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Hodnotiace portfólio v 2. ročníku 

   

   

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 

 polročná a koncoročná písomná práca zo slovenského jazyka, ktorého súčasťou je aj 

diktát, 

 kontrolné diktáty zo slovenského jazyka – počet 10, 

 polročná a koncoročná písomná práca z matematiky 

 

 

Polročné a koncoročné písomné práce a diktáty navrhnú vyučujúce druhého ročníka.  

  

 písomné práce z predmetov matematika, slovenský jazyk, prvouka vypracované po 

každom tematickom celku 

 

Všetky písomné práce a diktáty hodnotíme podľa vnútroškolskej stupnice. 

 

 záverečný projekt informatiky s využitím grafického a textového editora, 

 prehľad o výkonoch pohybovej zdatnosti žiaka, 

 výstupy z projektového dňa k dopravnej výchove, 

 na konci školského roka - „Čo sme sa naučili v druhom ročníku“ – prezentácia 

vedomostí 2. ročníka formou dňa otvorených dverí  

 

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

 

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 

 skicár – portfólio žiackych prác vytvorených celou skupinou v grafickom editore, 

skicár v elektronickej podobe 

 maľované čítanie – kniha pre prvákov - žiaci vytvoria text s vloženými  obrázkami  

 kniha o zvieratách a rastlinách 

 výstupy z projektov na prvouke 

 čitateľský denník 

 dramatizácia jednoduchej rozprávky – fotodokumentácia, opis vlastných zážitkov 

a dojmov 
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Školský učebný plán v 2. ročníku 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Časový rozsah 

výučby 
Poznámky 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk  

a literatúra 
8  

anglický jazyk 1 
Delia sa na skupiny do 17 

žiakov 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

matematika 5 
 

informatika 1 
Delia sa na skupiny do 17 

žiakov, strieda sa s ETV 

a NBV 

Človek a príroda 

prvouka 2 

Prvouka sa skladá 

z prírodovednej 

a spoločenskovednej zložky, 

preto je súčasťou dvoch 

vzdelávacích oblastí –  

Človek a príroda 

a Človek a spoločnosť 

Človek a spoločnosť 

Človek a hodnoty 
etická výchova / 

náboženská výchova 
1 

Delia sa na skupiny do 20 

žiakov, strieda sa s IFV 

Umenie a kultúra 

hudobná výchova  1  

výtvarná výchova 2  

Zdravie a pohyb 
telesná a športová 

výchova 
2  

Spolu 23  
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Inovovaný školský vzdelávací program pre 2. ročník 

 

 

Charakteristika výstupov žiakov 2. ročníka 

 

Žiaci 2. ročníka sa už vedia orientovať v školskom prostredí, majú zvnútornený režim 

dňa, v ktorom majú vyhradený čas na učenie a prípravu na vyučovanie, oboznámili sa so 

zásadami práce v skupinách, dodržiavajú pravidlá bezpečného  správania sa v škole a jej 

okolí.  

Celkom novou skúsenosťou bude pre žiakov 2. ročníka hodnotenie známkou – päť 

stupňov hodnotenia. Zoznámia sa s novými predmetmi – anglický jazyk, informatika. Zvýšia 

sa nároky na ich výstupy, častejšie budú samostatne pracovať, bude sa naďalej používať 

forma skupinovej práce, tvorba projektov, zdokonaľovať sa budú v prezentačných 

zručnostiach, v samostatnom  rozhodovaní, uzatváraní záverov. Zdokonalia sa v práci 

s informáciami. Pribúda im viac učebných zdrojov. Prehlbujú si dobré medziľudské vzťahy 

v triede, škole. Sú zbehlejší v regulovaní svojho správania.   

Úlohou učiteľa v 2. ročníku je, aby pomohol dieťaťu plynule a bezproblémovo sa  

prispôsobiť hodnoteniu známkou, podporoval ho na ceste k poznaniu a učeniu sa. 

 

 

1. Žiaci sa zoznámia s piatimi stupňami hodnotenia a osvoja si hodnotenie známkou. 

Oboznámia sa s kritériami hodnotenia, vnútroškolskou stupnicou a s požiadavkami 

na výstup. 

 

Realizácia: 

Hneď na začiatku školského roka oboznámi triedny učiteľ žiakov s piatimi stupňami 

hodnotenia známkou. Žiakom vysvetlí, prečo sa nové predmety – anglický jazyk a 

informatika v druhom ročníku v prvom polroku hodnotia slovne. Žiaci sa oboznámia 

s kritériami hodnotenia vo všetkých vyučovacích predmetoch. Učiteľ pripomína žiakom 

pravidelnú prípravu na vyučovanie v súvislosti s hodnotením známkou.   

 

 

2. Žiaci sa zoznámia s novým vyučovacím predmetom – anglický jazyk – a s jeho 

požiadavkami na výstup, začnú si vytvárať slovnú zásobu z anglických slov a tvoriť 

prvé vety v cudzom jazyku. 

 

Realizácia: 

Žiaci sa na začiatku školského roka rozdelia do rovnako početných skupín na vyučovanie 

cudzieho jazyka. V jednej skupine je najviac 17 žiakov. Na prvých vyučovacích hodinách sa 

zoznámia s obsahom predmetu ako aj s požiadavkami na výstup. Počas  vyučovania bude so 

žiakmi vyučujúca komunikovať v cudzom jazyku, na začiatku školského roka aj po 
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slovensky, postupne bude slovenčiny ubúdať. Naučia sa anglicky pomenovávať predmety 

okolitého sveta, pozdraviť sa, poďakovať, predstaviť sa.  

 

 

3. Viesť žiakov na vyučovaní tak, aby čo najlepšie zvládli základné učivo, zoznámili sa 

s ďalšími zdrojmi informácií – internet,  dostali priestor na  vyjadrenie sa 

k prečítanému textu a stručne porozprávali obsah, v skupinách pracovali 

organizovanejšie a samostatnejšie ako v prvom ročníku. Žiaci vedia spolupracovať, 

navzájom sa tolerovať a organizovať si prácu. 

 

Realizácia: 

V rámci každého predmetu vyučujúca volí metódy, postupy a spôsoby tak, aby žiakom čo 

najlepšie priblížila učivo, zaujímavou formou ho utvrdzovala a dávala priestor žiakom na 

ďalšiu aplikáciu získaných poznatkov, vytvárala im také problémové situácie, v ktorých žiaci 

pochopia praktické využitie poznatkov, dokážu ich použiť pri riešení situácií samostatne 

alebo skupinovou prácou. Na hodinách informatiky sa naučia pracovať s počítačom ako 

ďalším zdrojom informácií. 

 

 

4. Žiaci tvoria prvé projekty, zdokonaľujú sa v prezentačných zručnostiach, 

v samostatnom  rozhodovaní, uzatváraní záverov. 

 

Realizácia: 

V rámci predmetov prvouka a informatika žiaci spracujú získané vedomosti na konci 

školského roka ako projekt. Aby túto úlohu zvládli, počas celého školského roka ich 

vyučujúce poverujú čiastkovými úlohami, ktoré sa učia pred triedou prezentovať, obhajovať, 

pri riešení samostatne sa rozhodovať a vyvodzovať správne závery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Učebné osnovy ISCED 1 pre 2. ročník 

 

 

Učebné osnovy ISCED 1 tvoria vlastný didaktický program vzdelávania. Je 

rozpracovaný pre jednotlivé vyučovacie predmety 2. ročníka Základnej školy Jaroslava 

Simana, Októbrová 16, Valaská. Vychádzajú zo inovovaného štátneho vzdelávacieho 

programu a reflektujú profil absolventa a zameranie našej školy. 

  

 

Učebné osnovy pre každý predmet majú nasledovnú štruktúru: 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

3. Obsah vyučovacieho predmetu  

4. Kľúčové kompetencie 

5. Prierezové témy 

6. Stratégie  

7. Učebné zdroje  

8. Hodnotenie predmetu 
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SLOVENSKÁ JAZYK A LITERATÚRA 
 

 

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

Predmet: SSSLLLOOOVVVEEENNNSSSKKKÝÝÝ    JJJAAAZZZYYYKKK   AAA   LLLIIITTTEEERRRAAATTTÚÚÚRRRAAA 

 

Ročník: druhý 

 

Časový rozsah výučby: 8 hodín/týždeň (264 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 – jazyk a komunikácia – slovenský jazyk 

a literatúra 

 

 

 Slovenský jazyk ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 

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

úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelanie, ale aj úspešné 

uplatnenie na trhu práce.  

 Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť, 

cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom 

vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. 

Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu 

s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať.  

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

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

a najmä rozvíjať vyjadrovacie schopnosti a to na úrovni ústnej i písomnej.  

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

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

prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do 

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

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

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

využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti, tým chápeme obdobie posledných 

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

http://www.statpedu.sk/
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predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, 

lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená.  

 Čítanie a literárna výchova umožňuje žiakovi orientovať sa v systéme literatúry, 

zoznamuje ho s faktom, že umelecká literatúra je jedným zo spôsobov estetického zobrazenia 

sveta. Špecifickosť predmetu čítanie a literárna výchova spočíva v tom , že základným 

princípom osnovania učiva je tématicko – žánrové osnovanie. Témy a žánre sa striedajú počas 

celého roka. Získané čitateľské zručnosti a návyky tvoria predpoklady pre ďalšie literárne 

vzdelávanie. 

 Škola prostredníctvom čítania a literárnej výchovy spoluvytvára základ 

komunikačných schopností. Pomáha formovať kultúrne vzťahy človeka k ľuďom a svetu , 

pomáha vytvárať hodnotové postoje. Má pomáhať chápať hmotnú a duchovnú kultúru národa, 

formovať literárne vedomie, vytvárať osobnostný vzťah k literatúre, vzbudzovať etické 

a estetické cítenie. 

V druhom ročníku systematicky podporujeme u žiakov rozvoj všetkých komunikačných 

zručností. Sústreďujeme sa predovšetkým na:  

Rozprávanie: – zautomatizovanie primeraného používania komunikačných konvencií. 

Zdokonaľovanie spôsobilostí samostatného rozprávania a rozprávania podľa predlohy. Žiaci 

postupne nadobúdajú skúsenosti pri ústnej prezentácii výsledkov svojej práce a pri riešení 

rôznych úloh.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia reprodukovať 

počuté informácie. Od žiakov vyžadujeme porozumenie inštrukciám učiteľa pri riešení úloh.  

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. 

Vyžadujeme od nich reprodukovanie informácií, ktoré sú uvedené v texte priamo podľa 

otázky formulovanej učiteľom. Pri čítaní literárnych textov si žiaci uvedomujú podobnosť 

textov v niektorých ich charakteristikách. Na základe tejto podobnosti sa pokúsia vysvetliť 

význam literárnych pojmov.  

Písanie: žiaci sa zdokonaľujú v písaní správnych tvarov všetkých písaných písmen. 

Postupne zvyšujeme požiadavky na písanie samostatných viet podľa zadania a na samostatnú 

tvorbu textov.  

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je:  

 

 Položenie základov komunikačných zručností žiakov 

 Osvojiť a zmechanizovať návyky správneho a estetického písania 

 Zvládnuť základy pravopisnej a výslovnostnej normy 

 Pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku 

 Viesť žiakov od základnej gramotnosti k získavaniu čitateľských návykov a okrem 

orientácie na knihu aj k pozitívnemu prijímaniu kultúry  
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 Pochopiť umeleckú literatúru na primeranej úrovni ako nejednoznačný , otvorený 

pohľad na svet 

Čiastkové ciele: 

 

 Správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať; osvojiť si techniku písania 

 Osvojiť si výslovnostnú normu, cvičiť sa v správnej artikulácií a v správnej 

výslovnosti 

 Osvojiť si základy pravopisnej normy (veľké začiatočné písmená, diakritické 

a interpunkčné znamienka atď.); učiť sa rozoznávať a používať správnej tvary slov, 

slovné väzby od nesprávnych 

 Učiť sa analyzovať text, vyhľadávať jazykové javy, triediť ich, vyhodnocovať 

a postupne zatrieďovať do systému 

 Získavať základné poznatky o význame lingvistických pojmov 

 Učiť sa orientovať v jazykových príručkách 

 Učiť sa reprodukovať text (doslovne, podrobne, stručne, verbálne i neverbálne) 

 Cvičiť sa v tvorení kultivovaných jazykových prejavov s dôrazom na rozoznávanie 

a používanie štylisticky primeraných prostriedkov od štylisticky neprimeraných 

prostriedkov 

 Osvojiť si a zdokonaľovať techniku a kvalitu čítania 

 Počúvať a čítať literárne texty 

 Analyzovať dej, konanie postáv 

 Spoznať literárne a jazykové prostriedky 

 Pracovať s ilustráciou  

 Tvorivo dramatizovať 

 Vnímať literárne dielo vo filme , v televízii a v  rozhlase 

 Vedieť sa orientovať v knižnici 

 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

 Slovenský jazyk na I. stupni zahŕňa jazykovú zložku, slohovú zložku, čítanie 

a literárnu výchovu a písanie. Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale 

tvoria integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka. Písanie je organicky spojené 

s jazykovou a slohovou zložkou a s čítaním a literárnou výchovou. V rámci časovej dotácie sa 

uvádza týždenný a ročný počet hodín.  

 

Ročník:    druhý 

Počet hodín týždenne:  3+1 – jazyková a slohová zložka 

                4 – čítanie a literárna výchova  s písaním 

Počet hodín ročne:   132 – jazyková a slohová zložka 

                                     132 – čítanie a literárna výchova  s písaním 

 

Učivo je osnované na základe vyčlenenia: 
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a. poznatkov z písania 

b. jazykových javov z oblasti zvukovej stránky jazyka a pravopisu, lexikológie (vrátane 

slovotvorby), morfológie a syntaxe 

c. javov v slohovej výchove zameraných na komunikatívnosť 

d. poznatkov z čítania a literárnej výchovy 

 

SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 

Obsah 

1. Reprodukcia prečítaného textu 

2. Beseda o prečítanom texte 

3. Rozprávanie 

4. Slovná (verbálna) a neslovná (neverbálna) komunikácia 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov 

 

1.1.  Reprodukuje prečítaní text 

2.1.  Beseduje / diskutuje o prečítanom texte 

3.1.  Voľne porozpráva príbeh na základe vlastných zážitkov, prečítaného alebo počutého  

 príbehu 

3.2.  Rozpráva príbeh podľa obrázka (série obrázkov) 

3.3.  Tvorí nadpis k príbehu a k obrázkom 

4.1. Nadviaže kontakt, pozdraví, osloví, predstaví sa, poprosí, poďakuje, ospravedlní sa 

 a to s využitím prostriedkov slovnej a neslovnej komunikácie (simulovanie situácie) 

 

Verejná prezentácie textu, verejný prejav 

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

2) Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov. 

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

 

Motorické zručnosti 

1)   Samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodržiavanie základných   parametrov 

písma (písané alebo tlačené písmo). 

2)   Prečítať, podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať a prečítať arabské číslice 

v súvislosti s učivom v matematike. 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

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

2)   Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3)   Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.  

 

Analytické zručnosti 

1) Uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy, vyhodnocovať ich  

a postupne zatrieďovať. 
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Tvorivé zručnosti  

1)   Tvoriť vlastný text. 

2)   Ústne prezentovať vlastný text. 

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

4)   Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov atď.) s použitím priamej reči. 

5)   Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

6)   Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  

 

Informačné zručnosti 

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

 

Komunikačné zručnosti 

1)   Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

2)   Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

3)   Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.  

 

PÍSANIE 

 

 Žiaci dostávajú veku primeranou formou základné poznatky z písania, zo zvukovej 

stránky jazyka a pravopisu, z lexikológie, morfológie, v minimálnej miere zo syntaxe. Učia sa 

reprodukovať prečítané texty a na základe toho tvoriť prvé vlastné texty. 

 

ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA 

 

 Z hľadiska obsahového zamerania sú osnovy koncipované podľa tematických celkov , 

v ktorých sú proporcionálne zastúpené lyrické, epické i dramatické druhy a žánre , tematicky 

zamerané na príslušnú vekovú kategóriu so záberom na autorov a diela slovenskej a svetovej 

literatúry. 

 Obsahom vyučovania je súbor umeleckých ukážok  najmä z národnej literatúry. 

Výber ukážok je založený na dôslednom rešpektovaní kritéria veku primeranosti textov 

i spôsobov narábania s nimi a súčasne na dôslednom rešpektovaní tých poznatkov , ktoré 

o literatúre pre deti  a o detskom čitateľovi získala literárna veda , estetika , psychológia, 

etika a pedagogika.  

 

Obsah čítania 

4. Nácvik správneho a plynulého čítania náročných viacslabičných slov. 

5. Nácvik čítania slov so správnym slovným prízvukom. 

6. Pokračovanie v nácviku správneho a pekného čítania s porozumením. 

7. Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie textu. 

8. Rozširovanie slovnej zásoby žiakov. 

 

Obsah literatúry   

1. Výcvik vo vnímaní literárneho umeleckého textu. 

2. Práca s ilustráciami ukážok z literatúry pre deti. 
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3. Nácvik reprodukcie textov. 

