. Sčítanie a odčítanie 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedieť spamäti všetky spoje sčítania 

      a odčítania bez prechodu cez základ 10. 

 Rozloţiť sčítanec na súčet dvoch čísel. 

 Byť zručným pri praktickom vyuţívaní 

sčítania, odčítania, rozkladu a doplnenia 

sčítancov. 

 Chápať textovú súvislosť medzi číslami a 

počtovými výkonmi. 

 Vytvoriť slovnú úlohu k danému 

numerickému príkladu na sčítanie a odčítanie 

v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. 

 

 

Sčítanie a odčítanie etapách  

v obore do 5, v obore do 10 a  

v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. 

Zameniteľnosť sčítancov. Rozklad sčítancov na 

súčet 

dvoch čísel.  

Doplnenie chýbajúceho čísla do súčtu. 

Vzťah medzi sčítaním 

a odčítaním. a odčítanie podľa  činnosti. 

Tvorba číselnej úlohy na 

základe textu.  

Výber počtového výkonu na 

základe textu.  

Tvorba matematického textu 

k numerickým úlohám. 

Riešenie rozsiahlejších 

úloh v tíme, aj so zberom vhodných údajov z 
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reality. 

 Objasniť jednoduchú slovné úlohy činnosťou, 

voľbou vhodného modelu. 

 Riešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie: 

- určiť súčet, keď sú dané sčítance 

- zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek       

- zmenšiť dané číslo o niekoľko 

            jednotiek 

- porovnávať rozdielom 

 Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy. 

Slovné úlohy na sčítanie 

 a odčítanie podľa činnosti,  

na základe obrázku, textu. Oţivenie slovnej úlohy 

kresbou a modelovaním. 

3. Geometria  Kresliť čiary. 

 Rysovať priame čiary. 

 Kresliť geometrické tvary a útvary. 

 Vedieť vybudovať z kociek teleso na základe  

modelu. 

 Identifikovať niektoré rovinné a priestorové 

útvary na základe niektorých ich 

pozorovaných vlastností. 

 Určiť polohu na základe preberaných výrazov 

(napr. nad, pod pri, medzi, atď.). 

Orientácia, určovanie 

polohy; smerov, zmeny 

smerov. 

Kreslenie otvorených 

a uzavretých krivých 

čiar, rysovanie priamych čiar, triedenie čiar. 

Zoznámenie sa s niektorými 

priestorovými a rovinnými 

geometrickými tvarmi 

a ich triedenie na 

základe ich vlastností. 

Stavba telies z kociek , 

na základe modelu, 

rovinných útvarov činnosťou. 

Pozorovanie niektorých vlastností geometrických 

útvarov. 

4. Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie 

 Vedieť rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť 

primeraných matematických výrokov. 

 Triediť dichotomicky  predmety podľa 

znakov. 

Získavanie skúseností 

s pravdivosťou 

a nepravdivosťou 

obrázkových situácií a slovne vyslovenými, 



 25 

 Riešiť úlohy na pravidelnosť postupnostiach 

a na zbieranie a zoskupovanie údajov. 

 

napr. matematickými 

výrokmi. 

Dichotomické triedenie 

premetov, podľa 

jedného znaku (modré, 

nie sú modré). 

Tvorenie stúpajúcej 

(klesajúcej) postupnosti 

predmetov, čísel 

a zistenie pravidelnosti 

v týchto postupnostiach 

pozorovaním. 

Zber a usporiadanie 

údajov z domova 

a z blízkeho okolia za 

účelom riešenia úloh. 
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4. Kľúčové kompetencie 

 

Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja: 

 Sociálnu a komunikačnú kompetenciu ţiakov vyučovanie matematiky rozvíja 

ústretovou komunikáciou medzi ţiakmi, postupným navykaním ţiakov na pozorné 

čítanie matematického textu, na pouţívanie matematickej terminológie a symboliky 

v rozsahu preberaného obsahu. Vedieť zdôvodňovať pravdivosť (správnosť) svojho 

tvrdenia, učiť sa sformulovať otázky, rozvíjať pamäť. 

 Pouţívaním jednoduchých vyučovacích programov podobných pracovným listom ţiak 

získava základy algoritmického myslenia a elementárne zručnosti v práci na počítači 

a kalkulačke aj ako súčasť informačných a komunikačných technológií. 

 Vyučovanie matematiky veľmi ovplyvňuje rozvíjanie ţiackej kompetencie učiť sa 

učiť sa, nakoľko vyţaduje od neho myslieť aspoň o jeden krok dopredu od kroku, 

ktorý vykonáva. Núti ţiaka získavať nové poznatky induktívnou poznávacou cestou. 

 Osobné, sociálne a občianske kompetencie vo vyučovaní ţiak rozvíja dvojakým 

spôsobom. Jednak na vyučovacích hodinách matematiky prostredníctvom atmosféry 

v triede, ale i pri riešení slovných úloh a problémov z reálneho ţivota detí a komunity, 

v ktorej sa pohybujú. 

 Kompetencie v oblasti prírodovedného vzdelávania sú matematike veľmi blízke 

predovšetkým spôsobom získavania nových poznatkov induktívnou a empatickou 

cestou, cestou modelovania, pouţívania rôznych grafických a iných prostriedkov. 

 

 

5. Prierezové témy 

 

Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu predmetu Matematika sú tieto  

prierezové témy: 

 Dopravná výchova: Vychovávať ţiakov  k bezpečnosti v cestnej premávke, 

uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec a cyklista. 

Riešiť úlohy s dopravnou tematikou (slovné úlohy  s autami alebo inými dopravnými 

prostriedkami) – uplatňuje sa v tematických celkoch: Sčítanie a odčítanie v obore  

 0-20 (tvorenie jednoduchých slovných úloh k danému numerickému príkladu), 

Geometria (geometrické tvary). 

 Osobnostný a sociálny rozvoj: Osvojiť si reţim dňa školáka. Vedieť vyuţiť voľný 

čas. Budovať dobré vzťahy medzi kamarátmi.- uplatňuje sa v tematických celkoch: 

Prirodzené čísla 1 -20, Sčítanie a odčítanie v obore 0 – 20. 

           Rozvíjať schopnosť kriticky myslieť. Rešpektovať názor iného človeka.  

               Objavovať pravdu, komunikovať, hľadať riešenia a odpovede, analyzovať.- uplatňuje  

           sa v tematickom celku: Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

            matematické myslenie (pravdivosť a nepravdivosť primeraných matematických  

            výrokov.) 

 Mediálna výchova a  Multikultúrna výchova:  Tolerovať, chápať zvláštnosti 

rôznych kultúr, tradície, zvyky. Vedieť vyuţívať internet na vyučovaní. - uplatňuje sa 
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v tematickom celku: Sčítanie a odčítanie v obore 0-20 (tvorenie jednoduchých 

slovných úloh k danému numerickému príkladu). 

 Ochrana ţivota a zdravia  a Environmentálna výchova:  Chrániť zdravie, 

predchádzať chorobám a úrazom. Chrániť ţivotné prostredie, chrániť stromy 

(Vianoce). Pomáhať zvieratám v lese. Vytvárať vzťah medzi človekom a ţivotným 

prostredím.- uplatňuje sa v tematických celkoch:  Prirodzené čísla 1–20, Sčítanie 

a odčítanie v obore 0-20. 

 

 

6. Stratégie 

 

Vo vyučovaní matematiky je potrebné snaţiť sa skvalitňovať faktory, ktoré súvisia 

a ovplyvňujú úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.  

 Metódy  

Namiesto často vyuţívanej metódy výkladu  je prospešné ponechávať priestor ţiakom: buď 

individuálnej aktivite, alebo aktivite v tíme.  

Dôleţitá je motivačná demonštrácia: vzbudenie záujmu ţiaka pomocou ukáţky. 

Ďalej je vhodné uplatňovať: pozorovanie, vyuţitie praktických poznatkov zo ţivota, 

manipulačné metódy, porovnávacie metódy, rozhovor, diskusia, práca s textom, práca 

s programom, internetom, výučbovým programom, praktická kontrola osvojených 

poznatkov, brainstorming, dramatizácia, hra a práca, problém ako motivácia, 

rozprávanie.          

 Postupy – analýza, syntéza, porovnávanie. 

 Formy  

Vyučovanie matematiky je potrebné organizovať (frontálne, individuálne)tak, aby sa ţiaci 

učili predovšetkým veci potrebné, uţitočné a významné pre ţivot. Skupinové vyučovanie je 

vhodné na rozvoj komunikatívnej kompetencie. Ďalšie vhodné formy: samostatná práca, 

domáca úloha, práca vo dvojiciach, práca s interaktívnou tabuľou. 

 

 

7. Učebné zdroje 

 

Pracovné zošity – Matematika pre prvý ročník základných škôl 1. a 2. časť, vydal Aitec, s.r.o.  

Autorka: PaedDr. Brigita Lehoťanová, PhD. 

Doplnkové PL schválené MŠ SR 

ITK zdroje ( CD s výučbovým programom;  

                      Slovné úlohy - CD s výučbovým programom; 

                      Vyuţitie programov: Tux Paint, Power Point, Word, e Beam....). 
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8. Hodnotenie predmetu 

 

V prvom ročníku ZŠ sú ţiaci priebeţne i súhrne hodnotení symbolmi a slovne. Dôraz sa 

kladie hlavne na sebahodnotenie, na pozitívne, motivujúce hodnotenie prejavov a výsledkov 

práce ţiaka. 

Hodnotí sa jeho samostatnosť, tvorivosť, schopnosť analyzovať zovšeobecňovať 

a aplikovať získané matematické vedomosti a zručnosti. Hodnotenie matematiky /geometrie/ 

ako predmetu je súčasťou súhrnného hodnotenia ţiakov 1. ročníka. 

Učiteľ hodnotí u ţiakov matematickú zdatnosť, ktorá obsahuje: 

Povinnú oblasť: 

 Tvorí ho súbor  polročných a výstupných prác /matematika, geometria/.  

(1.polrok – 1  písomná práca, 2. polrok – 1 písomná práca) 

 Hodnotenie grafického prejavu ţiakov (presnosť, úhľadnosť, správnosť) na geometrii. 

 

 Priebeţné osvojenie osvojených poznatkov z aktuálne prebraného tematického celku: 

päťminútovky, bleskovky. 

Ţiak je hodnotený podľa uváţenia učiteľa symbolmi a slovným hodnotením. 