4. Nácvik recitácie básní, nácvik dramatizácie. 

5. Nácvik chápania vzťahov literatúry a ostatných druhov umenia. 

6. Jednoduchý rozbor literárnych textov. 

7. Práca s knihou , literárnymi slovníkmi. 

8. Práca so spoločnou mimočítankovou literatúrou. 

9. Nácvik orientácie v knižnici. 

 Na spoločné mimočítankové čítanie sa odporúča prečítať 2 – 3 knihy podľa výberu 

učiteľa. Prednesom 2 -5 básní alebo kratších prozaických úryvkov majú žiaci vyjadriť 

pochopenie obsahu a estetickej pôsobnosti textu. 
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Jazyková a slohová zložka 

Tematický celok Výkonový štandard 

(Žiak vie:) 

Obsahový štandard 

Pravidlá komunikácie 

 

- dodržať pravidlá komunikácie 

- poukázať na pravidlá komunikácie v triede 

- uvedomovať si pravidlá komunikácie 

Verbálna a neverbálna komunikácia - nadviazať pozdrav, osloviť, predstaviť sa 

- použiť pozdrav podľa regionálnych zvykov 

a veľkosti sídla 

- poprosiť, poďakovať 

- ospravedlniť sa 

- používať prvky neverbálnej komunikácie pri 

simulovaní situácií 

- rozlíšiť prvky neverbálnej komunikácie 

a vhodne zvoliť obrázok, odovzdať správu, 

informáciu 

- zablahoželať ústne aj písomne 

- používať tykanie a vykanie v závislosti od 

danej situácie 

- napísať správne adresu svojho bydliska 

- napísať jednoduchý (súkromný) list 

- sformulovať blahoželanie, ústne, písomne 

- napísať blahoželanie na pohľadnicu 

- porozprávať vlastný zážitok 

- rozprávať obsah z prečítaného textu 

- porozprávať príbeh podľa série obrázkov 

- porozprávať dej konkrétneho alebo 

vymysleného príbehu, vytvoriť nadpis 

k príbehu 

- opísať predmet podľa jeho najvýraznejších 

(osobitných) znakov 

- opísať ilustráciu pomocou vlastnej slovnej 

zásoby 

- nadviazať kontakt, pozdraviť, osloviť, 

predstaviť sa 

 

- prosba, poďakovanie 

- ospravedlnenie 

- neverbálna komunikácia 

 

 

 

 

- ústne a písomné blahoželanie 

- tykanie, vykanie 

 

- adresa bydliska 

- súkromný list 

- blahoželanie (ústne, písomne) 

- pohľadnica 

- rozprávanie 

 

 

 

 

 

- opis predmetu, ilustrácie 
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Poznávame písmená - napísať tlačené a písané písmená slovenskej 

abecedy 

- vymenovať a napísať písmená v abecednom 

poradí 

- zoraďovať slová v abecednom poradí na 

základe prvého písmena 

- abeceda 

Hláska a písmeno - správne určovať hlásku a písmeno v daných 

slovách 

- vymenovať počet písmen a hlások v slovách 

- rozlišovať hlásky, ktoré sa zapisujú jedným 

písmenom od hlások, ktoré sa skladajú 

z dvoch písmen (dz, dž, ch) 

- správne vyslovovať hlásky v slovách 

- správne vyslovovať a písať hlásky 

s rozlišovacími znamienkami: dĺžeň, mäkčeň, 

vokáň, dve bodky 

- rozlíšiť a správne použiť slová, kde 

rozlišovacie znamienko mení význam slova 

(koza – koža...) 

- správne doplniť chýbajúce rozlišovacie 

znamienka do slov 

- opravovať text s nesprávne uvedenými 

rozlišovacími znamienkami 

- v texte rozlíšiť samohlásky, spoluhlásky a 

dvojhlásky 

- hláska a písmeno 

 

 

- rozlišovanie pojmov hláska – písmeno 

- odlišnosť písmen ch, dz, dž v hovorenej reči 

a v písanom prejave 

- výslovnosť hlások a písmen v slovách 

- rozlišovacie znamienka: dĺžeň, mäkčeň, 

vokáň, dve bodky 

 

- rozlišovacie znamienka v grafiskom prejave 

a ich funkcia (zmena významu slova) 

 

 

 

 

 

- rozlíšenie hlások na samohlásky, spoluhlásky 

a dvojhlásky 

Samohlásky - samostatne vymenovať samohlásky krátke 

a dlhé 

- rozdeliť samohlásky na dve skupiny 

- správne vyslovovať krátke a dlhé 

samohlásky 

- uplatniť pravopis slov so samohláskou ä 

- rozlíšiť význam slov, kde kvantita 

- samohlásky: krátke a dlhé 

 

 

 

 

- samohláska ä a jej pravopis 
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samohlásky mení význam slova (napr. latka – 

látka, sud – súd) 

Spoluhlásky - samostatne vymenovať spoluhlásky: mäkké, 

tvrdé, obojaké 

- identifikovať v slovách mäkké spoluhlásky č, 

dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ a samostatne ich 

vymenovať 

- uplatniť pravopis í/í po mäkkých 

spoluhláskach 

- správne vyslovovať mäkké spoluhlásky aj 

v menej známych slovách, v nových slovných 

spojeniach a poznať ich významovú stránku 

- napísať a vysloviť hlásky ď, ť, ň, ľ 

s mäkčeňom a bez mäkčeňa pred e, i, ia, ie, iu, 

správne vyslovovať a písať slabiky lia, lie, liu, 

správne vyslovovať a písať hlásku ľ 

- identifikovať v slovách tvrdé spoluhlásky h, 

ch, k, g, d, t, n, l   

- rozlišovať tvrdé spoluhlásky v texte po 

sluchovej aj zrakovej stránke 

- uplatniť pravopis y/ý po tvrdých 

spoluhláskach 

- uplatniť pravopis i/í po tvrdých 

spoluhláskach v cudzích slovách (kino, 

kimono...) a v zvukomalebných slovách 

(kikirik, chi-chi...) 

- uplatniť pravopis a výslovnosť slov s tvrdou 

spoluhláskou l, po ktorej sa píše y (lyko, mlyn, 

plyn, lysá, lyžica...) 

- spoluhlásky: mäkké, tvrdé a obojaké 

 

- mäkké spoluhlásky 

 

 

- pravopis i/í po mäkkých spoluhláskach a y/ý 

v koreni domácich slov 

- výslovnosť mäkkých spoluhlások č, dž, š, ž, 

c, dz, j, ď, ť, ň, ľ 

 

- výslovnosť a pravopis spoluhlások ď, ť, ň, ľ 

pred samohláskami i, e a pred dvojhláskami ia, 

ie, iu 

 

- tvrdé spoluhlásky 

 

 

 

 

 

- výskyt i/í po tvrdých spoluhláskach 

v cudzích a zvukomalebných slovách 

 

 

- výslovnosť a pravopis spoluhlások d, t, n, l 

v porovnaní s výslovnosťou a pravopisom 

spoluhlások ď, ť, ň, ľ 

Dvojhlásky - samostatne vymenovať dvojhlásky 

- správne vyslovovať a písať dvojhlásky: ia, ie, 

iu, ô 

- dvojhlásky: ia, ie, iu,ô 
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- správne prepisovať slabiky ja-já, je, ju-jú na 

začiatku a na konci slova 

- zdôvodňovať pravopis v slovách 

s dvojhláskami: ia, ie, iu, ô 

Slabika, slovo, veta - rozoznávať krátke a dlhé slabiky 

- vysloviť slabiku na jedno otvorenie úst 

- správne spájať spoluhlásky a samohlásky do 

slabík 

- správne spájať spoluhlásky a dvojhlásky do 

slabík 

- rozdeľovať slová na slabiky 

- rozdeľovať slová na jednoslabičné 

a viacslabičné 

- rozdeľovať slová s dvojhláskami na slabiky 

- správne rozdeľovať slová na konci riadku 

-rozoznávať kvantitu slabík 

- uvedomiť si pravidlo o striedaní krátkych 

a dlhých slabík v slove 

- rozlišovať jednoslabičné slová 

- rozlišovať viacslabičné slová 

- spočítať slabiky v slove a vnímať ich ako 

jednotlivé časti slova, ktoré majú svoje presné 

miesto 

- rozlišovať slová vo vete 

- spočítať slová vo vete 

- tvoriť gramaticky správne vety 

- poznať druhy viet (oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie, zvolacie a želacie) 

- správne používať za vetami interpunkčné 

znamienka: bodku, otáznik, výkričník 

- uplatňovať melódiu vety podľa 

komunikačného zámeru výpovede 

- slabika 

 

-spájanie hlások do slabík 

 

 

 

- slabičnosť slov 

 

 

 

- rozdeľovanie slov na konci riadka 

- kvantita slabík 

- triedenie krátkych a dlhých slabík v slove 

 

- jednoslabičné slová 

- viacslabičné slová 

 

 

 

 

 

- jednoduchá veta 

- druhy viet 

 

- interpunkčné znamienka (bodka, otáznik, 

výkričník) na konci vety 
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- rozlišovať neúplnú vetu v texte - neúplná veta 

 

 

Čítanie a literárna výchova 

Tematický celok Výkonový štandard 

(Žiak vie:) 

Obsahový štandard 

Tematické osnovanie podľa mesiacov 

a ročných období 

- porozumieť, že text má určitý komunikačný 

zámer (oznámiť niečo, poučiť niekoho, 

prípadne pobaviť) 

- uplatňovať správnu techniku čítania pri čítaní 

akéhokoľvek textu 

- čítať plynulo súvislý text, správne dýchať, 

artikulovať, dodržiavať správnu výslovnosť 

- prečítať text na primeranej úrovni, pričom 

uplatňuje správnu moduláciu hlasu, 

suprasegmentálne javy (melódia vety, slovný 

prízvuk, dôraz, pauza, rytmus, intenzita hlasu) 

- čítať text s porozumením 

- reprodukovať informácie podľa otázok 

formulovaných učiteľom, ktoré sú v texte 

uvedené priamo 

- porozumieť informáciám, podľa otázok 

formulovaných učiteľom, ktoré sú v texte 

uvedené nepriamo 

- vyjadriť vlastný názor na prečítaný text 

- rozlíšiť báseň od iných literárnych útvarov 

- identifikovať veršované a neveršované 

literárne útvary 

- identifikovať v básni strofu 

- identifikovať v básni rým, verš 

- zarecitovať báseň (básne) podľa vlastného 

výberu 

- text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- báseň, strofa, rým, verš 
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- identifikovať nadpis v texte 

Tvoriť nadpis k rôznym textom (básnickým 

alebo prozaickým) 

- dramatizovať a improvizovať text podľa 

predlohy 

- vyhľadávať v textoch mená autorov detskej 

literatúry 

- poznať mená najznámejších autorov detskej 

literatúry 

- orientovať sa v knižnici 

- čítať knihy od známych slovenských aj 

zahraničných autorov detskej literatúry 

- povedať obsah prečítanej knihy 

- vymenovať postavy z prečítanej knihy 

- poznať mená detských ilustrátorov 

- nakresliť ilustráciu k detskej knihe 

- vysvetliť pojem zdrobnenina 

- vyhľadať zdrobneninu v texte 

- vytvoriť krátky literárny text so 

zdrobneninami 

- vysvetliť pojem bábkové divadlo 

- vysvetliť, čo je bábka, kto je bábkoherec, 

bábkar 

- zhotoviť jednoduchú bábku (z papiera, látky) 

- zahrať bábkovú hru so spolužiakom 

- čítať nahlas s porozumením veku primerané 

texty z novín a detských časopisov 

- povedať stručný obsah prečítaného textu 

- poznať názvy známych detských časopisov 

- nadpis 

 

 

- dramatizácia, improvizácia 

 

- autor, spisovateľ, spisovateľka 

 

 

 

- kniha, knižnica, čitateľ 

 

 

 

 

- ilustrácia, ilustrátor 

 

- zdrobnenia 

 

 

 

- bábkové divadlo, bábkoherec, bábkar 

 

 

 

 

- noviny 

- detské časopisy 

Žánre ľudovej slovesnosti - recitovať krátke útvary ľudovej slovesnosti 

- zahrať sa aspoň jednu ľudovú hru  

- odlíšiť krátke literárne útvary ľudovej 

- krátky literárne útvary ľudovej slovesnosti 
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slovesnosti od iných literárnych útvarov (napr. 

rozprávok) 

- zaspievať ľudovú pieseň podľa vlastného 

výberu 

- vysvetliť pojem ľudová rozprávka 

- plynulo prečítať text ľudovej rozprávky 

- uplatniť pri čítaní správne dýchanie, 

artikuláciu a dodržiavať správnu výslovnosť 

- identifikovať postavy v rozprávke 

- porozprávať dej rozprávky 

- povedať ponaučenie vyplývajúce z rozprávky 

- vymenovať názvy niektorých rozprávkových 

kníh 

- ľudové riekanky, vyčítanky, piesne 

 

 

 

- ľudová rozprávka (obsah, dej, postavy) 

Poézia slovenských a svetových autorov 

(nonsens, prírodná lyrika, žánrové obrázky, 

bájky, texty piesní...) 

- prirodzene intonovať vety 

- vnímať obsah lyrického textu 

- predniesť báseň 

- predniesť 2-3- básne spamäti 

- reprodukovať jednu bájku 

- čítanie s porozumením 

- umeleckého textu 

Rozprávky slovenských i svetových autorov. 

 

- správne, plynule a s porozumením čítať 

nahlas rozprávku 

- reprodukovať dej podľa osnovy 

- orientovať sa v texte 

- rozpoznať jednoduché obrazné prostriedky –    

prirovnanie, synonymá,   antonymá  

- dokončiť krátky príbeh – rozprávku, 

vymyslieť iný koniec rozprávky 

- nácvik reprodukcie jednoduchých textov 

 

- jednoduchý rozbor textu (postavy, literárne 

a jazykové prostriedky, vybrané pojmy 

a výrazy) 

 

Príbehy zo života detí. 

 

- správne , plynule a s porozumením čítať 

nahlas jemu primeraný text 

- vnímať obsah literárneho textu počúvaním, 

hlasným  a postupne i tichým čítaním 

- prežívať príbehy detí, hodnotiť konanie 

a prežívanie   postáv a hľadať súvislosti 

- orientácia v  prečítanom texte 

 

- primerané prežívanie literárneho textu.  

- ilustráci. 
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s vlastným správaním  
- orientovať sa v texte rozpoznať jednoduché 

obrazné prostriedky – prirovnanie,  synonymá, 

antonymá - spájať obsah prečítaného textu 

s ilustráciou 

Rozprávky v divadle, rozhlase a vo filme. 

 

          

 

 

- vnímať rozprávku v divadle, rozhlase a vo 

filme 

- vyjadriť svoj umelecký   zážitok, vie o ňom 

diskutovať 

- vymyslieť jej iný záver 

- utvoriť obrázky k rozprávke 

- vnímať súvislosti medzi literatúrou a 

ostatným umením 

- rozprávky v divadle, v rozhlase  a vo filme 

 

 

 

Písanie 

Tematický celok Výkonový štandard 

(Žiak vie:) 

Obsahový štandard 

Písmená a číslice 

 

- dodržiavať: 

- správnu veľkosť písmen a číslic 

- rovnomernosť písmen, rovnakú výšku tých 

istých tvarov písmen 

- sklon písma- okolo 70 stupňov  

- jednoťažnosť písania 

- správne napísať a umiestniť diakritické 

znamienka- mäkčeň, dĺžeň, dve bodky 

 

Abeceda: 

- písmená s poloválom A, O, ó, á                            

- písanie vokáňa, slová s ô 

- dve bodky nad a, slová s ä 

- stratené samohlásky a, e, i, o, u 

- písmená s hornými zátrhmi M, m, N, n 

- písmená s dolnými zátrhmi V, v, U, u 

- vratný ťah pri písaní p, h, y                              

tvarovo podobné písmená V,U,W                    

- zvukovo podobné písmená S, C, s, c 

- písmená s mäkčeňom a bez neho Š, S, š, s, C, 

č, dz, dž 

- písanie R,Z, Ž, sledovanie podobností pri r, 
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z, ž 

- písanie Z,S, zvukovo podobné hlásky z, s 
Slabika, slovo a veta 

 

- správne spájať písmená čiarami- spojnicami 

tak, aby každé písmeno v slabike alebo slove 

bolo na prvý pohľad viditeľné 

- že k veľkým písmenám na začiatku slov 

pripájame malé len na pravej strane- 

pravostranná prípojnosť 

- spoluhlásky s mäkčeňom Ď, Ť, Ň, Ľ, ď, ť, ň, 

ľ 

- písanie zvukovo podobných slabík ci, dzí, zi, 

sí 

- mäkké slabiky bez mäkčeňa de, te, ne, le, di, 

ti, ni, li 

- mäkké slabiky s dvojhláskou dia, tie, nie, liu 

- písanie adresy a želania 

- slová s dvojhláskou 

- ako správne písať 

- diktovaný text 

- mäkké spoluhlásky 

- tvrdé a mäkké spoluhlásky 

- tvrdé spoluhlásky H, h, K, k, CH, ch, G, g 

- tvrdé slabiky dy, ty, ny, ly  

- písanie mäkčeňa v mäkkých spoluhláskach č, 

š, ž, dž                

- pripájanie písmen na v, b   

- utvrdenie písania T, t, rozlíšenie T, D, B  

- utvrdenie písania D, d, rozlíšenie d, b, t      

- písmená s otvoreným opačným zádrhom B, 

E, rozlíšenie písaných tvarov P,B,E                       

- odlišné časti písmen R,K,B                

- rozlíšenie tlačených a písaných tvarov B,D,P  

- úhľadné písanie   

- pamäťové písanie   

- interpunkčné znamienka 

- písmená so slučkou, utvrdenie písania j, k, f  

- oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie 

vety 
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- rozlíšenie písmen q, Q, g, G                             

- príprava na písanie telegramu               

- viacslabičné slová, druhy viet                           

- číslice a slová, tvorenie viet                             

- slabiky, slová, utvrdenie písania k, f  

- utvrdenie správneho písania X, x 

Morfológia - správne spájať písmená čiarami- spojnicami 

tak, aby každé písmeno v slabike alebo slove 

bolo na prvý pohľad viditeľné 

- písomne zaznamenať jednoduchú myšlienku, 

formulovať ju s ohľadom na adresáta, 

dodržiavať slovosled a zmysluplné poradie 

viet v texte 

- tvorenie jednoduchých viet s vhodnými 

výrazmi – list kamarátovi 
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4. Kľúčové kompetencie 

 
Kľúčové kompetencie: 

– KOMPETENCIA KOMUNIKAČNÁ 

Prostredníctvom vyučovania tematických celkov a komunikačných činností sa    žiak učí 

korektne komunikovať (počúvať iných, prispôsobiť sa  komunikačným okolnostiam, ale aj 

vyjadrovať vlastný postoj, názor, pocit, želanie). Vyučovanie slovenského jazyka prebieha 

tak, aby sa spontánne jazykové vedomie dieťaťa postupne modifikovalo na poučné a 

kultivované.  

 

– KOMPETENCIA KOGNITÍVNA 

Pri poznávaní jazyka rozvíjať logicko – myšlienkové operácie podporujúce prechod od štádia 

konkrétnych operácií k abstraktnému mysleniu. Formou hier s hláskami a písmenami, slovami 

a vetami rozvíjať fluenciu, flexibilitu a originalitu myslenia. Učiť sa vyhľadávať informácie 

o jazyku v tlačených slovníkoch, encyklopédiách a v elektronických zdrojoch. 

Prostredníctvom aktivít, ktoré slúžia na spracovanie informácií sa žiak učí učiť sa. 

Prostredníctvom rozvíjania schopností pýtať sa a formuláciou otázok k obsahu textu 

podporovať zvedavosť žiakov a vytvárať predstavu o tom, že so získanými vedomosťami 

prichádzajú nové otázky a proces učenia a poznávania sa stáva celoživotnou záležitosťou.  

 

– KOMPETENCIA SOCIÁLNA 

Prostredníctvom komunikačných aktivít rozvíjať schopnosť žiaka participovať na spoločnej 

komunikácii a na tímovej práci. Rozvíjať schopnosť akceptovať názor iných, ale súčasne sa aj 

kultúrne (neagresívne) prezentovať. 

 

Obsah vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a literatúra v 2.ročníku vedie k postupnému 

osvojovaniu a rozvíjaniu týchto kľúčových kompetencií: 

-sociálne komunikačné kompetencie 

-kompetencia učiť sa, učiť sa 

-kompetencia riešiť problémy 

-osobné, sociálne a občianske kompetencie 

-kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

Slohové kompetencie: 

– KOMPETENCIA KOMUNIKAČNÁ 

Prostredníctvom vyučovania tematických celkov a komunikačných činností sa žiak učí 

korektne komunikovať (počúvať iných, prispôsobiť sa  komunikačným okolnostiam, ale aj 

vyjadrovať vlastný postoj, názor, pocit, želanie). Vyučovanie slovenského jazyka prebieha 

tak, aby sa spontánne jazykové vedomie dieťaťa postupne modifikovalo na poučné a 

kultivované.  

 

– KOMPETENCIA KOGNITÍVNA 

Pri poznávaní jazyka rozvíjať logicko – myšlienkové operácie podporujúce prechod od štádia 

konkrétnych operácií k abstraktnému mysleniu. Formou hier s hláskami a písmenami, slovami 

a vetami rozvíjať fluenciu, flexibilitu a originalitu myslenia. Učiť sa vyhľadávať informácie 

o jazyku v tlačených slovníkoch, encyklopédiách a v elektronických zdrojoch. 

Prostredníctvom aktivít, ktoré slúžia na spracovanie informácií sa žiak učí učiť sa. 

Prostredníctvom rozvíjania schopností pýtať sa a formuláciou otázok k obsahu textu 

podporovať zvedavosť žiakov a vytvárať predstavu o tom, že so získanými vedomosťami 

prichádzajú nové otázky a proces učenia a poznávania sa stáva celoživotnou záležitosťou.  
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– KOMPETENCIA SOCIÁLNA 

Prostredníctvom komunikačných aktivít rozvíjať schopnosť žiaka participovať na spoločnej 

komunikácii a na tímovej práci. Rozvíjať schopnosť akceptovať názor iných, ale súčasne sa aj 

kultúrne (neagresívne) prezentovať.  

 
Poznávacie a čitateľské kompetencie  
Technika čítania a verejná prezentácia textu  

1) Na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj 

potichu po príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam žiaka.  

2) Pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť.  

3) Výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládež, Slovenský jazyk a literatúra  

4) Výrazne recitovať básne, úryvky z prózy.  

5) Pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč.  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti  

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

2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.  

Analytické a interpretačné zručnosti  

1) Zostaviť osnovu prečítaného textu.  

2) Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu.  

3) Prerozprávať obsah prečítaného textu.  

4) Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu.  

5) Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a 

jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy.  

6) Pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy.  

7) Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah.  

8) Odlišovať prozaické a básnické texty.  

9) Odlišovať umelecké a náučné texty.  

Tvorivé zručnosti  

1) Zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti.  

2) Na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania, dramatizácie 

a ilustrácie.  

3) Napísať krátky prozaický útvar.  

4) Tvoriť jednoduché rýmy.  

5) Inscenovať kratší dramatický text.  

Informačné zručnosti  

1) Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

2) Budovať si vlastnú knižnicu. 

 

 

5. Prierezové témy  

 

Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu Slovenského jazyka sú tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 cieľom je získavať pozitívny postoj k sebe aj druhým, zvládať vlastné správanie, 

formovať dobré medziľudské vzťahy v triede i mimo nej, rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a vzájomnej spolupráce, získať základné sociálne zručnosti pre riešenie 

rôznych situácií. 

Uplatňuje sa v slohových témach: Vieme sa pozdraviť, Vieme sa predstaviť, Dospelí sa 

predstavujú, Vieme, komu tykáme a komu vykáme, Vieme sa rozlúčiť, Vieme sa poďakovať, 

Blahoželanie, Píšeme listy.   



 26 

- hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej na dobrých vzťahoch k sebe 

samému i k ľuďom a k svetu. 

V čítaní a literárnej výchove sa uplatňuje v  témach: Škola volá, Prichádza jeseň, Koľko dní je 

do Vianoc?, Fúka do komína, Z rozprávky do rozprávky, Kopem, kopem v záhradke, Moja 

mama, mamička, Kde je moje miesto?, Svet je pestrý ako dúha  

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 cieľom je komunikovať, argumentovať, používať 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 dramatizácii rozprávky O troch trpaslíkoch a princeznej 1. – 5. časť. 

 

V čítaní a literárnej výchove sa uplatňuje v  témach: Prichádza jeseň, Ľudia a ich zvieratá, 

Ide zima, Fúka do komína, Fašiangové časy, Stopy v snehu, Z rozprávky do rozprávky, Keď 

slnce zasvieti, Svet je pestrý ako dúha, Kopem, kopem v záhradke, Svet je hore nohami  

- vytvoriť plagát a odprezentovať ho 

V čítaní a literárnej výchove sa uplatňuje v  témach: Škola volá,  Prichádza jeseň, Ľudia a ich 

zvieratá,  Koľko dní je do Vianoc?,  Fašiangové časy, Stopy v snehu, Z rozprávky do 

rozprávky, Keď slnce zasvieti, Svet je hore nohami  

 

Multikultúrna výchova 

- cieľom je viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti, 

motivovať k tvorivosti v interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími 

a znevýhodnenými, viesť k uvedomeniu si vlastnej kultúrnej identity  

V čítaní a literárnej výchove sa uplatňuje v  témach: Škola volá, Prichádza jeseň, Ľudia a ich 

zvieratá, Ide zima, Keď je noc, Koľko dní je do Vianoc?,  Fašiangové časy, Stopy v snehu, 

Z rozprávky do rozprávky, Keď slnce zasvieti, Kde je moje miesto?,  Svet je pestrý ako dúha, 

Kopem, kopem v záhradke 

 

Environmentálna výchova 

- viesť žiakov k ochrane prírody 

V čítaní a literárnej výchove sa uplatňuje v  témach: Prichádza jeseň, Ide zima, Stopy v snehu, 

Kopem, kopem v záhradke, Kde je moje miesto, Svet je pestrý ako dúha 

Ochrana života a zdravia 

- prispievať k utváraniu zdravého životného štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia 

 V čítaní a literárnej výchove sa uplatňuje v témach: Ide zima, Stopy v snehu, Z rozprávky do 

rozprávky  

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

- je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti 

partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými 

normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v 

konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia 

V čítaní a literárnej výchove sa uplatňuje v témach: Moja mama, mamička, Píšeme listy 
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6. Stratégie  

 

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)  

Postupy: 

analýza, syntéza, porovnávanie, indukcia, dedukcia 

Formy: 

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

vyučovacia hodina, rozprávanie  

 
          Učiteľ využíva rozličné metódy (napr. heuristickú, analyticko-syntatickú atď.) 

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

rešpektovaní zásady primeranosti veku. Významné miesto má samostatná práca s dôrazom na 

diferencovanosť úloh a individuálny prístup učiteľa k žiakom. Ďalej je to práca vo dvojiciach 

či skupinách, ktorá má byť účelná a má sa využívať funkčne. Dôležité je rozvíjať invenciu 

žiakov a využívať ich hravosť prostredníctvom didaktických hier. Dôsledne uplatňovať 

zásadu názornosti. Využívať akusticko-auditívne pomôcky a opticko-akustický kanál 

(televízia, video, interaktívna tabuľa). 

 
7. Učebné zdroje 

 

Literatúra : Súbor učebných pomôcok pre vyučovanie Slovenského jazyka v 2. ročníku: 
 

 UČEBNICA SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK  -  Eva Dienerová, 

Margaréta Nosáľová, Zuzana Hirschnerová, vydavateľstvo AITEC 

 PRACOVNÝ ZOŠIT SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ - Zuzana 

Hirschnerová, vydavateľstvo AITEC 

 Tvrdé a mäkké slabiky – Dana Kovárová, Alena Kurtulíková – vydavateľstvo  Orbis    

Pictus 

 UČEBNICA ČÍTANKA PRE 2. ROČNÍK - Margaréta Nosáľová, Eva Dienerová, 

Alžbeta Hirková -     vydavateľstvo  Aitec 

 PRACOVNÝ ZOŠIT ČÍTANKA PRE 2. ROČNÍK ZŠ – Zuzana Lacková, Pavla 

Agalarevová – vydavateľstvo AITEC 
 Písanie a slohové cvičenie 1. a 2. Zošit - Zuzana Hirschnerová, vydavateľstvo 

AITEC 

 
Didaktická technika: dataprojektor, CD prehrávač, interaktívna tabuľa  

Materiálno-výučbové prostriedky: fotografie, obrázkový materiál, výroba plagátov, 

posterov  

Ďalšie zdroje: internet, IKT, výukové CD, video 

 Učebné pomôcky ( obrazové súbory, videokazety, nahrávky, IKT...) 

 Literárne a detské časopisy  

 Mimočítanková literatúra – 2 knihy 
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8. Hodnotenie predmetu 

 

 Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie a  klasifikácia vedomostí 

a zručností žiaka. Klasifikácia má byť objektívna podľa platných pokynov a zásad. Hodnotí sa 

veku primerané ovládanie ortoepickej, ortografickej a pravopisnej normy. Zároveň sa hodnotí 

schopnosť stručne a podrobne reprodukovať čítaný text, reprodukovať vlastný zážitok či 

rozprávanie inej osoby, vytvoriť jednoduchý, veku primeraný vlastný text, čitateľská 

zručnosť, výsledky samostatnej, či skupinovej práce.  

 Pri vyučovaní slovenského jazyka treba neustále sledovať, hodnotiť nielen vedomosti 

a zručnosti, ale najmä úroveň jazykového prejavu žiakov. Preto sa vo vyučovaní okrem 

nespočetného množstva cvičných prác, úloh a cvičení predpisuje ako záväzný istý počet 

kontrolných diktátov a kontrolných prác. 

 Hodnotiť budeme priebežne každú vyučovaciu hodinu rôznymi spôsobmi – známka, 

slovné hodnotenie, symbol, sebahodnotenie. Pri hodnotení zohľadňujeme prácu žiaka počas 

celého klasifikačného obdobia. 

 Pri hodnotení kontrolných diktátov, písomných a kontrolných prác sa budeme riadiť 

vnútroškolskou stupnicou. Na polročnej a koncoročnej klasifikácii budú žiaci hodnotení 

jednou známkou, ktorá je komplexným hodnotením všetkých zložiek predmetu. 

 

Predpísané diktáty a kontrolné práce: 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku:  
počet: 10  

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ  

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)  

3. Samohláska ä  

4. Dvojhlásky  

5. Tvrdé spoluhlásky  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Mäkké spoluhlásky 

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le  

9. Vety  

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka 
 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  
2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov 

 

 Kontrolným diktátom predchádzajú nácvičné diktáty – po zrakovej a sluchovej 

príprave, komentovaný, zrakový diktát, autodiktát, výberový, vysvetľovací, prípravný,  voľný 

a tvorivý diktát. Typ a množstvo nácvičných diktátov volí vyučujúci podľa vedomostnej 

úrovne  a zručnosti žiakov písať gramaticky správne. Nácvičné diktáty hodnotíme počtom 

chýb, prípadne slovným komentárom. 

 

Tri kontrolné práce 
1. Vstupná kontrolná práca 

2. Polročná práca 

3. Výstupná kontrolná práca   

 

Písomné práce po každom prebratom celku. 
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 Kontrolným a písomným prácam predchádzajú pravopisné cvičenia, ktoré hodnotíme 

počtom bodov alebo  percentuálne. 

 

 Písanie a slohovú výchovu hodnotíme symbolmi, slovným komentárom. Postupne 

v druhom polroku symboly nahrádzame známkou.  

 Žiaka hodnotíme  podľa Metodického pokynu č. 22/2011 – R na hodnotenie žiakov 

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

 

  

 Spracovala: Mgr. Miriam Uhrinová 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská , Októbrová 16 

 2015 
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ANGLICKÝ JAZYK 
 

 

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

Predmet: AAANNNGGGLLLIIICCCKKKÁÁÁ    JJJAAAZZZYYYKKK 

 

Ročník: druhý 

 

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

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Novovytvorenému vyučovaciemu predmetu bola pridelená časová dotácia 1 hodina 

týždenne z voliteľných (disponibilných) hodín. Vychádza zo vzdelávacieho štandardu 

existujúceho predmetu anglický jazyk pre primárne vzdelávanie.  

 

Odkaz na vzdelávací štandard iŠVP: 

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

 

 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a 

spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej 

menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  

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

či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích 

jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a 

činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho 

referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať 

myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále 

spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  

Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho 

vzdelávania. Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. 

Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.   

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

  

 Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov 

vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie 

http://www.statpedu.sk/
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komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie.  

 

 Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

 

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

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer 

vymedzeným spôsobom, 

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

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

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

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 
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3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Tematický celok Rozvíjajúce ciele 
Výkonový štandard 

(žiak vie) 
Obsahový štandard 

1. Farby a hračky  
(Hello, Mr Jolly) 

a) Formovať u žiaka kladný vzťah 

k anglickému jazyku 

a) chápe potrebu vzdelávania sa 

v cudzom jazyku 

Colours and toys 

 

Grammar:  
It's a car. It's red.  

Is it a doll? Is it pink? Yes. No. 

Grammar in conversation:  
Hello. Hi. 

What's your name? 

My name's … 

b) Osvojiť si základnú slovnú zásobu 

týkajúcu sa farieb a hračiek 

b) správne pomenovať farby a hračky  

c) Osvojiť si používanie viet typu It's a 

... . It's ... . Is it a ... ? 

c) tvoriť jednoduché vety, jednoduché 

otázky, reaguje na ne, vie používať 

stiahnutý slovesný tvar  

 

d) Osvojiť si používanie odpovede 

typu Yes. No. 

d) vyjadriť súhlas, nesúhlas  

e) Nadviazať základnú spoločenskú 

konverzáciu pri stretnutí: pozdraviť 

sa, opýtať sa na meno, predstaviť sa. 

e) použiť jednoduché pozdravy, opýtať 

sa na meno, predstaviť sa  

 

2. Školské 

potreby  
(Mr Jolly's Shop) 

a) Osvojiť si základnú slovnú zásobu 

týkajúcu sa školských potrieb, 

zvierat a členov rodiny 

a) správne pomenovať školské potreby, 

zvieratá a členov rodiny 
School items 

 

Grammar: 
Is it red? Is it a car? 

Yes, it is. No, it isn't. It isn't a car. It's a 

van.  

Grammar in conversation:  
What is it? 
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b) Osvojiť si používanie otázok typu Is 

it a ... ? 

b) tvoriť jednoduché otázky  

c) Osvojiť si používanie odpovede 

typu Yes, it is. No, it isn't.                         

It isn't a ... . It's a ... .  

c) na jednoduché otázky reagovať 

kladne aj záporne, vyjadriť súhlas, 

nesúhlas  

 

d) Osvojiť si používanie otázok typu 

What is it?  

d) použiť otázky na objekty a reagovať 

na ne 

 

3. Dopravné 

prostriedky 
(Good morning!) 

a) Osvojiť si základnú slovnú zásobu 

týkajúcu sa dopravných 

prostriedkov a členov rodiny 

a) správne pomenovať dopravné 

prostriedky a členov rodiny 
Transport 

 

Grammar: 
It is an umbrella. 

It is a red bike. 

It isn't a blue car. 

Grammar in conversation:  
Good morning. 

How are you? 

I'm fine, thank you. 

b) Osvojiť si používanie neurčitých 

členov It's a/an ... .    

b) správne použiť neurčité členy   

c) Osvojiť si používanie viet typu It's a 

+ colour + noun. 

c) tvoriť jednoduché vety, v ktorých 

správne pomenuje farby a  objekty 

 

d) Rozvíjať základnú spoločenskú 

konverzáciu pri stretnutí 

d) rozvíjať základnú spoločenskú 

konverzáciu pri stretnutí 

 

4. Prídavné mená  
(Bella and Biffo) 

a) Osvojiť si základnú slovnú zásobu 

týkajúcu sa prídavných mien 

a podstatných mien 

a) správne pomenovať základné objekty 

podstatnými menami a ich vlastnosti 

prídavnými menami 

Adjectives 

 

Grammar: 

He is sad. 

Is she Mum? Yes, she is. 

No, she isn't. 

Grammar in conversation: 
I'm happy. Am I Dan? 

No, you aren't. 
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Yes, you are. 

b) Osvojiť si používanie viet typu He's 

... . She's ... . Is he ... ? Is she ... ? 

b) tvoriť jednoduché vety, jednoduché 

otázky, reaguje na ne 

 

c) Osvojiť si používanie viet typu I'm 

... . Am I ... ? Yes, you are. No, you 

aren't.  

c) tvoriť jednoduché vety, na 

jednoduché otázky reaguje kladne aj 

záporne, vyjadriť súhlas, nesúhlas 
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4. Kľúčové kompetencie 

 

a) Všeobecné kompetencie  

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk. Zahŕňajú široké 

spektrum spôsobilostí, ktoré sa týkajú napríklad sebauvedomenia, procesu učenia sa a pod., a 

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

 

Žiak dokáže:  

 osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa v 

cudzom jazyku,  

 sústrediť sa na prijímanie informácií,  

 používať získané vedomosti a spôsobilosti. 