 

Nepovinnú oblasť: 

Jeho súčasťou je: 

o práca v skupinách, práca vo dvojiciach – ohodnotená celá skupina alebo dvojica 

o  práca v iných predmetoch  ako je matematika, schopnosť  samostatne tvoriť, triediť 

a aplikovať získané matematicko-analytické vedomosti. Prejavenie sa v tvorivej hre. 

o pracovné listy zhotovené pedagógmi   

o práca s IKT zdrojmi 

o aktivita na hodinách 

o vypracovanie domácej úlohy 

o úprava zošita, nosenie si pomôcok – zošit, učebnica, PZ 

 

V kaţdom bode sú ohodnotení ţiaci len  slovne pochvalou. Ţiaci, ktorí boli neúspešní a ich 

výkony boli najhoršie, budú upozornení písomne – formou ţiackej kniţky k väčšej usilovnosti 

a dôslednejšej domácej príprave. Toto hodnotenie môţe ovplyvniť celkové hodnotenie. 

Ţiakov vedieme k sebahodnoteniu. 

Ţiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy a Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie písomných prác a diktátov . 

 

 

                                                                       Spracovala: Mgr. Aneta Morongová 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská, Októbrová 16 

 2015 
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PRVOUKA 

 

 

Vzdelávacie oblasti:  ČLOVEK A PRÍRODA 

   ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

 

Predmet:  PPPRRRVVVOOOUUUKKKAAA 

 

Ročník:  prvý 

 

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

 

 

Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho 

štandardu v takej forme, ako je uvedené v iŠVP.  

 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: 

 

 www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – človek a príroda - prvouka  

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce 

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

reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním sluţieb, 

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

neţivého prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje ţiakov s reálnym prírodným 

priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov. 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Ţiaci:  

  rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,  

  rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z beţne zaţívaných situácií  

dokázali získať nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie,  

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

predmetov  

a javov podľa identifikovaných znakov,  

  zovšeobecňujú na základe porovnávania,  

  vytvárajú vlastný, argumentačne podloţený úsudok,  
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  spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou 

kooperácie je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom vyuţívaní 

pri tvorbe záveru (riešenia),  

  argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej 

diskusie k danej téme, ktorá je adekvátna z hľadiska vekuprimeranosti ţiakov,  

  rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,  

  uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, ţe existujú 

podobnosti a rozdiely medzi skupinami ľudí),  

  vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v ţivote,  

  rozlišujú riziká spojených s kaţdodenným ţivotom a moţnosťami úrazu (šport, 

rekreácia a i.),  

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

mimoškolských aktivitách,  

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

kde sa obrátiť o pomoc). 
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3. Obsah vyučovacieho predmetu  

 

 

 Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 
Rastliny  rozpoznať základné časti rastlín, 

 identifikovať základné časti rastlín (pŕhľava 

dvojdomá, púpava lekárska, rebríček obyčajný, 

kapsička pastierska, ruţa šípová, pagaštan konský),  

 identifikovať päť podobností a päť odlišností v 

tvaroch, veľkosti, farbe základných častí rôznych 

rastlín,  

 na základe vlastného pozorovania triediť rastliny na 

byliny, kry a stromy,  

 deliť rastliny podľa tvaru listov na listnaté a ihličnaté,  

 opísať funkcie jednotlivých častí rastlín (napríklad: 

koreňom rastlina čerpá z pôdy vodu a ţiviny), 

 vysvetliť princíp opeľovania, 

 ţe plod je časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu, 

 ţe plody obsahujú semená, z ktorých vyrastú nová 

rastliny 

 základné časti rastlín: koreň, stonka, list, kvet, 

plod byliny, kry, stromy  

 ţivotné prejavy rastlín – rast, vývin, 

rozmnoţovanie 

Ţivočíchy  uviesť tri spoločné a tri rozličné znaky, ktorými sa 

ţivočíchy a rastliny vzájomne podobajú,   

 vysvetliť, ako sú ţivočíchy tvarom tela a spôsobom 

ţivota prispôsobené prostrediu, v ktorom ţijú (ako 

príklad pouţije: mačka domáca, dáţďovka zemná, krt 

obyčajný, lastovička obyčajná, kapor obyčajný, voš 

detská),  

 na príkladoch uviesť rozdiely medzi suchozemskými a 

vodnými ţivočíchmi,  

 ţe ţivočíchy získavajú potravu rôznym spôsobom,  

 vysvetliť vzťah dravec a korisť,  

 vysvetliť význam maskovania ţivočíchov v prostredí,  

 identifikovať časť tela, ktorá zabezpečuje ţivočíchom 

 ţivotné prejavy ţivočíchov 

 suchozemské a vodné ţivočíchy 

 dravec, korisť 

 končatiny 
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pohyb, 

 triediť ţivočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú a 

tieto informácie dať do súvislosti s tým, kde a ako 

ţivočíchy ţijú. 
Človek  identifikovať päť základných zmyslov človeka a im 

prislúchajúce zmyslové orgány,  

 vysvetliť význam zmyslových orgánov pre ţivot 

človeka,  

 vysvetliť zásady starostlivosti o zrak a sluch,  

 vytvoriť závery o funkcii ušnice pri zachytávaní 

zvuku,  

 ţe orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele v koţi 

a sú zodpovedné za jej citlivosť. 

 zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť 

 poruchy zraku 

 

Neţivá príroda a skúmanie 

prírodných javov 
 vysvetliť rozdiel medzi ţivými a neţivými súčasťami 

prírody,  

 triediť na základe znakov, identifikovaných vlastným 

pozorovaním, prírodné objekty na ţivé, neţivé a 

odumreté,  

 vysvetliť, na čo všetko pouţíva človek vodu a čo by sa 

stalo, ak by jej mal nedostatok,  

 vysvetliť, aký význam má voda v pôde a ako sa to 

týka človeka,  

 ţe voda sa vyskytuje v rôznych formách (niektoré 

vymenuje, napr. ľad, vodná para, sneh, dáţď, 

námraza, rosa),  

 vymenovať tri typy vodných zdrojov,  

 na základe skúmania vytvoriť závery o priesvitnosti a 

priehľadnosti rôznych materiálov (prostredí),  

 ţe hlavným zdrojom svetla je Slnko,  

 vysvetliť, kedy sa vytvára a kedy sa nevytvára tieň, 

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

kedy sa vytvára viac tieňov,  

 vymenovať ďalšie zdroje svetla: plameň, blesk, 

 ţivotné prejavy organizmov: pohyb, rast, príjem 

potravy, dýchanie, rozmnoţovanie  

 vodné zdroje (potok, rieka, jazero, more, 

podzemná voda), význam vody pre ţivot  

 svetelné zdroje, tiene, priesvitný, priehľadný, 

nepriesvitný materiál 

 meranie času, presýpacie hodiny, kyvadlo 
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ţiarovka a iné elektrické zariadenia, ktoré vytvára 

človek,  

 navrhnúť vlastný spôsob merania časového úseku,  

 zostrojiť presýpacie hodiny,  

 vysvetliť vzťah rýchlosti presypania presýpacích 

hodín a niektorých vlastností presýpanej látky na 

základe pozorovania presýpacích hodín,  

 zostrojiť kyvadlo,  

 vysvetliť vzťah rýchlosti kmitania kyvadla a 

niektorých vlastností kyvadla na základe pozorovania 

kyvadla. 

Človek a spoločnosť  orientovať sa v budove školy (trieda, jedáleň, WC a 

i.),  

 definovať pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy,  

 pomenovať významné orientačné body v blízkosti 

školy (budovy a i.),  

 povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho 

bydliska,  

 rozlíšiť pojmy predtým, včera, dnes, potom a zajtra,  

 identifikovať dni v týţdni,  

 čo škodí zdraviu,  

 určiť členov rodiny vo vzťahu k sebe. 

 moja trieda, škola, bezpečnosť v škole, v triede, 

orientácia v priestore  

 kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, dolu, vpredu, 

vzadu  

 škola, školský dvor, objekty v okolí školy, adresa 

školy, adresa môjho bydliska  

 dni v týţdni, začiatok, koniec, predtým, včera, 

dnes, potom, zajtra  

 umývanie rúk, čistota tela, návšteva a správanie sa 

u lekára, v lekárni  

 funkcia členov rodiny, prejav úcty k rodičom, 

starým rodičom a jednotlivým členom rodiny 
 

 

 Z dôvodu odbornej korektnosti sú vo vzdelávacích štandardoch pri všetkých rastlinných a ţivočíšnych druhoch uvedené rodové aj druhové názvy 

organizmov.  Štandardným výkonom ţiaka prvého stupňa základnej školy je poznanie rodového názvu organizmov, uvedených vo vzdelávacom štandarde. 
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4. Obsah vyučovacieho predmetu  

 

Obsah vyučovacieho predmetu prvouka v 1. ročníku vedie k postupnému osvojovaniu a 

rozvíjaniu týchto kľúčových kompetencií: 

 

 Sociálne komunikačné kompetencie 

 Kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológii 

 Kompetencia učiť sa učiť sa 

 Kompetencia riešiť problémy 

 Osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry. 

 

Schopnosť formovať a riadiť ţivotné plány a osobné projekty 

a) Učiť sa 

 byť zvedavý 

 učiť sa samostatne metódou pokus – omyl 

 dopĺňať si vedomosti na základe svojich skúseností 

b) Cieľavedome riadiť seba a svoj ţivot 

 hodnotiť, či sa mu / jej niečo podarilo v konkrétnych situáciách 

 pomenovať svoje vlastnosti 

 pomenovať, v čom sa môţe zlepšiť 

 rozlíšiť, čo má alebo nemá rado 

c) Tvoriť a riadiť osobný projekt 

 byť aktívnym v hrách a v činnostiach 

 určiť si postupnosť krokov hry a činnosti 

 byť sústredený v hre alebo činnosti aţ do jej záveru 

 vykonávať činnosť so zameraním na konkrétny výsledok 

d) Sledovať dianie okolo seba a aktívne sa doň zapájať 

 zaujímať sa o poznávanie seba, ostatných ľudí, spoločnosti a prírody  

 zapájať sa do diania podľa usmernení dospelého 

 

 

5. Prierezové témy 

 

Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu predmetu Prírodoveda sú tieto prierezové 

témy: 

 

Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä 

prírodovedou. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe nadobudne schopnosť 

chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím vo 
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svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany ţivotného prostredia na celom svete. 

Dôleţité je, aby ţiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môţu pomáhať ţivotnému 

prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primetané a vhodné – chrániť rastliny, 

zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode. Organizačne je 

vhodné prierezovú tému začleniť prostredníctvom jednotlivých tém, projektov alebo urobiť 

kurzovou formou, napríklad zamerať sa jeden týţdeň na environmentálnu výchovu – s 

teoretickou a praktickou časťou. 

Uplatňuje sa v tematickom celku: Zmeny v prírode, Rastliny, Voda, Zvieratá, Izbové 

rastliny  

 

Ochrana života a zdravia 

Ochrana ţivota a zdravia (OŢZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom 

učebných predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem 

vyučovania – didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti 

súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana ţivota a jeho zdravia 

integruje postoje, vedomosti a schopnosti ţiakov zamerané na ochranu ţivota a zdravia v 

mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môţu vzniknúť 

vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti 

je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným 

predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. 

Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, ţivelnými pohromami a 

prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti 

je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ zdravia a ţivota 

iných ľudí, poskytnúť ţiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si 

vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia 

a ţivota. Rozvinúť morálne vlastnosti ţiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného 

cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaţ v náročných ţivotných situáciách. Prierezovú tému 

napĺňa obsah: 

 riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

 zdravotná príprava, 

 pohyb a pobyt v prírode. 

Uplatňuje sa v tematickom celku: Zmeny v prírode, Rastliny, Zvieratá, Osobná hygiena, 

Rodina, Osobná hygiena a psychohygiena, Voda    

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u ţiakov – 

komunikovať, argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať 

sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v 

skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť 

jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť vyuţívať v ostatných 

predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti, pri prezentácii svojej školy. Naučia sa 
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prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a komunikačných 

technológií.  

Uplatňuje sa v tematickom celku: Zmeny v prírode, Rastliny, Osobná hygiena, Zvieratá, 

Plynutie času, Hmota, Voda 

 

Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunaţívali príslušníci rôzneho etnického, národného, 

náboţenského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti 

ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Ţiaci 

všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom ţivote vystavení 

rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s 

príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli 

schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. 

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, 

aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci ţiaci 

rovnakú príleţitosť rozvíjať svoj potenciál. Ţiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, 

históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáţu 

s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrnu výchovu 

moţno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky 

multikultúrnej výchovy však moţno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných 

príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch.  

Uplatňuje sa v tematickom celku:  Škola, Rodina, Sviatky, Hmota 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Cieľom je rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, sebareflexiu, spoznávať sám seba, 

rozvíjať sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje 

konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie. 

 

Uplatňuje sa v tematickom celku: Škola, Osobná hygiena, Zmeny v prírode, Rodina, 

Psychohygiena, Sviatky, Hmota  

 

 

6. Stratégie 

 

Metódy a formy práce 
Vo výchovno–vzdelávacom procese vyučovania prírodovedy je moţné voliť a uplatňovať rôzne 

metódy a formy práce, ktoré u mladších ţiakov vzbudzujú záujem o preberané učivo, sústredia ich 

pozornosť na obsahové prvky, ovplyvnia postup myslenia kaţdého ţiaka a umoţnia im čo najlepšie si 

ozrejmiť a dokonale osvojiť príslušné vedomosti a zručnosti. 
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Metódy: 

 motivačné metódy (motivačný rozhovor, diskusia, rozprávanie, aktualizácia obsahu, 

aktivity, demonštrácia )  

 expozičné (prednáška, rozprávanie, pozorovanie, hra, samostatná práca, heuristické, 

problémové metódy)  

 fixačné (ústne i písomné opakovanie, rozhovor, beseda, dramatizácia) diagnostické 

(didaktické testy, rozbor prác)  

 

Pri realizácii cieľov a úloh prírodovedy sa najčastejšie uplatňujú verbálne, názorné, 

demonštračné a praktické  metódy: 

 pozorovanie, opis 

 rozhovor, výklad 

 rozprávanie 

 vysvetľovanie 

 beseda, diskusia 

 práca s demonštračným materiálom 

 práca s interaktívnou tabuľou, prezentácia, internet, výukové multimediálne CD 

 práca s modelmi 

 vyuţitie čítania a reprodukcie zvukovej nahrávky 

 pokus 

 práca s PZ, s kalendárom a pod. 

 didaktické hry, súťaţe, dramatizácia, vychádzka 

 experiment, pokusy, manipulácia s predmetmi 

Postupy: 

 analýza, syntéza, porovnávanie, indukcia, dedukcia 

Formy: 

 Individuálna práca, samostatná práca, skupinová práca, práca vo dvojiciach, projekt, 

hra, vyučovacia hodina, rozprávanie  

 

 Organizačné formy si volí učiteľ podľa charakteru učiva, cieľa vyuč. hodiny, 

špecifických potrieb ţiakov, tieţ od ich individuálnych schopností, zručností a moţností: 

 frontálne vyučovanie 

 skupinové vyučovanie 

 kooperatívne učenie 

 diferencované vyučovanie 

 projektové vyučovanie a vyučovanie v blokoch 

 formy záţitkového učenia 

 samostatná práca 

 začleňovanie reálnych situácií, ktoré ţiaci zaţívajú vo vlastnom okolí 

 domáca – individuálna práca ţiakov – projekty. 
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          Učiteľ vyuţíva rozličné metódy (napr. heuristickú, analyticko-syntatickú atď.) 

a rozličné formy práce. Ich výber a pouţitie závisí od konkrétnych podmienok pri 

rešpektovaní zásady primeranosti veku. Významné miesto má samostatná práca 

s dôrazom na diferencovanosť úloh a individuálny prístup učiteľa k ţiakom. Ďalej je to 

práca vo dvojiciach či skupinách, ktorá má byť účelná a má sa vyuţívať funkčne. Dôleţité 

je rozvíjať invenciu ţiakov a vyuţívať ich hravosť prostredníctvom didaktických hier. 

Dôsledne uplatňovať zásadu názornosti. Vyuţívať akusticko-auditívne pomôcky 

a opticko-akustický kanál (televízia, video, interaktívna tabuľa). 

 

 

7. Učebné zdroje 

 

 A.Doušková a kol.: Prvouka pre 1. roč. ZŠ, Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 

2006 

 A.Wiegerová, G.Česlová: Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ 

 časopis Včielka, Zornička a iné časopisy 

 rôzne texty a obrázky – vyberá učiteľ z rôznych oblastí 

 stavebnice a modely 

 nápovedné obrázky 

 manipulačné pomôcky 

 vystrihovačky 

 vyuţitie IKT v elektronických médiách a vyuţitie internetu, interaktívne CD. 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností a postojov 

ţiaka podľa cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú súčasne ţiak aj učiteľ. Ţiak 

zapájaný do hodnotenia sa stáva viac subjektom, ako objektom ( úlohy na sebareflexiu, 

sebakontrolu a sebahodnotenie ). Je zamerané na poskytovanie spätnej väzby a odkrývanie 

moţností ďalšieho zlepšovania. Ide o rozvoj hodnotenia ako personálnej kompetencie ţiaka.   

      Ţiak vie: 

- hodnotiť seba 

- hodnotiť svet 

- prijať hodnotenie iných.  

         Pouţíva sa hodnotenie:  

1. kaţdodenné – ústne, písomné, symbolmi, denníkovými záznamami, písaním správ, 

učiteľovými         otázkami na reflexiu, slovným hodnotením 

2. záverečné hodnotenie na polroka a na konci školského roka formou vysvedčenia 

3.hodnotenie v štvrťroku a trištvrťroku symbolmi so sebahodnotením. 

  

Ţiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy a Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie písomných prác a diktátov . 
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 Spracovala: Mgr. Alena Blahútová 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská, Októbrová 16 

 2015 
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ETICKÁ VÝCHOVA 

 

 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A HODNOTY 

 

Predmet: EEETTTIIICCCKKKÁÁÁ    VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA 

 

Ročník: prvý 

 

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

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho 

štandardu v takej forme, ako je uvedené v iŠVP.  

 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: 

 

 www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – človek a hodnoty – etická výchova 

 

Poslaním predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou 

a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť 

a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba 

s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale záţitkovým učením účinne podporuje 

pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania 

sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre ţivot v tom zmysle, aby raz ako 

dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, 

medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Etická výchova sa prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa 

v morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj 

etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností 

/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej 

hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:  

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

prosociálnosť 

 má pozitívny vzťah k ţivotu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 
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 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými 

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

miery nezávislá od tlaku spoločnosti, 

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

správne reagovať aj v neočakávaných a zloţitých situáciách, 

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

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

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

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

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

 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. 

  

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií 

osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK: 

K   kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť  problémy 

E   emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre 

cítenie, preţívanie, rozvíjať jeho city 

M  motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túţby, chcenia osobnosti, jej aktivity 

S     socializácia,  jej cieľom je naučiť človeka ţiť s druhými ľuďmi, naučiť ich 

komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy 

A   axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, 

učiť hodnotiť 

K   kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl ţivota 

 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme 

dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných  osnov. 

Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém: 

1. otvorená komunikácia 

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

3. pozitívne hodnotenie iných 

4. tvorivosť a iniciatíva 

5. vyjadrovanie citov 

6. empatia 

7. asertivita 

8. reálne a zobrazené vzory 

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

10. komplexná prosociálnosť 

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

12. etika a ekonomické hodnoty 

13. etika a náboţenstvá – tolerancia a úcta 
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14. rodina, v ktorej ţijem 

15. výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a ţivotného prostredia 
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Tematický celok
 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
1. Postoje a zručnosti 

v medziľudských 

vzťahoch 

 predstaviť seba i spoluţiakov krátkou 

charakteristikou,  

 pomenovať dôvody pre vďačnosť, prosbu, 

ospravedlnenie,  

 podieľať sa na vytváraní pravidiel skupiny,  

 

Poznať spoluţiakov po mene. 

Poznať pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť 

Poznať spôsob, ako vyjadriť pozdrav, vďačnosť 

a prosbu. 

2. Prvky prosociálneho 

správania v detskom 

kolektíve 

 uviesť príklady úcty k rodičom, učiteľom a 

spoluţiakom,  

 vyjadriť adekvátne vďačnosť, prosbu a 

ospravedlnenie,  

 riadiť sa pravidlami skupiny,  

 rešpektovať spoluţiakov,  

 

Vedieť vysvetliť pojem úcte k ľuďom. 

Vedieť, aké má prvky úcta k vlastným rodičom, 

spoluţiakom a učiteľom. 

3. Ľudská dôstojnosť 

a sebaúcta 
 rozpoznať postupne rôzne vlastnosti ľudí,  

 uviesť vlastnosti, ktorými sa odlišuje od iných,  

 poukázať na dôleţitosť sebaovládania v 

medziľudských vzťahoch,  

Mať slovnú zásobu, ktorá vyjadruje základné ľudské 

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

radostný, vďačný, nevšímavý, ...) 

Vedieť pomenovať svoje dobré vlastnosti. 

4. Pozitívne hodnotenie 

iných 
 rozlíšiť medzi dobrým a zlým správaním u seba i u 

spoluţiakov,  

 uviesť dobré vlastnosti spoluţiakov a príslušníkov 

rodiny,  

 zahrať scénku, kde vyjadrí pochvalu spoluţiakom,  

 

Vedieť slovne vyjadriť rozdiel medzi dobrom a zlom 

na ľuďoch zo svojho okolia 

5. Naša rodina  pomenovať rodinné vzťahy,  

 vysvetliť tri pravidlá vo vlastnej rodine,  

 uviesť príklad úctivej komunikácie v rodine,  

 naplánovať si konkrétnu pomoc pre členov rodiny.  