 

b) Komunikačné jazykové kompetencie  

Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakovi konať s použitím konkrétnych 

gramatických prostriedkov (SERR, 2013, s. 12).  

 

Žiak dokáže:  

 poznať známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia,  

 predstaviť seba,  

 porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,  

 

c) Jazykové kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

 používať iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a 

záujmov,  

 používať základný repertoár slovnej zásoby, izolovaných slov a slovných spojení,  

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,  

 odpísať známe slová,    

 

d) Sociolingvistické kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

 nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,  

 pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, atď.   

 

e) Pragmatické kompetencie 

 

Žiak dokáže:  

 spájať písmená,  
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5. Prierezové témy  

 

Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu predmetu Anglický jazyk sú tieto 

prierezové témy: 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 porozumel sebe a iným;  

 optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;  

 uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;  

 osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

 nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;  

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;  

 rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov;  

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom živote 

 

Uplatňuje sa v Úvodnej lekcii – Welcome Unit – v učive Pozdravy,  

v 1. lekcii – Hello, Mr Jolly – v učive Pozdravy a predstavovanie, 

v 3. lekcii – Good morning – v učive Zdvorilostná komunikácia.   

Uplatňuje sa v závere každého tematického celku pri opakovaní lekcie (Unit 1, 2, 3, 4) v časti 

Spracovanie projektu a Prezentácia projektu.  

 

Multikultúrna výchova 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

 spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

 

Uplatňuje sa na úvodných hodinách s cieľom vzbudiť záujem o anglický jazyk a kultúru, 

pochopiť potrebu vzdelávať sa v cudzom jazyku.   

 

Dopravná výchova 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na veku primeranej úrovni; 

Uplatňuje sa v lekcii 4 (dopravné prostriedky). 
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6. Komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má 

žiak dosiahnuť na konci príslušného ročníka. Navrhované delenie výkonových štandardov do 

ročníkov je iba odporúčané (nie povinné), pričom žiak musí na konci primárneho vzdelávania 

dosiahnuť úroveň A 1.1+. Jazykové činnosti a stratégie sa rozvíjajú väčšinou integrovane, t. j. 

viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v 

ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú.  

 

 

Receptívne činnosti a stratégie  

 

Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom stupni 

vzdelávania považuje za kľúčový.  

Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako model 

imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka 

je východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných jazykových činností a stratégií. 

Osvojenie si zvukovej podoby jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby.  

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard  

Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:  

 identifikovať známe slová,  

 identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho 

osoby a oblasti jeho záujmov,  

 porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa 

týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov. 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard  

Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:  

 identifikovať hlásky,  

 vyhľadať známe slová a základné slovné spojenia,  

 porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy. 

 

Produktívne činnosti a stratégie  

 

Ústny prejav – výkonový štandard  

Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:  

 pýtať sa jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,  

 odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch. 

 

 



 38 

Písomný prejav – výkonový štandard  

Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa písmená, 

slová, neskôr krátke vety, pričom má k dispozícii správny vzor.  

Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:  

 správne napísať všetky písmená abecedy,  

 správne odpísať slová, krátke vety. 

 

 

7. Učebné zdroje 

 

Literatúra 

– Mary Bowen, Liz Hocking: English World 1 a English World 1 (učebnica, pracovný 

zošit, obrázkový slovník) 

 

Didaktická technika 

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

DVD English World 1, vizualizér 

 

Ďalšie zdroje 

– flash cards 

– vlastné materiály učiteľa a žiakov 

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

– internetové slovníky 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

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

 

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov 

predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu.  

 

Obsah hodnotenia  

 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a 

porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. 

Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie 

prostredníctvom neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, 

kreslenie).  

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, 

zmysluplné. Výroky žiakov v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť 
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vnímané v kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú 

pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.  

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a 

porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, 

čítanie krátkych textov s porozumením).  

Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. 

Žiaci odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a 

krátke odseky. Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu 

potravín, ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.). 

 

Spôsoby hodnotenia:  

 

 Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: jeho cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka 

v učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy 

úloh sú žiakom známe z vyučovacieho procesu).  

 Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej 

tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť 

atmosféru v triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.  

 Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie 

vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 

vlastných cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi 

najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a 

denníky. Portfólio obsahuje sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, 

ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, 

kresby, projekty a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia. 

 

Vedomosti preverujeme v rámci každého tematického celku – formu zvolí učiteľ 

(napr. projekt, test, ústne preverenie nadobudnutých jazykových schopností) – spolu 4 

výstupy: 

1. Hello, Mr Jolly (farby a hračky) 

2. Mr Jolly's Shop (školské potreby) 

3. Good morning! (dopravné prostriedky) 

4. Bella and Biffo (prídavné mená) 

 

 Súčasťou hodnotiaceho portfólia je výstupná písomná práca.  

 

 

 Spracovala: Mgr. Alena Blahútová 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská , Októbrová 16 

 2015 
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MATEMATIKA 
 

 

Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

Predmet: MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA 

 

Ročník: druhý 

 

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

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Vyučovaciemu predmetu bola hodinová dotácia  navýšená o 1 hodinu bez rozšírenia 

obsahu ako je uvedené v iŠVP.  

 Využitie navýšených hodín: 

 – na prehĺbenie a lepšie zvládnutie vzdelávacieho štandardu uvedeného v iŠVP 

 

 Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: 

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

matematika 

  

 

 Učebný predmet matematika  1.- 4. roč. ZŠ  je  založená na realistickom prístupe 

k získavaniu nových vedomostí a na využívaní  manuálnych a intelektových činností žiakov. 

Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych 

situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať 

matematickú gramotnosť  novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným 

matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky 

a pre celoživotné vzdelávanie. 

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, 

pracovnom a pod.) 

 vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného 

myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického 

myslenia 

 súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria 

východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 

 

 

http://www.statpedu.sk/
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2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania 

matematiky je učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby 

žiaci porozumeli učivu, o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov 

aj zdôvodnenie svojich odpovedí.  

To je záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený tak, 

aby žiaci boli samostatní a tvoriví nielen pri získavaní nových vedomostí, ale aby získané 

vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby vedeli svoje tvrdenia z oblasti matematiky ale aj  

z bežného života zdôvodňovať a obhájiť. 

 Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1. - 4. ZŠ je naučiť žiakov tým 

poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú 

potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností  žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na 

samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také 

skúsenosti, ktoré vyústia  do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov. 

      

            Vyučovanie matematiky v 2. ročníku má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä 

tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 

 Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia 

postupne sa rozširujúcej  matematickej symboliky, vhodné využívanie  tabuliek, 

grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a 

algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh. 

 V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických 

výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov.  

 Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.  

 Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou 

a realitou. Na základe  využitia induktívnych  metód získavania nových vedomostí, 

zručnosti a postojov, rozvíjať  matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. 

 Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom  matematizácie 

reálnej situácie, tvorby matematických modelov  a tým k  poznaniu, že realita je 

zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi.  

 Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní  

schopností žiakov používať  prostriedky IKT (kalkulátory, počítače)  k vyhľadávaniu, 

spracovaniu a uloženiu informácií. 

 Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, k 

aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu 

relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa.  

 Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,  ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá 

sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj  verejnom kontexte. 
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 Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah 

ku všetkým humánnym a demokratickým     hodnotám. 

 Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu  žiakov k spoločným európskym hodnotám, 

permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, 

medzi inými aj našim Slovenskom 

 Oboznámenie žiakov s peniazmi (platidlom: euro), ktoré sú v obehu a sú platné. Pri 

vysvetľovaní kvantitatívnej hodnoty eura ako platidla je potrebné používať 

napodobeniny eura ako učebnej pomôcky v rozsahu vytvoreného číselného oboru. 

Formou didaktických hier prehĺbiť prácu žiakov s eurami, ktorá sa zakladá na 

získaných poznatkoch o eure a o číselné obory a počtové výkony v týchto číselných 

oboroch. 

 

 Vyučovanie matematiky v 2. ročníku  má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní 

žiakov v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele 

vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie 

žiakov. 

 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsah 

 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 

Sčítanie dvoch sčítancov s prechodom cez základ 10, s činnosťou, s kresbou a slovnou 

úlohou. Zameniteľnosť sčítancov. Sčitovanie troch sčítancov. Rozklad čísel do dvoch 

sčítancov. Pamäťové osvojenie základných príkladov sčítania. Riešenie jednoduchých 

a zložených slovných na sčítanie, aj nepriamo sformulovaných. Odčítanie s prechodom cez 

základ 10  s činnosťou, s kresbou, slovnou úlohou. Odčítanie dvoch čísel. Pamäťové 

osvojenie základných príkladov odčítania. Riešenie jednoduchých  zložených slovných úloh 

na odčítanie, aj nepriamo sformulovaných. Zápis numerického príkladu na základe 

vysloveného alebo napísaného textu. Tvorenie textu k numerickému príkladu. Propedeutika 

násobenia a delenia prirodzených čísel.   

 

 Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100 

Určovať počty osôb, predmetov..počítaním po jednom, po dvoch..po desiatich; najprv na 

základe činnosti s predmetmi. Číslo, číslica, cifra. Jednociferné, dvojciferné, trojciferné číslo. 

Vzostupný a zostupný číselný rad. Porovnávanie skupín predmetov a zisťovanie, o koľko je 

viac/menej predmetov v jednej skupine ako v druhej. Konštatovania: o koľko menej/o koľko 

viac. Číslo ako počet kusov, výsledok merania, poradové číslo. Čítanie a písanie 

dvojciferných čísel. Rozklad čísel na súčet desiatok a jednotiek. Veľkosť čísel, susedné väčšie 

a menšie čísla. Porovnávanie čísel znakmi >,<,=. Miesto čísel na číselnej osi.  Nerovnice (na 

propedeutickej úrovni). Získanie prvej skúsenosti s desiatkovou sústavou. Riešenie slovných 

úloh charakterizovaných vzťahmi viac, menej, rovnako. 
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 Geometria a meranie 

Bod, priamka, polpriamka, úsečka. Rysovanie priamok, polpriamok a úsečiek. Vyznačovanie 

úsečiek na priamke, meranie dĺžky úsečky v centimetroch. Jednotky dĺžky:  centimeter (cm), 

milimeter (mm) a meter (m). Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky a pomocou prúžku 

papiera a odhadom.  Primerané praktické merania v triede a teréne pravítkom, metrom, 

meracím pásmom. Neštandardné jednotky dĺžky: palec, stopa, lakeť, a pod. Rysovanie 

rovinných útvarov (trojuholník, štvoruholník) pravítkom v štvorcovej sieti. Práca s pravítkom. 

Stavba kociek. 

 

 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 

Rozširovanie pojmu sčítania a odčítania rôznymi činnosťami v obore do 100. Pochopenie 

a aplikácia komutatívnej vlastnosti sčítania. Postupné používanie termínov: sčítanec, súčet, 

menšenec, menšiteľ, rozdiel. Pohotové sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla spamäti 

a riešenie príslušných príkladov odčítania. Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel, 

začiatky osvojenia týchto algoritmov. Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, využitie na skúšku 

správnosti. Výpočet súčtu troch sčítancov. Pozorovanie súvislosti medzi zmenou sčítanca 

(sčítancov) a súčtom, medzi menšencom a rozdielom a medzi menšiteľom a rozdielom. Práca 

s tabuľkami. Riešenie slovných úloh na: zväčšenie o niekoľko/zmenšenie o niekoľko; riešenie 

zložených slovných úloh, ktoré vedú k zápisu a+b+c; a+b-c; a-b-c; a-b+c, riešenie nepriamo 

sformulovaných úloh, Formulácia slovnej úlohy na základe obrázka  alebo na základe reality. 

Rovnice (na propedeutickej úrovni).  

 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Pokračovanie tvorenia postupnosti s udaným pravidlom tvorenia ich prvkov. Objavenie 

pravidla tvorenia postupnosti. Slovná formulácia spôsobu tvorenia postupnosti. Výroky 

o činnostiach, o obrázkoch, posúdenie ich pravdivosti. Hľadanie všetkých možností 

usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen, čísel. Zhromažďovanie údajov 

získaných pozorovaním udalostí, nameraných alebo spočítaných. Zobrazovanie údajov 

pomocou stĺpcového diagramu, čítanie z diagramu. Tabuľka, údaj. Propedeutika „istý, neistý, 

pravdepodobný, možný“ zhromažďovaním príkladov. Nepriamo sformulované úlohy. 

Jednotky času, sudoku, magický štvorec, platidlá, numerické a slovné úlohy z oblasti 

finančnej gramotnosti. 

 

Vyučovanie matematiky v 2. ročníku  má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní žiakov 

v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce 

z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov. 
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Tematický celok 
 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

I. Sčítanie a odčítanie v obore do 

20 s prechodom cez základ 10 

 

 

 

 

 Osvojiť si spoje sčítania a odčítania s prechodom 

cez základ. 

 Vedieť spamäti všetky spoje sčítania a odčítania 

s prechodom cez základ 10 do 20. 

 Sčítať (odčítať) čísla v ľubovoľnom poradí pri 

riešení úloh. 

 

 Vyriešiť jednoduché rovnice na sčítanie 

a odčítanie. 

 Vytvoriť jednoduché i zložené slovné 

      úlohy k danému numerickému  

       príkladu na sčítanie a odčítanie  

       v číselnom obore do 20. 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie 

typu: urči súčet, keď sú dané sčítance. 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie 

typu: zväčši dané číslo o niekoľko jednotiek. 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie 

typu: urči jedného sčítanca, ak je daný súčet 

a druhý sčítanec. 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie 

typu: zmenši dané čísla o niekoľko jednotiek. 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie 

typu: porovnávanie rozdielom. 

 Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie 

k zápisu: (a+b+c). 

 Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie 

k zápisu: (a-b-c). 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez 

základ 10. 

Sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním 

druhého sčítanca k prvému, dopočítaním menšieho 

sčítanca k väčšiemu. 

Sčítanie a odčítanie použitím zautomatizovaného 

spoja. 

Riešenie rovníc (na propedeutickej úrovni). 

Tvorenie textu k numerickému príkladu. 

Propedeutika násobenia a delenia prirodzených 

čísel. 

Riešenie jednoduchých a zložených slovných 

úloh na sčítanie a odčítanie s prechodom cez 

základ 10 v obore do 20. 

Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:  

- Určenie súčtu, keď sú dané sčítance. 

- Zväčšenie daného čísla o niekoľko 

jednotiek. 

- Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet 

a druhý sčítanec. 

- Zmenšenie daného čísla o niekoľko 

jednotiek. 

- Porovnávanie rozdielom. 

 

 

Zložené slovné úlohy typu:  

- Určenie súčtu, keď sú dané tri sčítance. 

- Určenie rozdielu, keď je daný menšenec 

a dva menšitele. 



 45 

II. Vytváranie prirodzených čísel 

v obore do 100 

 

 

 

 

 Určiť počet prvkov v danej skupine a vyjadriť ho 

prirodzeným číslom v obore do 100. 

 Priradiť príslušný počet predmetov k danému 

číslu v obore do 100. Chápať číslo ako počet 

kusov, výsledok merania, poradové číslo. 

 Napísať a prečítať číslo v obore do 100. 

 Rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, číslica, 

cifra. 

 Orientovať sa v číselnom rade. 

 Vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad. 

 Doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu. 

 Usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne 

i zostupne. 

 Použiť radové číslovky v číselnom obore do 100. 

 Zobraziť číslo na číselnej osi. 

 Rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a trojciferné 

číslo. 

 Rozložiť dvojciferné číslo na jednotky 

a desiatky. 

 Zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné číslo. 

 Zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet 

desiatok a jednotiek a graficky to znázorniť. 

 Porovnať dve čísla a výsledok porovnania 

zapísať pomocou relačných znakov ‹, ›, =.  

 Vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) 

ako dané číslo. 

 Vyriešiť jednoduché nerovnice. 

 Vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie. 

Počítanie po dvoch, troch, ...po jednotkách, po 

desiatkach. 

Prirodzené čísla 1 – 100 a 0. 

 

 

 

 

 

Číslo, číslica, cifra. 

Číselný rad. 

Vzostupný a zostupný číselný rad. 

Pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: 

pred, za, hneď pred, hneď za, prvý, druhý, .., 

predposledný, posledný. 

 

Usporiadanie čísiel podľa veľkosti.(väčšie, menšie, 

rovné, najväčšie, najmenšie). 

Používanie radových čísloviek v číselnom obore 

do 100. 

Číselná os. 

Jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné 

číslo. 

Jednotky a desiatky. 

Rozklad čísla na jednotky a desiatky. 

 

 

 

 

Relačné znaky ‹, ›, =. 

Porovnávanie čísiel v o bore do 100. 
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Nerovnice (na propedeutickej úrovni). 

Riešenie slovných úloh na porovnávanie 

charakterizovaných vzťahmi viac, menej, rovnako. 

III. Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 

100 

 

 

 Sčítať prirodzené čísla spamäti v obore do 100. 

 Odčítať prirodzené čísla spamäti v obore do 100. 

 Sčítať a odčítať spamäti celé desiatky v obore do 

100. 

 Sčítať spamäti dvojciferné a jednociferné čísla 

bez prechodu cez základ 10 v obore do 100. 

 Odčítať spamäti  jednociferné číslo od 

dvojciferného bez prechodu cez základ 10 

v obore do 100. 

 Sčítať spamäti dvojciferné čísla a celé desiatky, 

spamäti odčítať celé desiatky od dvojciferného 

čísla v obore do 100. 

 Sčítať spamäti dvojciferné čísla 

a jednociferné čísla s prechodom cez základ 10, 

spamäti odčítať jednociferné čísla od 

dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 

v obore do 100. 

 Sčítať a odčítať spamäti dvojciferné čísla bez 

prechodu cez základ 10 v obore do 100. 

 Sčítať a odčítať spamäti dvojciferné čísla 

s prechodom cez základ 10 v obore do 100. 

 

 Písomne sčítať a odčítať dve prirodzené čísla bez 

prechodu i s prechodom cez základ 10 v obore do 

100. 

 Sčítať tri a viaceré prirodzené čísla. 

 

 Využiť komutatívnosť sčítania pri riešení úloh. 

Pamäťové sčítanie a odčítanie v obore do 100:  

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

Pamäťové sčítanie a odčítanie celých desiatok. 

Pamäťové sčítanie dvojciferného a jednociferného 

čísla bez prechodu cez základ 10, pamäťové 

odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného 

bez prechodu cez základ 10. 

Pamäťové sčítanie dvojciferného čísla a celej 

desiatky, pamäťové odčítanie celej desiatky od 

dvojciferného čísla. 

Pamäťové sčítanie dvojciferného čísla 

a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10, 

pamäťové odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného čísla s prechodom cez základ 10. 

Pamäťové sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel 

bez prechodu cez základ 10. 

Pamäťové sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel 

s prechodom cez základ 10. 

 

 

 

 

 

Algoritmus písomného sčítania a odčítania dvoch 

prirodzených čísel bez prechodu i s prechodom cez 

základ 10 v obore do 100. 

Sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel. 

 

Komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 
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 Vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore do 

100. 

 Overiť správnosť výpočtu príkladov skúškou 

správnosti. 

 Používať termíny sčítanec, súčet, menšenec, 

menšiteľ, rozdiel. 

 Vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100 na sčítanie: 

- určiť súčet, ak sú dané sčítance. 

- zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek. 

 Vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100 na odčítanie: 

- určiť rozdiel dvoch čísel. 

- zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek. 

- porovnávať rozdielom. 

 

 

 Riešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore do 

100 typu:  

a+b+c; a+b-c; a-b-c; a-b+c. 

 Vykonať kontrolu správnosti pri riešení slovných 

úloh. 

propedeutickej úrovni). 

Rovnice (na propedeutickej úrovni). 

Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška 

správnosti. 

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

Jednoduché slovné úlohy v číselnom obore do 100 

na sčítanie: 

- určenie súčtu, ak sú dané sčítance. 

- zväčšenie daného čísla o niekoľko 

jednotiek. 

Jednoduché slovné úlohy v číselnom obore do 100 

na odčítanie: 

- určovanie rozdielu dvoch čísel. 

- zmenšenie daného čísla o niekoľko 

jednotiek. 

- porovnávať rozdielom. 

Riešenie zložených slovných úloh v číselnom 

obore do 100 typu:  

a+b+c; a+b-c; a-b-c; a-b+c. 

Kontrolu správnosti pri riešení slovných úloh. 

IV. Geometria a meranie 

 

 

 

 Vyznačovať body  a pomenovať ich. 

 

 Narysovať, označiť a pomenovať priamku, 

polpriamku, úsečku. 

 Vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, 

priamke, polpriamke) patrí, resp. nepatrí. 

 Vyznačiť krajné body úsečky. 

 Narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné body. 

 Vyznačiť úsečku na priamke, polpriamke. 

Bod, označenie bodu veľkým tlačeným písmenom 

(A, B,..) 

Priamka, polpriamka, úsečka. 

 

Bod patrí (nepatrí) útvaru, bod leží (neleží) na 

útvare. 

 

Vyznačenie krajných bodov úsečky. 
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 Vedieť jednotky dĺžky: milimeter (mm), 

centimeter (cm), meter (m). 

 

 Odmerať dĺžku predmetu za pomoci pravítka (s 

presnosťou na centimetre) a výsledok merania 

zapísať. 

 Odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na 

centimetre). 

 Narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na 

centimetre). 

 Správne použiť a označiť jednotky dĺžky. 

 Porovnávať a usporiadať úsečky podľa dĺžky. 

 Poznať nástroje na meranie dĺžky: pravítko, 

meter, meracie pásmo. 

 Odmerať vzdialenosť za pomoci metra i pásme (s 

presnosťou na meter a výsledok merania zapísať. 

 Použiť pri meraní dĺžky vhodný nástroj na 

meranie a zvoliť vhodnú jednotku dĺžky. 

 Odmerať dĺžku za pomoci neštandardných 

jednotiek. 

 Narysovať uzavretú čiaru. 

 Identifikovať a pomenovať mnohouholníky. 

 

 Identifikovať strany a vrcholy rovinných 

geometrických útvarov. 

 V štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) zhodný 

obrázok. 

 Postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa vzoru 

a podľa obrázka. 

Vyznačenie úsečky na priamke, polpriamke. 

 

Jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm), 

meter (m). 

 

Meranie dĺžky predmetov za pomoci pravítka. 

Meranie dĺžky úsečky (s presnosťou na 

centimetre). 

 

Rysovanie úsečiek s presnosťou n centimetre. 

Porovnávanie a usporiadanie úsečiek pomocou 

prúžku papiera, meraním a odhadom. 

 

Nástroje na meranie dĺžky: pravítko, meter, 

meracie pásmo. 

Neštandardné jednotky dĺžky: palec, stopa, lakeť, 

a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzavretá čiara. 

Pomenovanie mnohouholníkov: trojuholník, 

štvoruholník,.. 

Strana a vrchol rovinného geometrického útvaru. 

Zhodné zobrazenie - posunutie (na propedeutickej 

úrovni). 

Vzor, obraz. 

Stavba z kociek. 
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V. Riešenie aplikačných úloh 

a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie 

 

 

 

 

 Vedieť primerane rozlíšiť istý a nemožný jav 

(pravdivý, nepravdivý). Rozhodnúť o pravdivosti 

(nepravdivosti) tvrdenia. 

 Identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej 

postupnosti čísel, znakov, symbolov. 

 Doplniť na základe identifikovaného pravidla 

doplniť do postupnosti niekoľko čísel, znakov, 

symbolov. 

 Vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní 

spôsobov usporiadania dvoch (troch) predmetov, 

znakov, symbolov. 

 Nájsť všetky rôzne spôsoby usporiadania dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov. 

 Určiť počet všetkých možnosti dvoch (troch) 

predmetov, znakov, symbolov. 

 Vyriešiť sformulované úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 100. 

 Zozbierať, zoskupiť zaznamenať údaje rôznymi 

spôsobmi. 

 Vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať sa 

v nej. 

 Doplniť do tabuľky chýbajúce údaje. 

 Využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh. 

 Označiť a pomenovať jednotky času. 

 Určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách. 

 Znázorniť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách. 

 Doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa logického 

usporiadania (sudoku, magické štvorce). 

 Vymenovať platidlá: eurá (€), centy (c). 

 Nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy. 

Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch 

a posúdenie ich správnosti. 

(Pravda, nepravda, pravdivosť, nepravdivosť 

a negácia výrokov,..) 

Postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov. 

 

Pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, 

čísel, obrázkov doplnenie čísel, znakov, symbolov 

do postupnosti. 

Systém usporiadania dvoch (troch) predmetov, 

znakov, symbolov. 

Spôsoby usporiadania dvoch (troch) predmetov, 

znakov, symbolov. 

Usporiadanie počet všetkých možnosti dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov. 

Nepriamo sformulované úlohy. 

 

Zaznamenanie a zber údajov rôznym spôsobmi. 

 

Tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj. 

 

 

 

Jednotky času: hodina, minúta. 

 

Časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte 

hodiny. 

 

 

Sudoku s rozmermi max. 5x5. 

Magický štvorec s rozmermi max. 4x4. 
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 Vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. 

Platidlá: eurá (€), centy (c). 

 

Numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. 
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4. Kľúčové kompetencie 

 

Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja: 

 Sociálnu a komunikačnú kompetenciu žiakov vyučovanie matematiky rozvíja 

ústretovou komunikáciou medzi žiakmi, postupným navykaním žiakov na pozorné čítanie 

matematického textu, na používanie matematickej terminológie a symboliky v rozsahu 

preberaného obsahu. Vedieť zdôvodňovať pravdivosť (správnosť) svojho tvrdenia, učiť sa 

sformulovať otázky, rozvíjať pamäť. 

 Používaním jednoduchých vyučovacích programov podobných pracovným listom žiak 

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 žiackej kompetencie učiť sa učiť 

sa, nakoľko vyžaduje od neho myslieť aspoň o jeden krok dopredu od kroku, ktorý 

vykonáva. Núti žiaka získavať nové poznatky induktívnou poznávacou cestou. 

 Osobné, sociálne a občianske kompetencie vo vyučovaní žiak rozvíja dvojakým 

spôsobom. Jednak na vyučovacích hodinách matematiky prostredníctvom atmosféry 

v triede, ale i pri riešení slovných úloh a problémov z reálneho života 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, používania rôznych grafických a iných prostriedkov. 

 

 

5. Prierezové témy  

Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu predmetu Matematika sú tieto  

prierezové témy: 

 Dopravná výchova – Vychovávať žiakov k bezpečnosti v cestnej premávke. Získať 

základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie na cestách, 

chodníkoch, školskom dvore.- uplatňuje sa v tematickom celku: Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 100  (Tvoriť text k numerickému príkladu; Riešiť slovné 

úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100);  

      Spoznať dopravné značky. – uplatňuje sa v tematickom celku Geometria ( Rysovať  

            rovinné útvary: trojuholník, štvoruholník pravítkom. Zostaviť jednoduché stavby  

            (teleso) podľa vzoru alebo podľa obrázka).  

 Osobnostný a sociálny rozvoj – Vytvárať dobré spolužitie v triednom kolektíve.  

Zdramatizovať rozprávky na základe vymyslenej situácie, slovnej úlohe. Vedieť 

spolupracovať v dvojiciach, v skupine. – uplatňuje sa v tematických celkoch:  Vytváranie 

prirodzených čísel v obore do 100 ( Veľkosť čísel, susedné väčšie a menšie čísla.) 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 (slovné úlohy).  

 Spolupracovať v skupine. Komunikovať a pokúsiť sa argumentovať. Riešiť menšie 

problémy. Dodržiavať pravidlá. Za pomoci učiteľa pokúsiť sa vytvoriť projekt. - uplatňuje 

sa v tematických celkoch: Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10, 

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100,  Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 
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v obore do 100, Geometria, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické 

matematické myslenie. 

 

 

 Mediálna výchova a  Multikultúrna výchova – Využívať médiá a ich produkty, internet 

(výučbové CD, programy..) - uplatňuje sa v tematických celkov:  Sčítanie a odčítanie 

v obore do 20 s prechodom cez základ 10, Vytváranie prirodzených čísel v obore do 

100(Porovnávanie čísel, Riešenie slovných úloh charakterizovaných vzťahmi viac, menej, 

rovnako, číselná os,....)  

 Geometria, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100, Riešenie aplikačných 

úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

 Poznávať históriu, zvyky a tradície iných národov, národností. – uplatňuje sa v 

tematickom celku: Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10, 

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100,  Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

v obore do 100. 

 

 Ochrana života a zdravia  a Environmentálna výchova – Pochopiť, čo je sebaochrana. 

Rozvíjať telesnú zdatnosť. – uplatňuje sa v tematických celkoch: Vytváranie 

prirodzených čísel v obore do 100, Geometria, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

v obore do 100. 

Pochopiť zmeny v ročných obdobiach. Vedieť využitie liečivých rastlín. 

Chrániť životné prostredie. – uplatňuje sa v tematických celkoch: Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 100 (Práca s tabuľkami. Riešenie slovných úloh na: 

zväčšenie o niekoľko/zmenšenie o niekoľko; riešenie zložených slovných úloh).   

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie  

(Zhromažďovať údaje získané pozorovaním udalostí, nameraných alebo spočítaných. 

Zobrazovať údaje pomocou stĺpcového diagramu, čítať z diagramu). 

 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Utvárať základné vedomosti a zodpovedný 

postoj v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade  s vedeckými poznatkami 

a etnickými normami.-uplatňuje sa vo všetkých tematických celkoch. 

Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom každodennom živote.-uplatňuje sa v tematických celkoch. Vytváranie 

prirodzených čísel v obore do 100, Geometria, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

v obore do 100. 

 

 

6. Stratégie 

 

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

a ovplyvňujú úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.  

 Metódy – Namiesto často využívanej metódy výkladu  je prospešné ponechávať priestor 

žiakom: buď individuálnej aktivite, alebo aktivite v tíme. 



 53 

Ďalej je vhodné uplatňovať: pozorovanie, využitie praktických poznatkov zo života, 

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 žiaci učili predovšetkým veci potrebné, užitočné a významné pre život. 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 druhý ročník základných škôl 1. a 2. časť, PZ Geometria, 

vydal Orbis Pictus Istropolitana  

Autori:     V. Repáš, I. Jančiarová 

Učebnice: Matematika pre 2. ročník ZŠ (Černek Pavol, Bednážová Svetlana) 

 Autori:     V. Repáš, I. Jančiarová 

 

Doplnkové PL schválené MŠ SR 

ITK zdroje ( Slovné úlohy - CD s výučbovým programom, programy:  Power Point, Word,  

e Beam....). 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

V druhom ročníku ZŠ sú žiaci priebežne i súhrne hodnotení slovne a klasifikáciou. Dôraz 

sa kladie hlavne na sebahodnotenie, na pozitívne, motivujúce hodnotenie prejavov 

a výsledkov práce žiaka. 

 Hodnotí sa jeho samostatnosť, tvorivosť, schopnosť analyzovať zovšeobecňovať 

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

ako predmetu je súčasťou súhrnného hodnotenia žiakov 3. ročníka. 

Učiteľ hodnotí u žiakov matematickú zdatnosť, ktorá obsahuje: 

Povinnú oblasť: 

 Tvorí ho súbor vstupných, tematických, polročných a výstupných prác – 1. polrok – 3 

písomné práce, 2. polrok – 3 písomné práce) 

Tematické práce:  

   a) Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10. 

   b) Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100. 

   c) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100. 

 Učivo geometrie začleniť k učivu jednotlivých tematických celkov.  

 Ústna odpoveď – najmenej jedenkrát za polrok. 
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 Hodnotenie grafického prejavu žiakov (presnosť, úhľadnosť, správnosť) na geometrii. 

 

V každom bode je ohodnotený každý žiak známkou podľa vnútroškolskej stupnice na 

hodnotenie písomných prác. Tieto známky majú najväčšiu váhu pri klasifikácii. 

 

 Priebežné osvojenie osvojených poznatkov z aktuálne prebraného tematického celku: 

päťminútovky, bleskovky. 

Žiak je hodnotený podľa vnútroškolskej stupnice. 

 

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 

 

Žiaka hodnotíme  podľa Metodického pokynu č. 22/2011 – R na hodnotenie žiakov 

základnej školy.  

 

 

 

 Spracovala: Mgr. Viera Snopková 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská , Októbrová 16 

 2015 
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INFORMATIKA 
 

 

Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

Predmet: IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIKKKAAA 

 

Ročník: druhý 

 

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

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Novovytvorenému vyučovaciemu predmetu bola pridelená časová dotácia 1 hodina 

týždenne z voliteľných (disponibilných) hodín. Vychádza zo vzdelávacieho štandardu 

existujúceho predmetu informatika pre primárne vzdelávanie. 

 

Odkaz na vzdelávací štandard iŠVP: 

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

informatika 

 

 

 Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

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

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

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

všeobecný prostriedok komunikácie.  

  

 V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie 

konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu 

s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. 

Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania 

informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším 

stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom 

dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri 

výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i 

v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň 

pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v 

iných predmetoch. 

 

 

 

http://www.statpedu.sk/
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2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

 Cieľom INFORMATIKY na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami 

jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácii obsahom aj ovládaním 

primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzi- 

predmetových vzťahov si žiaci pomocou edukačného softvéru precvičujú základné učivo 

z ostatných predmetov a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenie v rôznych grafických 

editoroch. (Poznámka: Aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné činnosti pre žiakov 1. 

stupňa). 

 

Žiaci  

 uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich 

spracovanie,  

 uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov , vytvárajú 

návody, programy podľa daných pravidiel,  

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

 poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov, 

 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie 

na webe,  

 poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

 rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú,  

 rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo. 

 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

1. Reprezentácie a nástroje 

 práca s grafikou, 

 práca s textom, 

 práca s príbehmi, 

 práca s multimédiami, 

 informácie, 

 štruktúry. 

2. Komunikácia a spolupráca 

 práca s webovou stránkou, 

 vyhľadávanie na webe, 

 práca s nástrojmi na komunikáciu. 

3. Algoritmické riešenie problémov 

 analýza problému, 

 interaktívne zostavovanie riešenia, 

 pomocou postupnosti príkazov, 

 interpretácia zápisu riešenia, 
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 hľadanie, opravovanie chýb. 

4. Softvér a hardvér 

 práca so súbormi a priečinkami, 

 práca v operačnom systéme, 

 počítač a prídavné zariadenia, 

 práca v počítačovej sieti a na internete. 