Vedieť identifikovať a slovne vyjadriť rodinné vzťahy 

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

strýko, ujo, bratranec, sesternica) 



4. Kľúčové kompetencie 

 

       Obsah vyučovacieho predmetu Etická výchova v 1. ročníku vedie k postupnému 

osvojovaniu a rozvíjaniu týchto kľúčových kompetencií: 

 Sociálne komunikačné kompetencie - tolerovať medziľudské vzťahy, prejaviť rešpekt 

a úctu voči všetkým ľuďom, rozvíjať svoj štýl ţivota, empatiu, asertivitu, reálne 

a zobrazené vzory. 

 Kompetencia učiť sa učiť sa 

 Kompetencia riešiť problémy - dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí 

a činov, uvedomovať si svoje práva a povinnosti. 

 Osobné, sociálne a občianske kompetencie - vnímať človeka ako súčasť prírody, mať 

úctu k ţivým a j neţivým veciam, ochraňovať prírodu, zaujímať sa o nové veci, 

uvedomovať si dôleţitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym trávením voľného času. 

 Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry - rozvíjať 

pozitívny vzťah k svojej vlasti a k svojmu regiónu. 

 

 

5. Prierezové témy 

 

      Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu Etickej výchovy sú tieto prierezové 

témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – vytvárať prosociálne spoločenstvo ţiakov. 

Osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi. 

Pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

 Multikultúrna výchova – vychovávať empatických jedincov, ktorí pochopia 

a akceptujú kultúrnu rôznorodosť. 

 Ochrana ţivota a zdravia – uvedomovať si vlastné potreby, smerovať k pozitívnemu 

obrazu o sebe a sebadôvere. Rozvinúť morálne vlastnosti, tvoriace základ 

vlasteneckého a národného cítenia.  

 Výchova k manţelstvu a rodičovstvu: 

 vytvárať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti 

medziľudských vzťahov  

Uplatňuje sa v tematickom celku: Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, 

Naša rodina  

 utvárať základné vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov 

a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etnickými normami   

Uplatňuje sa v tematickom celku: Naša rodina, Pozitívne hodnotenie iných. 
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6. Stratégie 

 

Metódy  

       Vo vyučovaní etickej výchovy uplatňujeme predovšetkým hrové formy, záţitkové učenie. 

Striedanie metód a foriem práce, meníme tak, aby boli primerané veku. Pre udrţanie 

pozornosti ţiakov často meníme činnosti,  uplatňujeme variabilné motivačné postupy. Ciele a 

obsah predmetu etická výchova sa realizuje cez  stratégie výučby. 

       Vhodné metódy na dosahovanie stanovených cieľov etickej výchovy sú: 

dialóg, diskusia v skupinách, záţitkové metódy, didaktické hry: /situačné hry, rolové hry, 

brainstorming /burza nápadov/, súťaţe, metódy tvorivej dramatiky, scénky, tvorba príbehu, 

nastolenie problému, modelové situácie, učenie posilňovaním ţiaduceho správania, učenie 

disciplinovaním, práca s obrázkami, praktické cvičenia. 

 

Postupy 

       Prvky verbálnej a neverbálnej komunikácii; počúvanie; pozitívne hodnotenie druhých; 

empatia; aktivity zamerané na sebapoznanie, sebaúctu, sebareflexiu;  

 

Formy  

       Pouţívame  nenásilné formy učenia, ktoré pomáhajú ţiakom osvojiť si základné etické 

normy a emocionálne sa s nimi stotoţniť. 

Frontálna a individuálna práca ţiakov; skupinová práca ţiakov; práca s knihou; exkurzie; 

vychádzky; kreslenie; hry; scénky; improvizácie 

 

7. Učebné zdroje 

 
Literatúra 

Vo vyučovaní etickej výchovy pracujeme s týmito materiálmi: 

 PaedDr. Ivanová E.- PhDr. Kopinová Ľ.- Mgr. Líšková E.:  Etická výchova pre 1. 

roč. základných škôl, pracovné listy. Bratislava, SPN,2006  

 PaedDr. Ivanová E.- PhDr. Kopinová Ľ.:  Etická výchova v 1. roč. základnej  školy. 

Metodická príručka pre učiteľov. Bratislava, Metodicko- pedagogické centrum 

 

Didaktická technika 

 DVD, VHS, CD nosiče s motivačnými, prípadne modelovými situáciami, z ktorých 

vychádzame pri určovaní výchovných poţiadaviek,  pravidiel a ţiaduceho správania  

 motivačné texty - výber konkrétnych textov je na rozhodnutí učiteľa, pričom je 

dôleţité vyberať veku primerané vecné a umelecké texty z rôznych oblastí 

 IKT /vyučovanie pomocou interaktívnej tabule/- s motivačnými, prípadne 

modelovými situáciami, z ktorých vychádzame pri určovaní výchovných poţiadaviek,  

pravidiel a ţiaduceho správania; magnetofón; internet, www.infovek.sk, 

www.modernaskola.sk, www.zborovna.sk a iné. 

 

 

http://www.infovek.sk/
http://www.modernaskola.sk/
http://www.zborovna.sk/
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Ďalšie zdroje 

 kniţnica, nástenná tabuľa, encyklopédie, učebné pomôcky 

 obrázky, bábky 

 

8. Hodnotenie predmetu 

  

 V predmete Etická výchova hodnotíme ţiakov podľa Metodických pokynov č. 

22/2011-R na hodnotenie a klasifikáciu v ZŠ a  podľa Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie 

diktátov a písomných prác. 

       Na hodine etickej výchovy ţiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a ţiaduce 

jednotlivcov oceniť slovne počas hodiny a skupinu ţiakov priebeţne i na konci hodiny. 

Ţiakom tieţ poskytneme priestor na sebahodnotenie a reflexiu, ako sa cítili, ako sa im hodina 

a jednotlivé aktivity páčili, v čom by privítali zmenu. 
Na polročnom  a koncoročnom vysvedčení ţiakov hodnotíme slovne. 

                                                           

 

  Spracovala: Mgr. Viera Snopková 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská, Októbrová 16 

 2015 
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NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA 

 

 

Vzdelávacia oblasť:  ČLOVEK A HODNOTY 

 

Predmet:  NNNÁÁÁBBBOOOŢŢŢEEENNNSSSKKKÁÁÁ    VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA 

 

Ročník:  Prvý 

 

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

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho 

štandardu v takej forme, ako je uvedené v iŠVP.  

 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: 

 

 www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – človek a hodnoty – náboţenská 

výchova 

 

Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, 

svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  

kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho moţnosť ţivota s cirkvou.  Vyučovací 

predmet náboţenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie 

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

orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti. Náboţenská 

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

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

v ktorom ţijú. Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, 

umoţňuje ţiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej 

diskusie. Učí ţiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je 

skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

 

Ročníková téma: CESTA LÁSKY 

Dieťa charakterizuje túţba po prijatí, ktorá je umocnená vstupom do nového prostredia 

školy. Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje k spoznávaniu okolitého 

sveta, nad ktorým dieťa dokáţe ţasnúť. Dieťa v úţase objavuje krásu a jedinečnosť seba a 

sveta. Úţas vedie dieťa k vnútornej radosti. Vychovávať k úţasu, k schopnosti čudovať sa nad 

vecami, prebúdza v dieťati schopnosť transcendentovať viditeľný svet do duchovnej sféry. 
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Ročníková téma zameraná na cestu lásky umoţňuje dieťaťu spoznávať starostlivého Boha, 

ktorý miluje ľudí. Pre jeho správnu predstavu Boha ako aj vzťah k nemu sú dôleţité všetky 

ľudské vzťahy. Práve cez ne sa dieťa učí prijímať Boţiu lásku a odpovedať na ňu 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Predmet  náboţenská výchova umoţňuje ţiakom:  

- formulovať otázky týkajúce sa základných ţivotných hodnôt, postojov a konania 

- konfrontovať ich s vedecky a  náboţensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na 

svet 

- hľadať svoju vlastnú ţivotnú hodnotovú orientáciu  

- formovať svedomie 

- prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

- spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom 

- oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania 

Boţieho slova 

- rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti 

a v cirkvi 

 

Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si 

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

 

Ročníkový symbol: SRDCE 
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3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Tematický celok
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
 

1. Som na svete   

       z lásky 

Svet – Boţie dielo 

 Ľudská rodina - Boţie dielo 

 Moje dary (ruky, nohy, zrak, sluch, ...) 

 Moji kamaráti 

 Duchovný priateľ (anjel stráţca) 

 Strata lásky (neposlušnosť, dobro - zlo) 

 

-uvedomovať si vlastnú jedinečnosť 

-vyjadriť radosť zo ţivota 

-rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania 

-sa správne preţehnať 

-slovne vyjadriť poďakovanie /voči rodičom, učiteľom, 

kamarátom/ 

-formulovať spontánnu modlitbu poďakovania 

-z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro 

-na príklade rozlíšiť dobro od zla 

-odpovedať na otázku z príbehu 

-formulovať odprosenie 

-citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť pozorný 

k svetu, ktorý Boh daroval človeku 

 

 

2. Rodina – ohnisko lásky 

Komunikácia v rodine  

Modlitba v rodine – rozhovor rodiny s 

Bohom (modlitba Otče náš)  

 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie 

• vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny 

• s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš 

• definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom 

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

prosby 
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3. Dar lásky Legenda o kamennom srdci (sv. Mikuláš) 

Zvestovanie. Návšteva Alţbety.  

Zmysel a hodnota daru. Narodenie Jeţiša 

Krista. 

• opísať dobrotu sv. Mikuláša 

• intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej 

skutočnosti človeka 

• s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania a 

narodenia Jeţiša 

• podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania 

• reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária 

• opísať narodenie Jeţiša ako dar Boha človeku 

• nakresliť aspoň dva symboly Vianoc  

• vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona) 

• pripraviť darček pre obdarovanie 

 

4. Moc života  

 a lásky 

Šípková Ruţenka (uvádzanie do 

metaforického spôsobu vyjadrovania: 

metafora spánku a prebudenia v rozprávke) 

Vzkriesenie Jairovej dcéry  

Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Jeţiša. 

Nedeľa – deň oslavy Jeţišovho 

zmŕtvychvstania 

• vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej Ruţenke a pokúsiť 

sa ju prepojiť s vlastným ţivotom 

• opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry 

• vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich 

prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako 

slávnosť, v ktorej kresťania slávia Jeţišovo víťazstvo ţivota nad 

smrťou 

• s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť veľkonočné 

symboly 

• nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo ţivota nad 

smrťou  

• jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Jeţišovho 

zmŕtvychvstania 

5. Spoločenstvo lásky Zoslanie Ducha Svätého. Cirkev.  

Legenda o sv. Jurajovi. 