5. Informačná spoločnosť 

 bezpečnosť a riziká 
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Tematický celok
 Výkonový štandard 

( žiak vie) 
Obsahový štandard 

Softvér a hardvér  - ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, 

psychohygienu, 

- vedieť zapnúť a bezpečne vypnúť počítať 

- vedieť pomenovať časti počítača 

- vedieť pohybovať s myšou 

- ovláda klik a dvojklik 

- vedieť spustiť a ukončiť program  

Časti PC 

- oboznámenie sa s počítačom, myšou, klávesnicou 

- nacvičenie práce s myšou 

 

Práca s textovým editorom 

- spustenie a ukončenie programu 

- jednoduché formátovanie textu 

 - vkladanie obrázkov do textu 

- kopírovanie, mazanie a presúvanie 

- vkladanie písmen a jednoduchých slov v grafickom 

editore 

Reprezentácie a nástroje - vedieť nakresliť krivé a rovné čiary 

- dokáže podľa predvolených farieb vymaľovať 

obrázok 

- vytvorí vlastný obrázok použitím určených 

nástrojov 

- zväčší, zmenší obrázok 

- vyberie časť obrázku a skopíruje ju 

- vedieť premiestňovať a otáčať obrázky 

- dokreslí obrázok spájaním bodov 

- vytlačí a uloží obrázok 

Maľovanie: 

- spustenie a ukončenie programu 

- popis prostredia 

- nástroje z panelu nástrojov 

- tvorba vlastný obrázok 

- práca s obrázkami 

 

Reprezentácie a nástroje textový editor, skicár 

- vedieť ukázať nástroje programu  

- používa  vo svojej práci textový editor  

- vloží jednoduché slová  

- vedieť napísať malé a veľké písmeno, opraví a 

vymaže chybný text 

Práca s textovým editorom 

- spustenie a ukončenie programu 

- jednoduché formátovanie textu 

 - vkladanie obrázkov do textu 

- kopírovanie, mazanie a presúvanie 

- vkladanie písmen a jednoduchých slov v grafickom 

editore 

- vedieť pracovať s CD a výučbovými 

programami  

Práca s CD a internetom 

- práca  s CD mechanikou, dostupnými výučbovými 
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- vedieť otvoriť CD mechaniku, vložiť CD, 

spustiť CD, ukončiť program z CD, vybrať CD 

- vedieť si načítať danú web stránku  

-vedieť na Internete otvoriť jednoduchú 

aplikáciu 

- vedieť pracovať s veku- primeranými web 

stránkami: www.bublina.sk  a 

www.Jablko.cz 

programami 

- poskytnúť prvotné informácie o práci s internetom. 

- práca s multimédiami, nahrávanie  zvukov, spúšťanie 

zvukov z CD a internetu 

 

- vedieť spracovať a odprezentovať 

jednoduchý projekt  

- prezentácia  výsledkov vlastnej práce 

 

Komunikácia a spolupráca 

 

vedieť: 

- napísať adresu a kliknúť na odkaz 

- ovládať a používať pravidlá správania sa v sieti 

Internet 

- rozumieť rizikám používania internetu- portál 

www.bezpecnenainternete.sk 

- základy slušného správania sa na internete pri 

komunikácii 

 

 Internet ako zdroj informácii a zábavy 

- práca s nástrojmi, prezeranie a vyhľadávanie, využívanie 

internetu ako zdroja informácii a zábavy 

Algoritmické riešenia 

problémov 

 

-  ovládať jednoduché didaktické hry, obrázkové 

stavebnice 

- vedieť naprogramovať jednoduchú robotickú 

hračku (bee-bot) 

Jednoduché zábavné programy a didaktické hry 

 

 

 

Princípy fungovania IKT 

 

vedieť: 

- vytvoriť vlastný priečinok  

- ukladať obrázky do priečinka a prenosných 

zariadení 

- vyhľadávať svoj priečinok 

- premenovať a vymazať priečinky 

- spúšťať a ovládať jednoduché  hry, hudbu 

z CD a Internetu 

Systém ukladania informácii 

- súbory, meno súboru, 

- vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov, 

- využitie tlačiarne  

- spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie 

jednoduchých hier 

Informačná spoločnosť - ovládať a používať pravidlá bezpečného - bezpečné správanie, ochrana počítača.  

http://www.bublina.sk/
http://www.jablko.cz/
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 správania sa  v učebni informatiky, pri  práci 

s PC 

- bezpečné správanie na internete  
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4. Kľúčové kompetencie 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa: 

 uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

 získava a spracováva nové informácie a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať 

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  

 

Sociálne komunikačné kompetencie: 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 

uplatnenia 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti 

 

Kompetencie uplatňovať matematické myslenie: 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov 

 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

 efektívne využíva IKT pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom 

vyučovaní a vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov 

 nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať 

informácie v textovej aj grafickej podobe 

 vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote 

 uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom 

 rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a 

IKT 

 

Kompetencie riešiť problémy: 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

 poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovania úrovne ich rizika 

 dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty 
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Kompetencie sociálne a personálne: 

 efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže 

tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch 

 

 

5. Prierezové témy 

 

Mediálna výchova /MEV/ - vedieť využívať médiá , prakticky aplikovať poznatky z médií 

a vedieť rozlíšiť aj negatívne vplyvy na rozvoj osobnosti. Uplatňuje sa v témach: Hráme sa so 

zvukmi. 

Environmentálna výchova /EV/ -  dôraz kladie na vzťah medzi človekom a životným 

prostredím. Uplatňuje sa v téme: Krúžky a obdĺžniky. 

Ochrana života a zdravia /OŽZ/ - cieľom je rozvoj telesnej zdatnosti, vedieť poskytnúť 

prvú pomoc, zdravotná príprava. Uplatňuje sa v témach: Kreslíme a vyfarbujeme, Prezeráme 

web, Skúmame internet, Riešime problémy s počítačom.  

Dopravná výchova /DV/ - cieľom je získať vedomosti, návyky  a zručnosti  v dopravných 

situáciách. Uplatňuje sa v témach: Pečiatkujeme, Kreslíme čiary, Presúvame a zoraďujeme. 

Osobnostný a sociálny rozvoj /OSR/ - cieľom  je rozvíjať sebareflexiu, sebapoznávanie,  

sebadôveru, zodpovednosť za svoje konanie a správanie, vedieť správne pochopiť prevenciu. 

Uplatňuje sa v témach: O počítači, Klikáme myšou, Vyfarbujeme obrázky, Kreslíme čiary, 

Kreslíme a vyfarbujeme, Kreslíme rovné čiary, Krúžky a obdĺžniky, Presúvame 

a zoraďujeme, Riešime podľa pravidiel, Pracujeme s klávesnicou, Píšeme text, Prezliekame 

písmenká, Píšeme čísla, Prezeráme web, Skúmame internet, Hráme sa so zvukmi. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu /VMR/ 

Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade 

s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo 

životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou 

je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných 

odborníkov.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

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

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 

vzťahov;  

uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom (každodennom) živote. (iŠVP)  
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6. Stratégie 

 

Vyučovacie metódy a formy práce budú zamerané na aktívne učenie sa žiakov. 

 individuálna práca 

 skupinová práca  

 problémové vyučovanie 

 pozorovanie, predvádzanie projekcie, prezentácia 

 experiment 

 diferencované vyučovanie 

 vlastné formy zážitkového učenia, skúsenostného učenia 

 kooperatívne učenie 

 samostatná práca 

 začleňovanie reálnych situácii, ktoré žiaci zažívajú v okolí 

 

 

7. Učebné zdroje 

 

 počítačová učebňa s pripojením na internet, tlačiarňou a skenerom, multimediálne CD 

 aktuálne schválené učebnice informatiky 

 internetové stránky odporúčané učiteľom 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

 Žiaci 2. – 4. ročníka základnej školy sú z predmetu informatika hodnotení známkou, 

len v prvom polroku 2. ročníka sú hodnotení slovne - nový predmet viď. Metodický pokyn 

22/2011 – R na hodnotenie žiakov základnej školy. Pri praktických aktivitách je vhodné 

slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby 

záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu 

žiaka. V nižších ročníkoch sa odporúča pristupovať k tvorbe záverov na základe stručnej 

osnovy danej učiteľom. 

 

Hodnotenie zohľadňuje: 

 priebežné zvládnutie učiva 

 osobný rast žiaka pri práci s PC 

 prezentáciu jednoduchého projektu na ľubovoľnú tému na konci školského roka. 

 

 

      

 Spracovala: Mgr. Aneta Morongová 

 ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16 

 2015 
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PRVOUKA 
 

 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA 

 

Predmet: PPPRRRVVVOOOUUUKKKAAA 

 

Ročník: druhý 

 

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

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP:  

            Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho 

štandardu v takej forme, ako je uvedené v iŠVP.  

 www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – človek a príroda, človek a spoločnosť 

– prvouka 

  

 

  Predmet prvouka sa skladá z prírodovednej a spoločenskovednej zložky, a preto je 

súčasťou dvoch vzdelávacích oblastí – Človek a príroda a Človek a spoločnosť.  

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 služieb, samosprávy a 

geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého 

prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom 

prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov. 

 Keďže predmet je vytvorený z obsahov dvoch vzdelávacích oblastí – prírodovednej a 

spoločenskovednej, výkonový štandard je rozdelený do dvoch častí, ktoré korešpondujú s danými 

vzdelávacími oblasťami. Spoznávanie prírodného prostredia je viazané s iným typom poznávacích 

procesov v porovnaní so spoznávaním spoločenského prostredia, preto zostali vzdelávacie oblasti 

formálne oddelené.  

            Vzdelávací štandard prvouky ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby 

vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, 

pátranie, skúmanie, objavovanie lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a 

porozumenia v prvouke. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a 

konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať. 

Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním okolia školy 

a bydliska a postojmi k spoločnosti, pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. ročníku 

(Objavné cesty po Slovensku). 

http://www.statpedu.sk/
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2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

      Žiaci:  

 rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,  

 rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných 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 podložený úsudok,  

 spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou 

kooperácie je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri 

tvorbe záveru (riešenia),  

 argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k 

danej téme, ktorá je adekvátna z hľadiska vekuprimeranosti žiakov,  

 rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,  

 uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a 

rozdiely medzi skupinami ľudí),  

 vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote,  

 

 rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, 

rekreácia a iné),  

 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 

(žiak vie) 
Obsahový štandard 

Počet navýšených 

hodín 
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Rastliny  rozpoznať základné časti rastlín,  

 identifikovať základné časti rastlín (pŕhľava 

dvojdomá, púpava lekárska, rebríček 

obyčajný, kapsička pastierska, ruža šípová, 

pagaštan konský¹),  

 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 živiny),  

 vysvetliť princíp opeľovania,  

 že plod je časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu,  

 že plody obsahujú semená, z ktorých vyrastú 

nové rastliny 

 základné časti rastlín: koreň, stonka, 

list, kvet, plod  

 byliny, kry, stromy  

 životné prejavy rastlín – rast, vývin, 

rozmnožovanie  
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Živočíchy  uviesť tri spoločné a tri rozličné znaky, 

ktorými sa živočíchy a rastliny vzájomne 

podobajú,  

 vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom tela a 

spôsobom života prispôsobené prostrediu, v 

ktorom žijú (ako príklad použije: mačka 

domáca, dážďovka zemná, krt obyčajný, 

lastovička obyčajná, kapor obyčajný, voš 

detská),  

 na príkladoch uviesť rozdiely medzi 

suchozemskými a vodnými živočíchmi,  

 že živočíchy získavajú potravu rôznym 

spôsobom,  

 vysvetliť vzťah dravec a korisť,  

 vysvetliť význam maskovania živočíchov v 

prostredí,  

 identifikovať časť tela, ktorá zabezpečuje 

živočíchom pohyb,  

 triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa 

pohybujú a tieto informácie dať do súvislosti 

s tým, kde a ako živočíchy žijú 

 životné prejavy živočíchov  

 suchozemské a vodné živočíchy  

 dravec, korisť  

 končatiny  

 

Človek  identifikovať päť základných zmyslov 

človeka a im prislúchajúce zmyslové orgány,  

 vysvetliť význam zmyslových orgánov pre 

život človeka,  

 vysvetliť zásady starostlivosti o zrak a sluch,  

 vytvoriť závery o funkcii ušnice pri 

zachytávaní zvuku,  

 že orgány hmatu sú rozmiestnené po celom 

tele v koži a sú zodpovedné za jej citlivosť 

 zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, 

poruchy zraku  
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Neživá príroda 

a skúmanie 

prírodných 

javov 

 

 vysvetliť rozdiel medzi živými a neživými 

súčasťami prírody,  

 triediť na základe znakov, identifikovaných 

vlastným pozorovaním, prírodné objekty na 

živé, neživé a odumreté,  

 vysvetliť, na čo všetko používa 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,  

 že voda sa vyskytuje v rôznych formách 

(niektoré vymenuje, napr. ľad, vodná para, 

sneh, dážď, námraza, rosa),  

 vymenovať tri typy vodných zdrojov,  

 na základe skúmania vytvoriť závery o 

priesvitnosti a priehľadnosti rôznych 

materiálov (prostredí),  

 že 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, žiarovka 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,  

 životné prejavy organizmov: pohyb, 

rast, príjem potravy, dýchanie, 

rozmnožovanie  

 vodné zdroje (potok, rieka, jazero, 

more, podzemná voda), význam vody 

pre život  

 svetelné zdroje, tiene, priesvitný, 

priehľadný, nepriesvitný materiál  

 meranie času, presýpacie hodiny, 

kyvadlo  
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 zostrojiť kyvadlo,  

 vysvetliť vzťah rýchlosti kmitania kyvadla a 

niektorých vlastností kyvadla na základe 

pozorovania kyvadla 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

  orientovať sa v budove školy (trieda, jedáleň, 

WC a iné) 

 definovať pravidlá bezpečnosti pri návšteve 

školy 

 pomenovať významné orientačné body 

v blízkosti školy (budovy a iné) 

 povedať zjednodušenú adresu školy a adresu 

svojho bydliska  

 rozlíšiť pojmy predtým, včera, dnes, potom, 

zajtra 

 identifikovať dni v týždni 

 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 týždni, 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 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Rastliny  uviesť päť príkladov rôznych prostredí a k 

nim príklady rastlín v nich žijúcich,  

 vysvetliť na príkladoch, ako sa rastliny 

prispôsobujú svojim tvarom a spôsobom 

života podmienkam, v ktorých žijú,  

 vysvetliť, ako sú rastliny závislé od neživého 

prostredia,  

 rôznorodosť životných podmienok 

rastlín, prispôsobovanie sa prostrediu, 

životné prejavy rastlín 

 význam rastlinných semien, 

rozširovanie semien, podmienky 

klíčenia semien: vzduch, voda, teplo 

 rast rastliny, životné podmienky rastlín: 
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 opísať tri životné prejavy rastlín  

 vysvetliť, kde a prečo je možné nájsť semená 

rastlín  

 zhodnotiť význam rastlinných semien pre 

život človeka  

 uviesť na príkladoch, že niektoré semená 

majú vyvinuté nástroje na to, aby sa dostali 

čo najďalej od materskej rastliny,  

 vysvetliť, z ktorej časti semena rastlina klíči a 

čo sa deje so zvyškom semena po jej 

vyklíčení,  

 navrhnúť postup, ako je možné zistiť 

podmienky klíčenia semien,  

 vysvetliť, akým spôsobom a prostredníctvom 

ktorých častí získavajú rastliny z prostredia 

vodu, vzduch a svetlo,  

 navrhnúť postup na overenie predpokladov 

týkajúcich sa podmienok rastu rastlín 

svetlo, teplo, vzduch, voda, pôda 

Živočíchy  porovnať spôsob života živočíchov a rastlín,  

 zistiť, že životné prejavy živočíchov sú 

podobné životným prejavom rastlín, ich 

spôsob života je však iný,  

 že živočíchy (aj človek) sa postupne menia – 

rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú,  

 uviesť príklady mláďat rôznych druhov 

živočíchov, ktoré sa nemusia podobať na 

dospelé jedince,  

 že dĺžka života živočíchov je rôzna,  

 že človek získava potravu rôznym spôsobom,  

 vysvetliť na príkladoch, aký úžitok človeku 

poskytuje chov živočíchov,  

 životné prejavy živočíchov a rastlín 

 rast a vývin 

 pestovanie úžitkových rastlín, zber divo 

rastúcich rastlín, lov divo žijúcich 

zvierat, 

 chov zvierat: kravy, ovce, sliepky, kone, 

včely 

 spoločenský hmyz 

 včelia rodina: matka, trúd, robotnica 

 mravenisko 
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 vysvetliť význam tvorby živočíšneho 

spoločenstva,  

 spoznať včelu medonosnú,  

 opísať spôsob života včiel a mravcov 

Človek  vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb,  

 zistiť vlastným pozorovaním, že palec 

umožňuje realizovať najviac pohybov a 

úkonov, ktoré sú typické pre človeka,  

 že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté 

na kostru,  

 pomenovať niektoré hlavné kosti ľudského 

tela a identifikovať ich na vlastnom tele,  

 vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského 

tela (sústredí sa na to, že kosti sa nachádzajú 

v celom tele a sú pospájané kĺbmi),  

 že kosti rastú spolu s človekom až do 

dospelosti,  

 že kosti sa môžu zlomiť; zlomená kosť sa 

späť zrastie,  

 že človek pomocou svalov vykonáva 

rôznorodé pohyby,  

 skúmaním zistiť, že niektoré pohyby v tele sú 

ovládané vôľou (chcením) a niektoré mimo 

vôle človeka,  

 vymenovať päť rôznych pohybov, ktoré 

zabezpečujú svaly,  

 že svaly rastú, vyvíjajú sa a silnejú postupne s 

rastom a vývinom človeka,  

 vysvetliť únavu svalov a význam 

pravidelného cvičenia pre vývin svalstva 

 pohyb ako prejav života 

 kostra ľudského tela: lebka, chrbtica 

a stavce, rebrá, ramenná kosť, stehenná 

kosť, kĺb, zlomenina 

 svaly, ich význam a rozvoj, únava 

svalov, pohyby ovládané vôľou 

a pohyby realizované mimo vôle 

človeka 

 

Neživá príroda  vysvetliť, čo obsahuje pôda a jednotlivé jej  zloženie pôdy, úrodnosť pôdy,  
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a skúmanie 

prírodných 

javov 

 

zložky zaradí k živým, neživým alebo 

odumretým súčastiam,  

 uviesť medzi živými súčasťami živočíchy, 

ktoré žijú v pôde a dýchajú vzduch prítomný 

v pôde,  

 uviesť vodu a vzduch ako neživé súčasti 

prírody,  

 že z pôdy sa do vody prítomnej v pôde 

uvoľňujú rôzne látky, ktoré potom rastliny 

prijímajú koreňmi a využívajú ich na svoj 

rast,  

 zistiť vlastnosti rôznych typov pôd,  

 vytvoriť zo skúmania závery o rôznych 

vlastnostiach pôd,  

 skúmať rozpúšťanie látok vo vode,  

 vytvoriť záver o tom, ktoré látky sa 

rozpúšťajú vo vode a ktoré nie,  

 skúmaním zistiť, akým spôsobom je možné 

rozpúšťanie urýchliť,  

 jednoducho vysvetliť, čo sa deje s látkou, 

ktorá sa vo vode rozpúšťa,  

 navrhnúť postup, ako zistiť prítomnosť látky 

vo vode,  

 opísať na základe pozorovania proces 

filtrácie, 

 čo je odparovanie, 

 vysvetliť, čo sa pri odparovaní deje s vodou a 

s látkou, ktorá bola vo vode rozpustená 

znečistenie pôdy 

 rozpúšťanie látok vo vode, 

zrýchľovanie rozpúšťania, filtrácia, 

odparovanie 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

  opísať cestu do školy,  

 ovládať základné pravidlá bezpečnosti na 

 cesta do školy, priechod pre chodcov, 

semafor 
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ceste,  

 určiť aktuálny rok,  

 zaradiť mesiace v roku podľa ročných období 

od začiatku roka,  

 určiť význam sviatkov (narodeniny, sviatky 

na Slovensku),  

 že jeho obec je súčasťou Slovenska,  

 rozpoznať štátne symboly (štátnu vlajku a 

štátny znak SR),  

 odlíšiť jednotlivé prvky krajiny,  

 opísať krajinu v okolí školy/bydliska (podľa 

obrázkov) počas roka,  

 uviesť dôvody, prečo ľudia cestujú,  

 odlíšiť druhy dopravy,  

 porozprávať o javoch v krajine, ktoré sú pri 

cestovaní zaujímavé (atrakcie, pamiatky, 

príroda a i.),  

 odlíšiť vybrané profesie a ich náplň,  

 opísať úlohu hasičov, policajtov a záchrannej 

zdravotnej služby,  

 zvládnuť postup, ako privolať pomoc,  

 určiť čas celých hodín na klasických a 

digitálnych hodinách 

 kalendár – rok, mesiac, týždeň, deň, 

dátum, sviatky, rodina, narodeniny 

 jeseň (september, október, november), 

zima (december, január, február), jar 

(marec, apríl, máj), leto (jún, júl, 

august) 

 Vianoce, Nový rok, vznik Slovenskej 

republiky, Veľká noc, Pamiatka 

zosnulých 

 Slovensko – štátna vlajka, štátny znak 

 prvky krajiny (polia, lúky, lesy, rieky, 

jazerá, vrchy, rovina, domy a cesty) 

 cestovanie, práca, škola, dovolenka, 

druhy dopravy (auto, autobus, vlak, 

lietadlo, loď), spoznávanie krajiny, 

pamätihodnosti 

 povolania ľudí (lekár, učiteľ, vedec, 

strojník, pekár, mäsiar, obchodník a iné) 

 zásady bezpečnosti, slnečné žiarenie, 

oheň, elektrický prúd a iné 

 nebezpečné predmety, postup pri volaní 

hasičov (150), záchrannej služby (155), 

polície (158), tiesňová linka (112) 

 

¹Z dôvodu odbornej korektnosti sú vo vzdelávacích štandardoch pri všetkých rastlinných a živočíšnych druhoch uvedené rodové aj druhové názvy 

organizmov. Štandardným výkonom žiaka prvého stupňa základnej školy je poznanie rodového názvu organizmov, uvedených vo vzdelávacom 

štandarde. 
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4. Kľúčové kompetencie 

        

 Obsah vyučovacieho predmetu Prvouka v 2.. 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. 

 

 

       Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný 

predovšetkým na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. 

 

Pri rozvoji kognitívnych kompetencií je dieťa vedené k špecifickému spracovávaniu 

informácií získaných vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) 

spôsoby poznávania.  

 

Pri rozvoji informačných kompetencií ide predovšetkým o rozvoj detskej schopnosti 

vyhľadávať informácie a posudzovať ich využiteľnosť pre pochopenie skúmaného javu ako aj 

ich mieru objektivity poskytovaných údajov, dokáže primerane veku komunikovať pomocou 

elektronických médií v rôznorodých zdrojoch.  

 

Pri rozvoji sociálnych kompetencií ide predovšetkým o rozvoj konštruktívneho dialógu 

zameraného na modifikáciu aktuálne platných predstáv detí o skúmaných javoch. Pri rozvoji 

sociálnych kompetencií ide predovšetkým o rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na 

modifikáciu aktuálne platných predstáv žiakov o skúmaných javoch. Žiaci rozumejú rôznym 

typom doteraz používaných textov, vyjadrujú sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou 

formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania. Na základnej úrovni využívajú technické 

prostriedky medziosobnej komunikácie. 

 

Pri rozvoji kognitívnych kompetencií je žiak vedený k špecifickému spracovávaniu 

informácií získaných vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) 

spôsoby poznávania. 

 

Pri rozvíjaní kompetencie učiť sa učiť sa má žiak osvojené základy schopnosti sebareflexie 

pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a 

osvojovania si poznatkov, vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo 

svojom učení a v iných činnostiach. 

 

Pri rozvíjaní kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia žiak 



 75 

používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely 

logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely). Je pripravený ďalej si 

rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii 

poznatkov. 

 

Pri rozvíjaní kompetencie riešiť problémy žiak hľadá a využíva rôzne informácie, skúša 

viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje 

pri podobných alebo nových problémoch.  

 

Pri rozvíjaní osobných, sociálnych a občianskych kompetencií žiak dokáže odhadnúť svoje 

silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo 

využíva svoje možnosti, má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 

 

Pri rozvoji kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry sa 

žiak dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti,  pozná bežné pravidlá 

spoločenského kontaktu (etiketu). 

 

       Vzdelávací obsah je konštruovaný tak, aby si deti postupne systematizovali poznatky o 

prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústreďujú na opis 

pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie, kategorizačné schopnosti a neskôr sa 

sústreďujú na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať principiálne fungovanie 

vybraných prírodných javov. Rozvíjajú sa schopnosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta 

a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Uvedené spôsobilosti a 

kompetencie sa rozvíjajú pri nadobúdaní a modifikácii vybraných pojmov a najmä pri 

modifikácii komplexnejších predstáv, ktoré sú špecifikované obsahovým štandardom v 

jednotlivých témach.  

       Prírodovedné vzdelávanie je základom pre kvalitný rozvoj ekologických poznatkov, 

environmentálnych súvislostí, ako aj pre kvalitný rozvoj kladného postoja k vlastnému 

zdraviu a zdravému životnému štýlu. Keďže ide o rozvoj postojov a poznatkov vytvorených 

na základe tvorby súvislostí medzi vedomosťami, nie je vhodné ich rozvíjať osobitnými 

aktivitami, ich rozvoj je súčasťou špecifického prístupu k prírodovednému vyučovaniu. Ich 

zmysluplný rozvoj je zabezpečený špecifikáciou výkonového štandardu, ktorý sústreďuje 

žiakov na tvorbu súvislostí medzi nadobúdanými poznatkami. 

 

 

 

5. Prierezové témy  

  

       Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu predmetu Prvouky sú tieto prierezové 

témy: 

 

• Dopravná výchova – vychovávať žiakov k bezpečnosti v cestnej premávke 

• Osobnostný a sociálny rozvoj ( zaradená aj Tvorba projektu a prezentačné zručnosti)  
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• Environmentálna výchova - viesť žiakov k ochrane prírodného prostredia  

• Mediálna výchova - viesť žiakov k tomu, aby poznali význam prírodných javov    v  

prostriedkoch verejného informovania /tlač, odborné periodiká, internet/  

• Multikultúrna výchova - vychovávať empatických jedincov, ktorí pochopia a  

akceptujú kultúrnu rôznorodosť  

• Ochrana života a zdravia  

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu. 

 

 

6. Stratégie 

 

     Vo výchovno–vzdelávacom procese vyučovania prírodovedy je možné voliť a uplatňovať 

rôzne metódy a formy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem o preberané učivo, 

sústredia ich pozornosť na obsahové prvky, ovplyvnia postup myslenia každého žiaka 

a umožnia im čo najlepšie si ozrejmiť a dokonale osvojiť príslušné vedomosti a zručnosti.    

 

Metódy: 

Pri realizácii cieľov a úloh prírodovedy sa najčastejšie uplatňujú: 

  pozorovanie 

  rozhovor 

  rozprávanie 

  vysvetľovanie 

  beseda 

  práca s demonštračným materiálom 

  práca s  videozáznamom 

  práca s internetom a IKT 

  práca s encyklopédiou 

  práca s modelmi 

  využitie čítania a reprodukcie zvukovej nahrávky 

  pokus, projekt 

  práca s PZ, s kalendárom a pod. 

 didaktické hry, súťaže, dramatizácia, vychádzka, exkurzia. 

 

 

Postupy:  

 analýza 

 syntéza 

 indukcia  

 porovnávanie 

 dedukcia. 
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Formy: 

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

potrieb žiakov, tiež od ich individuálnych schopností, zručností a možností: 

  frontálne vyučovanie 

  skupinové vyučovanie 

  kooperatívne učenie 

  diferencované vyučovanie 

  projektové vyučovanie a vyučovanie v blokoch 

  domáca – individuálna práca žiakov – projekty. 

 

Ako veľmi efektívny spôsob zámerného rozširovania sociálnych zručností sa pokladá proces 

kooperatívneho učenia.  

 

 

 

   7.  Učebné zdroje 

 

 Literatúra: DOBIŠOVÁ ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ,O.: Prvouka pre druhákov 

– pracovná   

            učebnica; AITEC, 2016 

 DOBIŠOVÁ ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Multimediálny disk (MMD)k pracovnej     

   učebnici Prvouka pre druhákov; AITEC,2016 

 DOBIŠOVÁ ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Metodické komentáre k pracovnej  

    učebnici Prvouka pre druhákov na CD; AITEC,2016 

 Encyklopédie 

 Rozprávky o dopravných značkách 

 Prof. Dr. Et. Dr.h.c. Alberty, j., CSc.: Monografia obce Valaská, štúdio HARMONY, 

s.r.o., 2002 

 Internet – www. stránky našej obce 

 

Didaktická technika:  

– notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa, vizualizér 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

– fotografie 

– obrázky k jednotlivým vlastivedným témam  

– zošit, vlastivedná kronika 

– časopis Vrabček, Včielka, Zornička a iné časopisy 

– rôzne texty a obrázky – vyberá učiteľ z rôznych oblastí– z internetu, encyklopédií 

– stavebnice a modely 

– manipulačné pomôcky  

– vystrihovačky 

– vlastné materiály učiteľa.  
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Ďalšie zdroje: 

– využitie IKT v elektronických médiách a využitie internetu. 

 

 

 

8. Hodnotenie  predmetu 

        

        V predmete Prvouka v 2. ročníku hodnotíme žiakov podľa Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie 

písomných prác a diktátov . 

 

       Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností 

a postojov žiaka podľa cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú súčasne žiak aj 

učiteľ. Žiak zapájaný do hodnotenia sa stáva viac subjektom, ako objektom ( úlohy na 

sebareflexiu, sebakontrolu a sebahodnotenie ). Je zamerané na poskytovanie spätnej väzby 

a odkrývanie možností ďalšieho zlepšovania. Ide o rozvoj hodnotenia ako personálnej 

kompetencie žiaka.         

 

Žiak vie: 

– hodnotiť seba 

– hodnotiť svet 

– prijať hodnotenie iných.  

 

Používa sa hodnotenie: 

– po každom tematickom celku – formou bleskovky alebo menšej kontrolnej práce 

– každodenné – ústne, písomné, symbolmi, denníkovými záznamami, písaním správ, 

učiteľovými otázkami na reflexiu, slovným hodnotením,  

 

      

                                                          Spracovala: PaedDr. Stanislava Černáková 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská , Októbrová 16 

 2015 
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ETICKÁ VÝCHOVA 
 

 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A HODNOTY 

 

Predmet: EEETTTIIICCCKKKÁÁÁ   VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA 

 

Ročník: druhý 

 

Časový rozsah výučby: 1 hodina/týždeň  ( 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:  

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/ 

Človek a hodnoty – etická výchova 

 

 

 Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť 

s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

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

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením 

účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha 

osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život 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 odráža 

v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. 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 prevencii porúch správania a učenia. 

 

Vyučovaciemu predmetu bola ponechaná hodinová dotácia i rozsah vzdelávacieho 

štandardu v takej forme, ako je uvedené v iŠVP.  

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: 
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 www.statpedu.sk – iŠVP – iŠVP pre 1. stupeň – Človek a hodnoty - Etická výchova 

 

 

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 životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

 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 zložitých situáciách, 

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - 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, prežívanie, rozvíjať jeho city 

 M  motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej 

 aktivity 

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

 komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťah 

 A  axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu 

  osobnosti, učiť hodnotiť 

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

 

 

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 

http://www.statpedu.sk/
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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 náboženstvá – tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej žijem 

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a životného prostredia
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Tematický celok 
Výkonový štandard 

(žiak vie) 
Obsahový štandard 

Postoje a spôsobilosti 

v medziľudských vzťahoch 

- počúvať iných Pravidlá aktívneho počúvania a ich význam. 

-vysvetliť pojem spolupráca a spolupracovať 

v skupine 

Pravidlá spolupráce v skupinách a ich dodržiavanie. 

-rozpoznať vzťah medzi právom a povinnosťou Právo a povinnosť. 

-vysvetliť svoje práva a povinnosti Práva a povinnosti v rodine a v triede. 

- ovládať svoje správanie v rôznych situáciách Sebaovládanie a prijímanie informácií o sebe od iných. 

Tvorivosť - poznať svoje schopnosti a zručnosti V čom som výnimočný, čo viem dobre robiť, čo mi ide 

dobre. 

- využívať fantáziu, zahrať pomocou pantomímy 

rôzne situácie  

 

 Pozorovanie, fantázia, tvorivosť. 

- vyrobiť darček svojim najbližším Úsilie, vytrvalosť -výroba darčekov. 

- prijímať a vnímať tvorivé pôsobenie okolia, oceniť 

originalitu iných 

Obdarovávanie sa v skupine. 

- dopĺňať znenie pravidiel skupiny Tvorivosť, ktorá škodí a zarmucuje. 

Iniciatíva - poznať, aký vplyv má fungovanie jeho tela na jeho 

pohodu, či nepohodu, prečo reaguje tak ako reaguje,... 
Ja a moje pocity – prezentácia 

- nájsť riešenie problémov iných a ponúknuť im ho Problémové úlohy a ich riešenie: v rodine, v kruhu 

kamarátov, v triede . 

- zvládať odmietnutie vlastnej iniciatívy inými Modelové situácie. Iniciatíva, ktorá nie je prijatá 

inými. 

- poznať iniciatívu, ktorá je pre neho neprijateľná 

a vie ju odmietnuť 

Alkohol, drogy, klamstvo, podvádzanie, kradnutie... 

Vyjadrovanie citov - opísať jednoduchou formou, čo znamená slovo city, Vytvorenie vlastnej definície slova “city“ 

-vyjadriť kultivovane svoje city, 

 poznať prejavy úcty a  vyjadriť  ju opačnému 

pohlaviu. 

Deň žien. Deň matiek. Deň otcov.  

- prejaviť svoje city spojené s príjemným 

i nepríjemným prežívaním 

Modelové situácie ako vyjadriť negatívne city. 

- akceptovať city iných Modelové situácie so vzájomným vyjadrovaním citov 
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medzi spolužiakmi. 

Naša trieda - spoločenstvo 

detí 

-prejaviť pochopenie so spolužiakmi, prispieť 

k príjemnej atmosfére v triede  

Pozitívne vzťahy medzi spolužiakmi s dôrazom na 

slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, 

rešpektovanie inakosti. 

- rozlíšiť medzi vhodným a nevhodným správaním 

v triede, rozoznať úprimné kamarátstvo od falošného 

Pozitívne vzťahy medzi spolužiakmi s dôrazom na 

slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, 

rešpektovanie inakosti. 

-hodnotiť a zlepšovať svoje správanie Kontrola pravidiel správania. 

-vyjadriť svoje pozitívne priania formou kresby Modelové situácie ako vyjadriť svoje pozitívne priania. 

 



 84 

4. Kľúčové kompetencie 

 

       Obsah vyučovacieho predmetu Etická výchova v 2. 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 života, 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 živým a j neživým veciam, ochraňovať prírodu, zaujímať sa o nové veci, 

uvedomovať si dôležitosť 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 žiakov. 

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

Pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Uplatňuje sa 

v tematickom celku: Vyjadrovanie citov, Naša trieda- spoločenstvo detí, Postoje 

a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch, Iniciatíva 

 

 Multikultúrna výchova – Vychovávať empatických jedincov, ktorí pochopia 

a akceptujú kultúrnu rôznorodosť Uplatňuje sa v tematickom celku: Vyjadrovanie 

citov, Naša trieda- spoločenstvo detí, Postoje a spôsobilosti v medziľudských 

vzťahoch, Iniciatíva 

 Ochrana života a zdravia – Uvedomovať si vlastné potreby, smerovať k pozitívnemu 

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

vlasteneckého a národného cítenia. Uplatňuje sa v tematickom celku: Iniciatíva 

 

 Mediálna výchova - Vedieť využívať médiá , prakticky aplikovať poznatky z médií 

a vedieť rozlíšiť aj negatívne vplyvy na rozvoj osobnosti. Uplatňuje sa v tematickom 

celku: Vyjadrovanie citov, Naša trieda- spoločenstvo detí, Postoje a spôsobilosti 

v medziľudských vzťahoch 

 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu- Osvojiť si základné poznatky o biologických, 

psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin žiakovej osobnosti v 

súčasnosti i v budúcnosti. Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v 
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oblasti medziľudských vzťahov. Uprednostňovať základné princípy zdravého 

životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote. Postoje 

a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch, Tvorivosť, Iniciatíva, Vyjadrovanie citov 

6. Stratégie 

 

Metódy  

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

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

pozornosti žiakov 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, zážitkové metódy, didaktické hry: /situačné hry, rolové hry, 

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

nastolenie problému, modelové situácie, učenie posilňovaním žiaduceho 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  

       Používame  nenásilné formy učenia, ktoré pomáhajú žiakom osvojiť si základné etické 

normy a emocionálne sa s nimi stotožniť. 