• na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti zoslania 

Ducha Svätého 

• vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel Cirkvi ako Boţej 

rodiny 

• reprodukovať modlitbu Sláva Otcu 

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

pokúsiť sa ho prepojiť so svojim ţivotom 
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• osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch 

s inými ľuďmi. 
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4. Kompetencie, ktoré ţiak získa: 

 

Rozvoj kompetencií: 

Komunikačné kompetencie: 

Ţiak 

• nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor  

• aktívne a so záujmom počúva  

• slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania 

• prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloţenú tému 

• chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať 

• dokáţe kultivovane poprosiť  

• intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu preţehnania 

 

existenciálne kompetencie: 

Ţiak 

• intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky 

• objavuje hranice dobra a zla 

• objavuje svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia 

• vníma potrebu dávania a prijímania 

• objavuje svoj duchovný rozmer 

• preţíva atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Boţieho daru pre ľudí vie modlitbu 

Otče náš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojim ţivotom 

• objavuje hranice ţivota a smrti v ľudskom ţivote 

• je otvorený pre kresťanskú nádej, ţe posledné slovo patrí ţivotu 

• posolstvo biblických textov spája s konkrétnymi situáciami vo svojom ţivote 

• objavuje kresťanský zmysel slávenia sviatkov 

 

občianske kompetencie: 

Ţiak 

• poznáva a ochraňuje svoje najbliţšie ţivotné prostredie 

 

kultúrne kompetencie: 

Ţiak 

• prejavuje úctu k ţivým aj k neţivým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje  

• objavuje hodnotu rodiny  

• intuitívne vníma obrazy, symboly 

• intuitívne vníma posolstvo legendy a biblického textu 

• orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, preţíva ich rozdielnu náplň a 

úlohu 

 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Ţiak 

• prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností 

• berie do úvahy potreby iných 
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• uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť 

iných ţiakov v skupine 

• prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny 

• pozná úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny  

• zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, 

starým ľuďom a tým, ktorí potrebujú prebudenie k ţivotu  

• hľadá moţnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu 

kamarátov...) a realizuje ich 

 

 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Ţiak 

• rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí 

navzájom, posudzovanie a poniţovanie, uráţanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a 

prejavov  

spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a ţalovanie…) 

• spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo 

je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé  

• v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre 

dobro 

 

 

5. Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Ţiak 

• rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné  - 

v téme: Ja. Čo dokáţem? Môj anjel stráţny 

• volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu – Ja. Čo dokáţem? 

• dokáţe kultivovane poprosiť – v téme Komunikácia v rodine, Prosba a vďaka 

• slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania – v téme Komunikácia v rodine, Prosba a 

vďaka 

• objavuje hranice dobra a zla -  v téme: Ja. Čo dokáţem? 

 

Environmentálna výchova 

Ţiak 

• prejavuje úctu k ţivým aj k neţivým súčastiam prírody, aktívne ich  poznáva a ochraňuje 

svoje najbliţšie ţivotné prostredie – v téme: Svet Boţie dielo, Príroda Boţie dielo 

 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu: 

Ţiak 

• vníma očakávanie dieťaťa v rodine v Téme Boh mi dáva rodinu 
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6. Stratégia vyučovania 

 

 metódy: 

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu 

vyučovania, vlastné činnosti a činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov 

a kľúčových kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej 

hodiny, vekových a iných osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia.  

 Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť vyuţívame motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (pribliţovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

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

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela). 

 Expozičné metódy vyuţívame 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). Vyuţívame i IKT zdroje. 

Pre realizáciu cieľov vyuţívame 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  ţivotných  situácií,  aktivity, ktoré   vyţadujú   interakciu medzi skupinou 

ţiakov  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 

       Ţiaci 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 

moţné 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 poţadované správanie. Dôleţitou 

súčasťou kaţdej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v beţnom ţivote. 

 

 

7. Učebné zdroje 

 

Literatúra: 

 Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické 

mapy, internet – www.stránky 
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Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboţenstva pre 

prvý ročník základných škôl „Cesta lásky“, 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 

náboţenskú výchovu obsahujú ku kaţdej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie 

tie, ktoré povaţuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície ţiakov a iné 

okolnosti.  

  

Didaktická technika: 

 notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa,  počítače v učebni informatiky 

Materiálne výučbové prostriedky: 

 biblické mapy 

 CD s pesničkami, DVD s prezentáciami 

 Obrazový a vykladací materiál   

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

Na hodine náboţenskej výchovy ţiakov 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 ţiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, 

literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť 

prostredníctvom prezentácie projektov. Ţiakom tieţ poskytneme priestor na sebahodnotenie 

a reflexiu.        

Na polročnom  a koncoročnom vysvedčení žiakov hodnotíme slovom /absolvoval –  

neabsolvoval/. 

 

 

 Spracovala: Mgr. Katarína Paprčková 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská, Októbrová 16 

 2015 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA 

 

Predmet: HHHUUUDDDOOOBBBNNNÁÁÁ    VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA 

 

Ročník: prvý 

 

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

 

 

1. Charakteristika 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: 

 

 www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – umenie a kultúra – hudobná výchova 

 

 

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia 

v ţivote človeka spoločnosti. Učí ţiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry a kultúrnej 

tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami, vizuálneho, dramatického 

a hudobného umenia. Primerane veku formuje samostatné a zodpovedné postoje ţiakov 

k súčasnej ponuke, rozvíja ich kritické myslenie v obsahu k masmédiám.  

Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu a dedičstvo sa ţiak 

oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa, krajiny, čím sa u neho rozvíja 

povedomie kultúrnej identity, ale súčasne aj interkultúrne kompetencie.  

V primárnom vzdelávaní je cieľom kontinuálne rozvíjať vrodené a prirodzené 

predpoklady ţiakov a pozitívne stimulovať sklony k hravosti a spontánnosti.  

Obsah vzdelávacej oblasti je realizovaný prostredníctvom vyučovacieho predmetu 

hudobná výchova. Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné 

hudobné kompetencie ţiaka a usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému 

umeniu. 

 Hudobná výchova je predmetom činnostným a záţitkovým, kde na báze hudobných 

hrových činností sa ţiaci učia orientovať vo svete hudby, 

prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie. Nadväzuje sa na posilňovanie 

vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich 

schopnosť celostného vnímania obrazov sveta. Hudba má byť pre ţiakov súčasne hrou 

a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému 

poznávaniu so zámerom všestranne zapojiť ţiakov do hudobného procesu. V prvých 
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ročníkoch majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové , 

inštrumentálne, podporené percepčnými a hudobno – dramatickými činnosťami. Hudobné 

činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť ,aby sa kaţdý ţiak prejavil v jemu blízkych 

hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom 

individuálneho prístupu pri vedení hudobno- výchovného procesu by sa mali zapájať do 

jednotlivých hudobných činností všetky skupiny ţiakov. Je potrebné dodrţiavať postup od 

hudobných záţitkov k vedomostiam. 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Vyučovaciemu predmetu zostala hodinová bez rozšírenia obsahu, ako je uvedené 

v ŠVP.  

 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: 

Internetová stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky www.minedu.sk – Regionálne školstvo – Inovovaný ŠVP pre základné 

školy – Vzdelávacie štandardy pre 1. stupeň základnej školy – Hudobná výchova 1. 

stupeň ZŠ: 

https://www.minedu.sk/data/att/7516.pdf  

Vzdelávací štandard ŠVP spracúva charakteristiku, ciele a obsah vyučovacieho 

predmetu Hudobná výchova pre 1. – 4. ročník. Vzdelávací štandard Školského 

vzdelávacieho programu je zameraný len na 1. ročník.  

 

Cieľom hudobnej výchovy v 1. ročníku základnej školy je nadviazať na hrové činnosti 

predprimárneho vzdelávania, pokračovať v nich a postupne vyuţívať hudobné 

experimentovanie ako príleţitosť na uplatňovanie poznávania zákonitostí hudby. 

Prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, 

pochopením úlohy ľudovej piesne v ţivote človeka  si osvojiť hudobný materinský jazyk 

a takto prispieť k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií ţiakov.       

     

Kognitívne ciele:                                                                                              

Poznávať svet zvukov a hudby na princípoch detskej hry a jej rôznych foriem.    

Prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 

vedomostí. 

Prispievať k rozvoju hudobnosti ţiaka, k rozvíjaniu hudobnosti prostredníctvom hudobných 

činností. 

Zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám 

s pravidlami. 

Poznávať veku primerané umelecké diela ,chápať, rozpoznávať a interpretovať výpovede 

o nich. 

Získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno – estetického vedomia. 

Socioafektívne ciele: 

Uvedomenie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť. 
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Empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať 

vlastné názory. 

Získať schopnosť spolupracovať v tíme, prezentovať vlastnú i skupinovú prácu. 

Psychomotorické ciele: 

Realizovať na primeranej úrovni na základe získaných zručností svoje hudobné predstavy 

v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi predstavami. 

    

  

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Obsahom hudobnej výchovy je: 

Hudobný materiál  --  detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska 

Inonárodné piesne  s primeranou tematikou 

Hudobné rozprávky  

Ľudové a umelé detské hudobno – pohybové hry 

Hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné obdobia 

Sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno – 

pohybových, hudobno – dramatických 
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Tematický celok
 Výstup smerom   

ku kompetencii 
Obsahový štandard 

Výkonový štandard 

(žiak vie) 
Učivo 1. ročníka primárneho  

stupňa vzdelávania nie je 

rozdelené do tematických  

celkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokálno-intonačné činnosti Základy speváckeho dýchania, drţanie 

tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, 

artikulácia. 

 základné spevácke zručnosti a 

 návyky 

Intonácia 3.5.6.stupňa v rytmizácii 

slov, riekaniek, rytmické a melodické 

hry  

 intonovať 3. 5. 6. stupeň v rytmizácii 

slov, riekaniek a rytmických hier 

Čistý kultivovaný spev so 

zodpovedajúcim výrazom v rozsahu 

c1- a1. 

 správne zaspievať 12 detských 

a ľudových piesní, hier so spevom 

Chápanie poslania ľudovej hudobnej 

kultúry v ţivote človeka. 

 

 chápať poslanie ľudovej hudobnej 

kultúry v ţivote človeka. 

Oboznámenie sa s fonogestikou. . 

 

 podľa fonogestiky zaspievať 

jednoduché  melódie. 

 

Poznať a realizovať hodnoty nôt 

(  štvrťová, osminová) 
 hodnoty nôt a realizuje ich 

. 

Inštrumentálne činnosti Poznať jednoduché rytmické nástroje 

a ovládať techniku hrania na ne, 

sluchom ich rozoznať.  

 sluchom rozoznať jednoduché 

rytmické nástroje, ovláda techniku 

hrania na nich. 

Hra na detských hudobných nástrojoch 

a ich vyuţívanie počas hudobnej 

reprodukcie. 

 

 hrať rytmické motívy pozostávajúce 

z hodnôt štvrťových, osminových nôt 

a pomlčiek 

Hra jednoduchých ostinátnych 

sprievodov k piesňam. 

 

 tvorivo realizovať jednoduché 

sprievody k piesňam, rytmické 

motívy. 

Hudobno-pohybové činnosti Reagovania na hudbu a stvárňovanie 

hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. 
 pohybom správne reagovať na 

hudbu. 
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Pohybové vyjadrenie 

rytmu a charakteru piesne.  
 pohybom vyjadriť rytmus a charakter 

piesne 

Vytváranie jednoduchých ostinátnych 

sprievodov hrou na tele. 
 vytvoriť jednoduché ostinátne 

sprievody hrou na telo 

Percepčné činnosti Poznať krátke veku primerané 

hudobné skladby a pohybom reagovať 

na ne. 

 minimálne 4 hudobné skladby a ich 

autorov, dokáţe vystihnúť náladu 

hudby 

Hudobno-dramatické činnosti Vytváranie vlastnej hudobnej krajiny 

v danom tónovom priestore. 
 uskutočniť minimálne 1 hudobno-

dramatické  vystúpenie 

Hudobné nástroje chápať ako 

prostriedok na vykreslenie prostredia, 

postáv, nálad 

 verbalizovať svoj názor aj na iné 

formy tvorivých prejavov- výtvarné 

umenie. 
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4. Kľúčové kompetencie     

                                                                                                                                                                                                               

Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

 formoval a rozvíjal  emocionálny svet ţiakov,  

 formovali mravné vzťahy ţiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy 

k prírode, ku všetkým prejavom ţivota, 

 vychovali ţiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným 

vzťahom ku kultúrnemu ţivotu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 

 vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými 

dielami, tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami, 

 vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania  módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov 

k nim, 

 hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej, 

komunikačnej kompetencie.   

 

 

5.  Prierezové témy 

 
Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu predmetu Hudobná výchova sú tieto  

prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj  
–   rozvoj sebareflexie ţiaka, sebaúcty a sebadôvery 

–  vedieť rešpektovať názory a práva ostatných, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

 

Ochrana ţivota a zdravia 
Cieľom je pripraviť kaţdého jednotlivca na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je poznávanie aj prostredníctvom hudby .Uplatňujeme 

to v piesňach: Zajačik do lesa, Uţ je zima, uţ je tu, Prosil líšku vĺčik . 

 

Mediálna výchova 
Je potrebné viesť ţiakov k tomu, aby si uvedomovali a rozlišovali mravné a estetické 

hodnoty, otvorenosť a tvorivosť, aby postupne chápali umenie v jeho mnohorakých podobách. 

Uplatňujeme to v dramatizácii piesne : Prší, prší a v opakovaní učiva 1. ročníka pri  vytváraní  

vlastnej hudobnej krajiny v danom tónovom priestore. 

 

Multikultúrna výchova 

Poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi  rôznych 

dôb a  získať  základ národnej identity a vlastenectva prostredníctvom piesní:  Mikuláš , 

Povedzte nám, pastuškovia , Vŕšok dolina.     

Environmentálna výchova:  Aj prostredníctvom piesní a počúvania hudby  viesť ţiakov 

k ochrane prírodného prostredia .  Uplatňujeme to v piesňach : Húsky, biele húsky,    Pôjdeme 

my do lesíka,  Skáče ţaba po blate, Bude zima, bude mráz, Fialôčka fiala, v počúvaní hudby: 

Zem spí ( J. Matuška ). 

 

Uplatníme to pri počúvaní hudby : Kuriatko a slon od V. Trojana, v piesňach Spi, dieťatko, 

spiţe , Haju, haju, hajušky ,  Maličká som  od E. Suchoňa a pri  Hymne Slovenskej republiky. 

 

Maličká som 

(E. Suchoň) 

     (E. Suchoň 
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Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

– utvárať základné vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov 

a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etnickými normami 

Uplatňuje sa v týchto piesňach: Bola babka, Pieseň o najkrajších menách, Spi dieťatko, spi ţe, 

Haju, haju, hajušky, Maličká som, Čo deťom k šťastiu treba.   

 

 

6. Stratégie 

 
Metódy 

Na hodinách sa uplatňujú metódy: 
slovné – monologické (  rozprávanie, vysvetľovanie ) , 

dialogické (metódy rozhovoru, dialóg ),   
názorné, 

praktických činností s hudobnými a rytmickými nástrojmi.  

Ďalej medzi odporúčané metódy patria záţitkové, kognitívne, skúsenostné  metódy, metódy 

pozorovania , problémové metódy , projektová metóda , metódy  hrania rol; 

špecifické metódy: vokálno-intonačná metódu s pouţitím relatívnej solmizácie , 

imitačná a kombinovanú metódu osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby,  

informačno-receptívnu metódu, improvizáciu. 

 

 

 

Formy  

Učiteľ poskytuje podnety pre hudobnú aktivitu ţiakov prostredníctvom : skupinového, 

projektového, diferencovaného vyučovania,  

návštevou hudobných podujatí ,besedy , vyuţívanie rozhlasu a televízie. 

 
Postupy 

 sprostredkovanie hudby a hudobných poznatkov učiteľom 

 osvojovanie hudby spoluprácou U a Ţ - hudobný dialóg 

 relatívne samostatné objavovanie hudby a utváranie hudobných činností ţiak 

 

7. Učebné zdroje 

 
Literatúra 
Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník základnej školy    
Iné hudobné materiály podľa uváţenia učiteľa 

 

Didaktická technika 

IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu 

 

Ďalšie zdroje 

hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska)  

CD a DVD nahrávky, Orvov inštrumentár 
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8. Hodnotenie predmetu 

 
        V 1.ročníku základnej školy hudobná výchova nadväzuje na predprimárne 

vzdelávanie, preto osvedčeným médiom pedagogického  

procesu je hra na primeranej mentálnej úrovni ţiaka. Zámerom hudobno – výchovnej 

práce je zapojiť kaţdého ţiaka do hudobných aktivít. 

Uplatňujú sa všetky druhy hudobných činností , z ktorých dominujú spevácke a hudobno – 

pohybové. Kladieme dôraz na hudobné záţitky, ktorých prameňom je v prvom rade hudba 

a proces sebarealizácie. 

Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami prehlbujeme počiatočný spontánny záujem 

o hudbu , hudobné prejavy tak, aby vnímanie hudby  

a hudobné aktivity prinášali radosť a uvoľnenie. Usilujeme sa o to , aby sme ţiakom 

poskytovali optimálne podnety pre ich hudobnú aktivitu ,    
preto striedame hudobné činnosti , uprednostňujeme záţitkové a skúsenostné metódy , hrové 

formy.  

Je ţiadúce , aby kaţdá vyučovacia hodina mala svoj cieľ , k splneniu ktorého smeruje kaţdá 

činnosť ţiaka. Takýto postup vylučuje izolovanosť hudobnej činnosti a je predpokladom 

systematickej hudobno – výchovnej práce. 

Koncepcia slovného hodnotenia predpokladá : 

 dobré poznanie ţiaka 

 formatívne hodnotenie v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, grafické, 

prezentácia výsledkov práce ţiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje ţiakovi spätnú 

väzbu, poukazuje na klady, resp. nedostatky, aby bolo moţné cielene ovplyvňovať 

priebeh hodnotenej činnosti 

 sebahodnotenie ţiakov v rôznych formách  

 záverečné hodnotenie ţiaka podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

ţiakov základnej školy.  

 

   Hodnotíme: 

   - úroveň zvládnutia výkonového štandardu 

 

Ţiakov hodnotíme podľa Metodických pokynov č. 22/2011-R na hodnotenie a klasifikáciu 

v ZŠ a  podľa Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

 

 

                                                                                                          

 Spracovala: PaedDr. Stanislava Černáková 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská, Októbrová 16 

 2015 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA 

 

Predmet: VVVÝÝÝTTTVVVAAARRRNNNÁÁÁ    VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA 

 

Ročník: prvý 

 

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

 

 

1. – 3.  Charakteristika , ciele a 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: 

 

 www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – umenie a kultúra – výtvarná výchova
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Tematický celok 
Výkonový štandard 

/ žiak vie/ 
Obsahový štandard 

1. Výtvarný jazyk / základné 

prvky výtvarného 

vyjadrovania 

 

 Vyhľadávať a dopĺňať základné prvky výtvarného 

vyjadrovania 

 Pozorovať a výtvarne sa vyjadriť 

 Základné  poznatky o farbách a farebnej hmote 

 Škvrna a tvar 

 Obrys 

 Farba / lokálny tón 

2. Výtvarný jazyk / 

kompozičné princípy 

a moţnosti kompozície 

 Zvládne základné motorické úkony s rôznymi 

nástrojmi. 

 Vedome umiestňuje tvar v rôznych častiach plochy. 

 vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa 

fantázie.  

 Zvládne základné operácie s mierkou. 

 Plocha a tvar 

 Vytvárať kompozície 

 Uvedomiť si formát 

 Mierka: zmenšovať a zväčšovať 

3. Podnety výtvarného umenia  vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným 

dotykom. 

 Akčná maľba/ 

gesto, škvrna 

4. Podnety výtvarného umenia 

/ výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

 má základné vedomosti o vybraných artefaktoch 

predhistorického umenia 

 Inšpirácia pravekým umením 

Inšpirácia témami, procesmi, technikami 

a materiálmi 

 

5. Podnety filmu a videa  má základné vedomosti o vzniku filmu 

 

 Pohyblivý obraz 

Akcia a atrakcia 

6. Podnety dizajnu  Hľadať vlastné riešenia 

 Inovovať grafické stereotypy na základe podnetov 

fantázie a vlastného názoru. 

 Dizajn a ľudské telo 

Telo a jeho doplnky, maska 

7. Porovnávacie, kombinačné 

a súhrnné cvičenia 

jednoducho porovnať a pozná rôzne médiá  Poznávať a porovnávať rôznych médií 

8. Podnety hudby  štylizovať, vie nakresliť vlastné poňatie hudobného 

motívu 

 

 Výtvarne stvárniť náladu a rytmus hudobnej 

skladby 

 

9. Synestetické podnety  určovať tvar a povrch hmatom 

 

 Hmat 

Tvar, povrch - vo vzťahu navzájom 

a k motívom 
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10. Tradícia a identita / 

kultúrna krajina 
 Má vedomosti o krajine svojho okolia, o tradíciách 

regiónu 

 Výtvarná reakcia na prostredie školy 

11. Škola v galérii / galéria 

v škole 
 Pomenovať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej 

činnosti 

 primerane veku voliť  

 motívy 

 vyjadriť základnú symetriu a asymetriu 

 Portrét v galérii 
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4. Kľúčové kompetencie 

 

 v oblasti komunikačných schopností: 

  - pouţívať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so       

                          spoluţiakmi, 

                      - na základnej úrovni vyţívať rôzne technické prostriedky, 

- chápať význam kultúrnej rozmanitosti, 

- rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické záţitky     

  z vnímania umeleckých diel, 

- dokázať tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými    

prostriedkami  výtvarného umenia 

 

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

- navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a techník, 

- vyuţívať tvorivosť a nápaditosť,  

- rozvíjať poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe, 

- rozlišovať hlavné umelecké druhy,  

 

 v oblasti sociálnych kompetencií: 

- vytvárať si vlastné názory a postoje – uplatňovať kritické myslenie    

                          v súčasnej   kultúre, 

- pracovať individuálne, vo dvojiciach alebo v skupinách, 

- prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, 

- dokázať chápať význam umenia a estetickej činnosti v kaţdodennom ţivote, 

 

 v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: 

      - pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

- získať poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre, 

- dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, 

- vyuţívať rôzne učebné pomôcky. 

 

 

5. Prierezové témy   

 

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza ŠvKP tieto prierezové témy: 

a) OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ -  cieľom je rozvíjať sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, sebavzdelávanie a zodpovednosť za svoje 

konanie, prevencia sociálnopatologických javov v škole. 

 Uplatňuje sa v témach/ T= TEMA/  : 3.T,  11.T,  1.T,  10.T,  2.T,  8.T 

b) ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA – cieľom je rozvíjať vzťah medzi človekom 

a jeho ţivotným prostredím. 

 Uplatňuje sa v témach: 3.T,  2.T,  7.T,  1.T,  6.T,  4.T 
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c) DOPRAVNÁ VÝCHOVA -  cieľom je získať základné vedomosti, zručnosti 

a návyky zamerané na bezpečné správanie v rôznych dopravných situáciách. 

 Uplatňuje sa v témach:  2.T,  3.T 

d) OCHRANA ŹIVOTA A ZDRAVIA -  cieľom je sebaochrana, poskytnutie prvej 

pomoci, rozvoj teles. zdatnosti, civilná ochrana, zdravotná príprava. 

 Uplatňuje sa v témach: 3.T,  7.T,  6.T,  11.T 

e) VÝCHOVA K MANŢELSTVU A RODIČOVSTVU – cieľom je utvárať základné 

vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva 

v súlade s vedeckými poznatkami a etnickými normami 

 Uplatňuje sa v témach:  Vianočné koláče- práca s materiálom 

 Rodinné zvyky a tradície, súdrţnosť rodiny- Moja rodina, preţité Vianočné sviatky, 

 Veľkonočné sviatky, chvíle strávené s rodinou, výlety- kolorovaná kresba, koláţ 

 Portréty- Moja mama- maľba 

 Pozdrav pre mamičku 

 Moje predstavy- Prázdniny s mojou rodinou- kresba 

 

       

6. Stratégie 

       

Metódy a formy práce si volí učiteľ. Zvolené formy a metódy majú byť veku primerané. 

Medzi metódy, ktoré prispievajú k rozvoju výtvarných zručností patria tradičné aj netradičné 

vyučovacie metódy .  

 V procese vyučovania výtvarnej výchovy majú veľký význam slovné metódy: 

rozprávanie, výklad 

riadený rozhovor, dialóg, diskusia, brainstorming 

 

 Mnohé aktivity tvorí hra, súťaţ, dramatizácia . 

 

Organizačné formy, ktoré môţe učiteľ pouţiť vo vyučovaní: 

frontálne vyučovanie 

skupinové vyučovanie 

diferencované a individualizované vyučovanie. 

 

 

7. Učebné zdroje 

 

Výstavy, časopisy, detské ilustrácie, ilustrácie detských ilustrátorov..., IKT, ktoré sú 

aplikovateľné v rámci predmetu. 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

 Vo  VV sú ţiaci hodnotení slovne. 
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Koncepcia slovného hodnotenia predpokladá:  

- dobré poznanie ţiaka 

- formatívne hodnotenie v rôznych formách / ústne, symbolické, prezentácia výsledkov 

prác ţiakov/ 

- sebahodnotenie ţiakov 

- záverečné hodnotenie ţiaka v polroku, na konci roku symbolickým vysvedčením 

spojeným so sebahodnotením 

Forma hodnotenia 

- ťaţiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so ţiakom 

- túto formu príleţitostne kombinovať so sebahodnotením 

          škálovanie – 4 stupne slovného hodnotenia 

 

Kritéria hodnotenia 

Učiteľ berie ohľad na to, ţe výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami 

a intímnym svetom ţiaka 

 -  uprednostňovať osobný, diferencovaný prístup  

 -  hodnotiť ţiaka primerane veku 

 -  hodnotiť výtvarný prejav na kaţdej vyučovacej hodine 

Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenie výtvarnej  výchovy v 4.– 

8.roč. ZŠ – viď. http://www.statpedu.sk/buxus/docs/kurikularna_transformacia/vytvych.pdf 

 

Ţiakov hodnotíme podľa Metodických pokynov č. 22/2011-R na hodnotenie a klasifikáciu 

v ZŠ a  podľa Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

 

 

 Spracovala: Mgr. Patrícia Hadţegová 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská, Októbrová 16 

 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statpedu.sk/buxus/docs/kurikularna_transformacia/vytvych.pdf
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 

Vzdelávacia oblasť:  ZDRAVIE A POHYB 

 

Predmet:   TTTEEELLLEEESSSNNNÁÁÁ    AAA   ŠŠŠPPPOOORRRTTTOOOVVVÁÁÁ    VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA 

 

Ročník: prvý 

 

Časový rozsah výučby: 3 hodiny/týţdenne ( 99 hodín / rok) 

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 Vyučovaciemu predmetu bola hodinová dotácia  navýšená o 1  hodinu bez rozšírenia 

obsahu ako je uvedené v iŠVP.  

 

 Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: 

 www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – zdravie a pohyb – telesná výchova 

  

 Vyuţitie navýšených hodín  

 – na prehĺbenie a lepšie zvládnutie vzdelávacieho štandardu uvedeného v iŠVP  

 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne upriamené na telesné, 

funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne 

orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne 

teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a  športu, významne prispieva 

k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu ţiakov, prispieva k formovaniu kladného 

vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. 

 Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci 

vzdelávania ţiakov mladšieho školského veku. Vyuţíva predovšetkým široké spektrum 

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

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

pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav ţiakov. 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Ciele telesnej výchovy v prvom ročníku vychádzajú zo všeobecných cieľov 

vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu  a zároveň 

postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. 

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:  

 stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 
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 podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, 

 podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu ţiakov pri pohybových aktivitách, 

 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu, 

 kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne drţanie tela,  

 vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti, 

 podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

 uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia 

vývinu kultúrne gramotnej osobnosti  prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne 

orientovanú zdatnosť a radostné preţívanie pohybovej činnosti. 

 

Ďalšie ciele sú: 

 

 Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 

Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových 

moţnostiach a pohybovou činnosťou  prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja 

osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. 

 Cieľ zameraný na zdravie  

Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní 

vlastného zdravého ţivotného štýlu a jeho uplatňovaní v kaţdodennom ţivote. 

Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie. 

 Cieľ zameraný na motoriku 

Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky 

súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté 

pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej 

výchovy a športu pri realizácii pohybových činností. 

 Cieľ zameraný na postoje 

Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej 

realizácii, aplikovať ich v kaţdodennom ţivote. 
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Časová dotácia 

Tematický celok (TC) 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Základné lokomócie a nelokomočné 

pohyb.zručnosti 
30% 30% 30% 30% 

Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 30% 30% 30% 30% 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 15% 15% 15% 15% 

Psychomotorické cvičenia a hry 10% 15% 15% 15% 

Aktivity v prírode a  sezónne pohybové činnosti 15% 10% 10% 10% 
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3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Tematický celok
 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Základné lokomócie a 

nelokomočné pohybové 

zručnosti 

Primerane veku a svojim schopnostiam osvojiť si poradové 

cvičenia  
- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú 

organizáciu, 

- vykonať základné poradové cvičenia a  pomenovať ich, 

- organizovať nástup, 

 

- vysvetliť význam základných pojmov, 

 

- pouţiť základné povely a správne na ne reagovať pohybom 

 

Poradové cvičenia  

- zásady bezpečného a účelného pohybu 

v telovýchovných objektoch  

 

 

- organizácia nástupu triedy 

 

Poradový výcvik : nástup na značky,  

do radu , na čiaru, do kruhu, do skupín. 

Základné povely: Pozor!, Pohov!, Rozchod!, 

Končiť!, V rad – nastúpiť!   

Osvojiť si základné lokomócie ako elementárne predpoklady 

pre zvládnutie základných atletických disciplín 

- pomenovať základné lokomócie: beh, skok, hod 

 

- uplatniť základy správnej techniky behov, skokov, hodu 

loptičkou 

 

- správne uplatniť techniku rýchleho behu v praxi 

 

 

- prekonávať nízke prekáţky počas behu 

 

- správne reagovať na štartové povely a zvládnuť techniku 

vysokého štartu 

 

- technicky správne vykonať skok do diaľky z miesta 

 

- správne skočiť do diaľky s rozbehom 

- základné lokomócie – beh, skok, hod 

 

 

 

- základy správnej techniky behov (beh – 

rýchly, vytrvalostný),  skokov,  hodu loptičkou 

- rýchly beh rôznymi spôsobmi z rôznych 

polôh ( 20-30m) 

- prekáţkový beh 

 

 

 

- vysoký štart 

 

 

- skok do diaľky z miesta 

 

- skok do diaľky s rozbehom 
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- poznať zásady bezpečnosti pri skoku  

do diaľky 

 

- technicky správne hodiť loptičku do diaľky pri dodrţaní 

bezpečnostných pravidiel 

 

 

 

- hod loptičkou do diaľky 

 

Osvojiť si elementárne zručnosti z akrobacie ako 

predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických 

zručností 
- pomenovať základné gymnastické polohy, pohyby 

a cvičenia 

 

- prejaviť snahu o sebazdokonaľovanie 

 

- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne drţanie 

tela 

 

- správne urobiť preval vzad zo sedu, preval vzad s výdrţou, 

preval vzad do ľahu a späť 

- pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, 

prevaly ...) 

 

- správne drţanie tela 

  

 

- preval vzad zo sedu, preval vzad s výdrţou 

v upaţení, preval vzad do ľahu a späť 

 

Manipulačné, pohybové 

a prípravné športové hry 

 - pomenovať a vykonať základné herné činnosti jednotlivca, 

vymenovať názvy hier 

 

- ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním 

(kotúľať, chytať, hádzať, odráţať loptu od podlahy) 

 

 

- aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, rešpektovať ich 

- vymenovať pravidlá 1 hry s riekankou 

 

 

- vymenovať zásady kultúrneho správania sa na športových 

podujatiach 

 

- základné herné činnosti jednotlivca a názvy 

hier 

 

- tradičné aj netradičné manipulačné hry  

- technicky správna  manipulácia                 

s náčiním (s loptou, švihadlom ...) 

 

- poznatky o základných pravidlách 

realizovaných hier( pohybové hry 

s riekankami) 

 

- poznatky správania sa na športových 

podujatiach 
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- uplatniť pri hrách zásady fair-play, prijať víťazstvo aj 

prehru, oceniť kvality súpera 

 

- organizovať 1 hru 

- vyuţiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí 

 

- zásady fair-play 

 

 

- pohybové hry na rozvoj rýchlostných, 

koordinačných a silových schopností 

(naháňačky, skákačky, ...) 

Hudobno -pohybové a tanečné 

činnosti 

 - zladiť chôdzu a beh s rytmom navodeným potleskom a 

hudbou  

- ukázať správne drţanie tela 

- rozlíšiť zmeny tempa a rytmu 

- napodobniť pohyby zvierat alebo ľudí 

- vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív 

- pohybové prvky z tvorivej dramatiky, 

pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec 

- pohyby so slovným navádzaním, 

napodobňovanie pohybov (napr. zvierat, 

športovcov, činností človeka ...) 

- pohybová improvizácia na hudobné motívy 

alebo zadané témy 

- rozvíjať tvorivú improvizáciu 

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu 

- uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno-pohybových, 

tanečných a dramatických hrách 

- jednoduché tanečné motívy a choreografie  

 

Psychomotorické cvičenia a 

hry 

 - dodrţiavať správne drţanie tela, 

 

 

- správne pomenovať základné časti a polohy tela  

 

- vysvetliť, prečo je pohyb dôleţitý pre ţivot človeka 

 

 

- vyuţívať fyziologicky správne dýchanie 

- vyuţiť osvojené pohybové cvičenia aj vo svojom 

voľnom čase, preţívať pocity radosti z pohybu a hry 

- formovať pozitívne vzťahy                           v skupinách 

 

- pohybové činnosti na osvojenie správneho 

drţania tela 

 

-časti a polohy tela 

 

- význam cieleného pohybu pre zdravie 

človeka 

 

- joga, relaxačné, dýchacie, strečingové 

cvičenia 

 

Aktivity v prírode a sezónne 

pohybové činnosti 

 - vysvetliť význam turistiky a pobytu v prírode pre zdravie 

človeka 

Turistika – pešia turistika, turistický chodník, 

turistická značka 
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-vysvetliť význam základných turistických  značiek 

- vymenovať pravidlá pohybu a bezpečnosti pri realizácii 

aktivít v prírode 

- ošetriť drobné poranenia 

 

- prekonávať terénne prekáţky 

- zvládnuť základnú techniku korčuľovania 

 

- zvládnuť základnú techniku  sánkovania, korčuľovania 

- ochraňovať prírodu 

- uplatňovať prvky sezónnych pohybových činností v hrách, 

súťaţiach v škole i vo voľnom čase 

 

- pravidlá pohybu a bezpečnosti pri realizácii 

aktivít v prírode 

 

 

- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom 

k terénu 

 

Korčuľovanie – kĺzanie a hry na ľade, základné 

pohybové zručnosti 

Sánkovanie  a pohyb v zimnej prírode – 

aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so 

snehom a na snehu 
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4. Kľúčové kompetencie 

 

Obsah vyučovacieho predmetu Telesná výchova v 1. ročníku vedie k postupnému 

osvojovaniu a rozvíjaniu týchto kľúčových kompetencií: 

 

 Pohybové kompetencie   

– osvojené pohybové zručnosti, ktoré vie ţiak aplikovať a tvorivo rozpracovať 

v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase, 

– má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú 

predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť. 

 

 Kognitívne kompetencie   

– ţiak má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni 

prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych 

skúseností a športových záujmov, 

– ţiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom 

reţime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia, 

– ţiak vie zostaviť a pouţívať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti, 

– ţiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného 

rozvoja podľa daných noriem, 

– ţiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 

– ţiak dodrţiava bezpečnostné a hygienické poţiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti, 

– flexibilnosť, konštruktívne riešenie problémov, objavovanie optimálnych riešení 

v danej situácii, poznatky o pravidlách pohybových a prípravných športových hier. 

 

 Komunikačné kompetencie  

– ţiak sa vie vyjadrovať veku primeranou športovou terminológiou, dokáţe 

komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale 

i významných športových súťaţiach a sviatkoch(OH, MS, ME a pod.) , 

– schopnosť byť objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej 

činnosti, 

– je tolerantný k súperom pri súťaţiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva 

a povinnosti účastníkov hry, súťaţe a svojím správaním prispieva k nerušenému 

priebehu športovej akcie. 

 

 Učebné kompetencie   

– ţiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného 

reţimu, 

– ţiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový 

výkon i ako prevenciu pred zranením. 

 

 Interpersonálne kompetencie  
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– pozitívny vzťah k sebe a iným, objektívne zhodnotenie predností a nedostatkov,  

– sebaovládanie, asertivita, empatia ako prostriedok interpersonálnej komunikácie, 

práca v kolektíve 

– odstraňovanie sociálnych, zdravotných a výkonnostných bariér. 

 

 Postojové kompetencie   

– pociťovať pozitívne záţitky z pohybovej činnosti, 

– vedieť víťaziť a prehrávať, 

– uznať kvality súpera,  

– dodrţiavať princípy fair-play, 

– vedieť prezentovať osobný výkon na verejnosti v súťaţi, 

– rozvíjať hodnotovú orientáciu, tvorivosť, socializáciu, estetický prejav. 

 

 

5. Prierezové témy 

 

Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu predmetu Telesná výchova sú tieto 

prierezové témy: 

 Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

–  jej úlohou je postupne pripraviť ţiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke – 

ako chodcov  

– nadobudnúť spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania v cestnej 

premávke a v praktickom ţivote 

– uplatňuje sa v témach-poradové cvičenia 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

– rozvoj sebareflexie ţiaka, sebaúcty a sebadôvery 

– vedieť rešpektovať názory a práva ostatných, pestovať kvalitné medziľudské 

vzťahy 

– poznať svoje dobré ale aj slabé stránky 

– uplatňuje sa v témach-poradové cvičenia,atletika,akrobacia,pohybové hry 

 Environmentálna výchova 

– chápať potrebu ochrany ţivotného prostredia na celom svete 

– chrániť rastliny, zvieratá v prírode 

– uplatňuje sa v témach-prekonávanie prekáţok v teréne 

 Mediálna výchova 

– porozumieť pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom 

orientovať 

– uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť  

– vedieť tvoriť mediálne produkty so športovou tematikou 

– uplatňuje sa v témach-atletika,akrobacia,pohybové a športové hry 
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 Multikultúrna výchova 

– jej cieľom je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania 

rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako 

spoločenskej reality 

– rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania 

– uplatňuje sa v témach-atletika,pohybové hry 

 Ochrana ţivota a zdravia 

– cieľom je pripraviť ţiaka na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza, neustále ho 

poznávať prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode 

– túto prierezovú tému napĺňa obsah : 

o riešenie mimoriadnych situácií – civilná obrana 

o zdravotná príprava 

o pohyb a pobyt v prírode 

o  uplatňuje sa v témach-pohybové a športové hry,turistika v prírode 

 Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

– osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, 

ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

– uprednostňoval základné princípy zdravého ţivotného štýlu a nerizikového 

správania vo svojom (kaţdodennom) ţivote. (iŠVP)  

Uplatňujú sa v celom obsahu predmetu TSV 

 

 

6. Stratégie 

 

 Metódy 

Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali vyuţívať nasledovné metódy: 

o motivačné metódy :  motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné 

rozprávanie, besedy, motivačné demonštrácie 

o expozičné metódy :  výklad, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda 

ukáţky, metóda pozorovania, napodobňovania, metóda hry, metódy s 

heuristickou funkciou, samostatná práca ţiakov 

o fixačné metódy : napodobňovanie, opakovanie, metódy pasívneho pohybu a 

pohybové kontrastu, tieţ herné a súťaţivé metódy 

o diagnostické metódy : metódy pozorovania, testy, metódy rozhovoru 

 

 Postupy 

o analýza  

o syntéza 

 

 Formy práce 

o vyučovacia hodina telesnej výchovy  (hlavná organizačná forma), 

o ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny), 
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o telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na 

všetkých predmetoch, keď učiteľ pozoruje u ţiakov únavu resp. 

nekoncentrovanosť), 

o rekreačné vyuţívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku 

vyuţívať moţnosti školského dvora) , 

o pohybové aktivity v školskom klube (ako dôleţitá súčasť popoludňajšej 

činnosti), 

o záujmové krúţky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít), 

o školské športové súťaţe – pravidelné i jednorazové, 

o pobyt v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym vyuţitím sezónnych 

športových aktivít v prírode), 

o  cvičenia v prírode. 

 

 

7. Učebné zdroje 

 

 Literatúra – učebné osnovy z telesnej výchovy pre 4.ročník ZŠ, športové encyklopédie, 

časopisy, odborné metodiky pre jednotlivé športy 

 Didaktická technika – dataprojektor, CD-prehrávač, interaktívna tabuľa 

 Ďalšie zdroje – internet, IKT, video 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

Hodnotenie a klasifikácia ţiakov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a bude 

realizovaná v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy.  

 

Hodnotenie – slovné, štyrmi stupňami : 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

K dosiahnutiu cieľov v predmete telesná výchova prispieva vhodný spôsob 

hodnotenia. V 1. ročníku ZŠ ţiaci nie sú hodnotení známkou, ale slovne.  

 

Koncepcia slovného hodnotenia predpokladá: 

 

 dobré poznanie ţiaka 

 kaţdodenné formatívne hodnotenie v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, 

grafické, prezentácia výsledkov práce ţiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje 

ţiakovi spätnú väzbu, poukazuje na klady, resp. nedostatky, aby bolo moţné cielene 

ovplyvňovať priebeh hodnotenej činnosti 
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 kaţdodenné sebahodnotenie ţiakov v rôznych formách  

o sebahodnotenie pri výbere činnosti na základe vlastných moţností a schopností,  

o sebahodnotenie počas činnosti: záverečné sebahodnotenie ţiaka po ukončení 

činnosti, tematického celku i po dlhšom časovom období (hodnotiaci 

komunikatívny kruh, súvislé záverečné sebahodnotenie)  

 záverečné hodnotenie ţiaka 

o na konci 1. a 2. polroku - formalizované slovné vysvedčenie na predpísanom 

formulári 

 

Ţiakov hodnotíme podľa Metodických pokynov č. 22/2011-R na hodnotenie a klasifikáciu 

v ZŠ a  podľa Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

 

 

 Spracovala: Mgr. Silvia Paulovičová 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská, Októbrová 16 

 2015 

 