Frontálna a individuálna práca žiakov; skupinová práca žiakov; 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 2. 

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

 PaedDr. Ivanová E.- PhDr. Kopinová Ľ.:  Etická výchova v 2. roč. základnej  školy. 

Metodická príručka pre učiteľov. Bratislava, Metodicko- pedagogické  

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

dôležité vyberať veku primerané vecné a umelecké texty z rôznych oblastí 

 

Didaktická technika 

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

dôležité 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 požiadaviek,  
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pravidiel a žiaduceho správania; magnetofón; internet, www.infovek.sk, 

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

 

Ďalšie zdroje 

 knižnica, nástenná tabuľa, encyklopédie, učebné pomôcky 

 obrázky 

 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

  

V predmete Etická výchova hodnotíme žiakov 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 žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce 

jednotlivcov oceniť slovne počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. 

Žiakom tiež 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 žiakov hodnotíme slovom absolvoval/a –  

neabsolvoval/a. 

 

                    

 

 

 Spracovala: Mgr. Silvia Paulovičová 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská , Októbrová 16 

 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infovek.sk/
http://www.modernaskola.sk/
http://www.zborovna.sk/
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NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
 

 

Vzdelávacia oblasť:  ČLOVEK A HODNOTY 

 

Predmet:  NNNÁÁÁBBBOOOŽŽŽEEENNNSSSKKKÁÁÁ   VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA 

 

Ročník:  Druhý 

 

Časový rozsah výučby: 1 hodina/týždeň (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:  

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/ 

Človek a hodnoty – náboženská výchova 

 

 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo v primárnom vzdelávaní podporuje 

základné predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný 

svet detí, umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha, 

Božiu Matku Máriu a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú 

predpokladom pre otvorenie sa životu s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti 

Eucharistie. Na podklade Božích prikázaní ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská 

výchova/náboženstvo v nich rozvíja komunikačné zručnosti, otvára ich chápaniu okolitého 

sveta a vďačnosti za prijaté dary. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha 

byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi. 

 

 

Ročníková téma: CESTA DÔVERY 

Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota v 

seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie. Schopnosť otvárať sa Bohu a 

ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať je predpoklad viery. 

Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje sa zakladá na osobnej skúsenosti dôvery 

v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú príbehy, pomocou nich 

dieťa Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému možno úplne 

dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť. 
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2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Žiaci  získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti človeka ako originálneho Božieho 

stvorenia, 

 nadobudnú základné vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej 

cirkvi, 

  získajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú predpokladom náležitej 

úcty k nim, 

 získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete, 

 zorientujú sa v morálnych hodnotách, ktoré sú postavené na Desatore, 

 nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a 

citov, 

 získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovanie dobra od zla, voľbu dobra 

pre seba i iných. 

 

Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného 

spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v 

spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk 

postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom. 

 

Ročníkový symbol: SVETLO 
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3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Tematický celok 
Výkonový štandard 

(žiak vie) 
Obsahový štandard 

1. Boh mi dôveruje. – uviesť odlišnosti človeka od ostatných živočíchov, 

– rozlíšiť jednoduchým spôsobom pojmy –stvoriť a 

vytvoriť, 

– reprodukovať pomocou učiteľa biblický príbeh o 

rajskej záhrade, 

– vyjadriť závislosť človeka na prírode a zodpovednosť 

človeka za prírodu, 

– rozlíšiť na konkrétnom príklade dobro od zla,  

– stvorenie 

– človek ako Boží obraz 

– obraz rajskej záhrady 

– Boh nám zveril zem a my ju chránime 

2. Dôverujem Bohu – opísať na konkrétnom príklade hlavné znaky a prejavy 

dôvery voči človeku, 

– reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi, 

– vysvetliť potrebu človeka niekomu veriť, 

– formulovať jednoduchým spôsobom modlitbu 

vlastnými slovami, 

– zdôvodniť potrebu odpočinku, 

– opísať nedeľu ako deň odpočinku a úcty k Bohu, 

– Abrahám 

– Boh a jeho meno 

– modlitba 

– nedeľa 

3. Dôvera v rodine – vysvetliť potrebu dôvery v rodine, 

– prerozprávať príbeh o Jakubovi a Ezauovi, 

– charakterizovať jednoduchým spôsobom krst, 

– nakresliť jednotlivé krstné symboly, 

– formulovať modlitbu za rodičov a súrodencov 

– advent 

– rodina ako spoločenstvo – úlohy a roly 

v rodine 

– Jakub a Ezau - narušenie vzájomnej 

dôvery 

– Cirkev – Božie rodina pozvanie do Božej 

rodiny 

4. Dôverujeme si navzájom – zdôvodniť význam poďakovania a prosby pre 

budovanie medziľudských vzťahov a slušného 

správania, 

– prerozprávať biblický príbeh o boháčovi a Lazárovi, 

– schopnosť hovoriť ako Boží dar – 

výchova k citlivosti voči vyslovenému 

slovu 

– čisté srdce – vedomie úcty k jedinečnosti 
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– uviesť príklady osobného a spoločného majetku, 

– zdôvodniť potrebu pomoci núdznym 

každého človeka 

– boháč a Lazár 

– osobný majetok 

– bohatstvo 

5. Desatoro –pozvanie 

k slobode a dôvere         

– prerozprávať s pomocou učiteľa biblický príbeh o 

Mojžišovi a vyslobodení Izraelitov, 

– opísať situáciu prijatia Desatora, 

– priradiť pomocou učiteľa k jednotlivým prikázaniam 

čnosti 

– Uzatvorenie zmluvy na Sinaji 

– Desatoro ako pravidlá 

6. Pozvanie na hostinu          – prerozprávať biblický príbeh o márnotratnom synovi, 

– vysvetliť dôležitosť ľútosti nad vykonaným zlom, 

– opísať potrebu odpustenia pre budovanie dobrých 

vzťahov, 

– navrhnúť spôsob ako vyjadriť prosbu o odpustenie. 

– milosrdný otec, márnotratný syn 

– umenie povedať zlu „nie“, 

– obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom 

– sviatosť zmierenia 
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4. Kompetencie, ktoré žiak získa: 

 
Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie  

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v 

skupinách, zapája sa do diskusie 

 • sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí  

• chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať 

• svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom  

• intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii 

 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• buduje vzťahy dôvery 

• formuje zdravé sebavedomie 

• prejavuje úctu k jedinečnosti každého spolužiaka  

• uvedomuje si svoju úlohu a rolu v rodine  

• má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným (rodičom, súrodencom, kamarátom)  

• pravdovravnosťou sa aktívne zapája do budovania medziľudských vzťahov  

• prejavuje úctu k starším, rodičom a iným ľuďom 

• je otvorený pre budovanie vzťahov dobrosrdečnosti 

• je otvorený pre potreby iných ľudí a reaguje konkrétnym triednym projektom 

• rozvíja vo svojom živote postoj prijímania a dávania  

• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom  

• aktívne sa zapája do budovania medziľudských vzťahov v rovesníckom prostredí triedy 

• učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov 

• vníma potrebu dôvery v ľudskom spolunažívaní 

 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň 

a úlohu 

• intuitívne vníma posolstvo biblického textu 

• intuitívne vníma symbolickú reč 

 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie  

• je otvorený pre tvorivé učenie sa prostredníctvom ponúknutých životných pravidiel podľa 

desatora 

 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými 

• primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém  

• rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo) 

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

je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé 
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• v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre 

dobro 

 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného 

prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka  

• rozumie základnému správaniu spojenému s modlitbou 

 • je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený na tomto procese sa aj podieľať 

• spoznávaním samého seba hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave 

 • objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť 

• objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery  

• objavuje hodnotu čistého srdca 

• objavuje hodnotu pravdy 

• vníma svoj vnútorný svet  

• objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok v súlade so svedomím 

• objavuje pravdu desatora 

• vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej 

dôvere 

 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného  

• váži si majetok 

• dokáže správne zaobchádzať s majetkom (nepoškodzuje ho, chráni, požičané vráti)  

• vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka  

• vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunažívanie v ľudskej spoločnosti 

 

Prierezové témy: 

Environmentálna výchova v téme V záhrade života, Boh nám zveril zem a my ju chránime, 

Človek ako Boží obraz 

Žiak 

• má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným prostredím 

vo svojom okolí,  

pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete 

• oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode 

• vyjadrí radosť zo života, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v 

Bohu 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj v téme Človek ako Boží obraz a Dôverujem Bohu, Desatoro – 

pozvanie k slobode a dôvere, Pravidlá, Moje ruky pre iného, Boh mi dôveruje 

Žiak 

• rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré a slabé stránky 

• je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia 

 • rozvíja sebareflexiu 

• rešpektuje potreby a práva ostatných 

• rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a spoluprácu  

• rešpektuje potreby a práva ostatných 

• je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia 
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• rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov 

rešpektujúcich práva druhého človeka 

• dokáže prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine 

 

 

5. Prierezové témy 

 

Environmentálna  výchova: 

 žiak chápe potrebu ochrany živ. prostredia na celom svete a citlivo pristupuje k živej 

prírode – v téme Boh mi dôveruje 

  

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 žiak rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré a slabé stránky - v  téme Boh mi 

dôveruje 

 rešpektuje potreby a práva ostatných  - v téme Boh mi dôveruje  

 rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a spoluprácu 

 konkrétnymi skutkami slúži rodine, prejavuje úctu k rodičom a k iným ľuďom – v téme 

Dôvera v rodine 

 spoznávaním Desatora hodnotí svoje konanie v súlade so svedomím – v téme: Desatoro 

pozvanie k slobode a dôvere 

 postavených na dôvere – v téme Pozvanie na hostinu 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:     

 žiak konkrétnymi skutkami slúži rodine, prejavuje úctu k rodičom a k iným ľuďom – 

v téme Dôvera v rodine 

 

 

6. Stratégia vyučovania 

 

 metódy: 

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

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

kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, 

vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

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

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

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

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela). 

 Expozičné metódy využívame pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Rozprávanie 

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

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

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

situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), 

pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi 

(práca so symbolom, didaktická hra). Využívame i IKT zdroje. 
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Pre realizáciu cieľov využívame aktivizujúce metódy, ako diskusia (vzájomná výmena 

názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému),  

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti),  dramatizácia 

(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia (simulovanie,  

napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou 

žiakov  a jednotlivcami. 

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

precvičovania, (ústne  opakovanie).  

 

 formy: skupinová, samostatná, individuálna práca, práca s učebnými zdrojmi 

      Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je 

možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu 

zvolí. 

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 

jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou 

súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

 

 

7. Učebné zdroje 

 
Literatúra: 

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

mapy, internet – www.stránky 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre 

prvý ročník základných škôl „Cesta dôvery“, vydanú Katolíckym pedagogickým a 

katechetickým centrom,  v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky 

spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre 

náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie 

tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné 

okolnosti.  

 Didaktická technika: 

 notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa  

Materiálne výučbové prostriedky: 

 biblické mapy 

 CD s pesničkami, DVD s prezentáciami 

 Obrazový a vykladací materiál   

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 
Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických 

aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť 

a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným 

komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, 

literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť 

prostredníctvom prezentácie projektov. Žiakom tiež poskytneme priestor na sebahodnotenie 

a reflexiu.        
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Na polročnom  a koncoročnom vysvedčení žiakov hodnotíme slovom absolvoval/a –  

neabsolvoval/a. 
 

 

 

 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: druhý 

 

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

 

 

1. Charakteristika 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 – umenie 

a kultúra – hudobná výchova. 

Primárna  hudobná  edukácia  predstavuje  kontinuálne,  systémové  a cieľavedomé    

pokračovanie  predprimárnej  hudobnej  výchovy. Hudobná výchova v základnej škole je  

predmetom  umelecko-výchovným, činnostným, kde sa na báze hudobných hrových činností 

žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie 

a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby  a umenia. Na primárnom stupni 

vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje navrodené predpoklady detí ich spontánnosť, 

sklony k hravosti, na ich  schopnosť  celostného  vnímania  obrazov  a  modelov  okolitého  

sveta.  Hudba  má  byť  pre  žiakov súčasne  hrou  a  predmetom  detského experimentovania,  

zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu a prostriedkom žiakovej 

hudobnej expresie, ktorá podporuje ich hudobnú  sebarealizáciu  v  komplexe  aktívnych  aj  

receptívnych  hudobných  činností. Hudobné  činnosti  predstavujú  najrozmanitejšie  formy  

kontaktu žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, obrazom, pohybom, hrou 

na elementárnych hudobných nástrojoch. Hudobné činnosti tvoria základný prostriedok na 

rozvíjanie hudobných i kľúčových kompetencií žiakov. Hudobné činnosti nie sú izolované, 

ale v reálnej praktickej  podobe  sa vzájomne dopĺňajú, podporujú aj  s inými 

mimohudobnými činnosťami a zmysluplne sa integrujú. Hudobný materiál a hudobné činnosti 

sú kľúčovým prostriedkom na osvojenie  si hudobno-teoretických poznatkov. Tie si však žiaci 

osvojujú postupne a nadobudnuté vedomosti sú výsledkom aktívnych hudobných činností, z 

ktorých vyplývajú. Teoretické poznatky a vedomosti sú dôležité len do tej miery, do akej sú 

nevyhnutné pre aktívny hudobný prejav žiakov, chápanie základných zákonitostí hudby a 

prácu s hudobným materiálom. 

 

 

http://www.statpedu.sk/
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2. Ciele predmetu 

 

 rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku, 

 rozvíjať kultivovaný rečový, hlasový, pohybový prejav v spojení s hudbou, 

 vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby,  

 naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia, 

    rozvíjať emocionálny sveta hudobný vkus žiaka mladšieho školského veku,  

 v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne prístupy a 

prieniky s ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej edukácii, 

 viesť žiakov k samostatnej práci a hudobnej tvorivosti. 

 

 

 

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 

a hudobných pojmov vyvodených z hudobného materiálu 
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Tematický celok
 Výkonový štandard 

(žiak vie) 
Obsahový štandard 

Učivo 2. ročníka primárneho stupňa 

vzdelávania nie je rozdelené do 

tematických celkov. 

 

 používať hlas   vedome, so  správnou  

hlasovou  technikou  na dosiahnutie 

špecifického hudobného cieľa, 

 

 spievať relatívne čisto arytmicky správne, 

 

 reagovať pri  speve  na  gestá  učiteľa,  

adekvátne  meniť tempo, dynamiku, 

 

 rytmizovať reč svedomím základných 

rytmických modelov, 

 

 

 melodizovať reč 5.-3.;5.-6.-5.-3. a 5.-3.-1. 

stupňa (so-mi; la - so-mi; la-so-mi-do), 

Hlasové činnosti 
Vokálne činnosti v rámci rozsahu c1-c2. 

 

Vokálne dialogické hry, dychové a hlasové cvičenia. 

Detské piesne, ľudové piesne, regionálne ľudové piesne, 

autorské piesne, popevky, riekanky. 

Taktovacie gestá 2/4 a3/4 taktu, gestá na zmeny tempa a 

dynamiky. 

Rytmické hodnoty štvrťová, osminová, pólová, pomlčky, 

bodka za štvrťovou notou, pomocné rytmické prostriedky: 

ta, ti-ti, „nič“, „pauza“, sa, tai-ti. 

Ľubovoľné gestá znázorňujúce výšku i dĺžku tónov, 

relatívna solmizácia, fonogestika, ručné znaky na 

vyjadrenie rytmu. 

 

 hrať na elementárnych hudobných nástrojoch, 

 

 

 

 

 hrať rytmické modely, 

 

 

 hrať melodické modely, 

 

 vytvoriť inštrumentálny sprievod, 

Inštrumentálne činnosti 

Orffove  nástroje  rytmické:  paličky,  drevený  blok,  

rámový/ručný bubon,  tamburína,  triangel,  spiežovce,  

činely,  prstové  činelky, zvonček, chrastidlá a melodické 

hudobné nástroje (xylofón, zvonkohra, metalofón), hra na 

tele, okolité objekty triedy, rozličné objekty, prírodniny. 

Rytmické hodnoty štvrťová, osminová, pólová, pomlčky, 

bodka za štvrťovou notou, pomocné rytmické 

prostriedky:ta, ti-ti, „nič“, „pau-za“, tai-ti. 

So-mi, so-la-so-mi, so-mi-do, durový kvintakord. 

Inštrumentálny sprievod – jedným tónom, dvoma tónmi 

toniky a dominanty, jednoduché ostináto predohra, 

medzihra a dohra. 
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 inštrumentálne improvizovať, Improvizácia. 

 reagovať pri  hre  na  hudobných  nástrojoch  

na  gestá  učiteľa–nástup, odsadenie, 

adekvátne meniť tempo, dynamiku, 

Gestá učiteľa. 

 

 aktívne počúvať zvuky, piesne a hudobné 

skladby, 

 

 

 

 určiť vlastnosti zvuku, charakter skladby, 

 vyjadriť pocity  z počúvanej  hudby  verbálne,  

pohybom  a inými umeleckými prostriedkami, 

 identifikovať hudobno-vyjadrovacie 

prostriedky v kontrastoch, 

 pri  počúvaní identifikovať nástrojové 

obsadenie    hudobnej skladby, 

 rozlíšiť niektoré hudobné nástroje v 

počúvaných skladbách, 

 rozpoznať jednohlas, dvojhlas, 

 rozpoznať totožné a kontrastné prvky v 

hudobnej forme, 

 určiť a rozpoznať melodické a rytmické 

modely, 

Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 

Zvuky okolia, objektov, vlastného tela. 

Skladby slovenských svetových skladateľov. 

 

 

Piesne, spev a interpretáciu učiteľa/ky. 

Vlastný  hudobný  prejav,  hudobný  prejav  triedy  

(skupiny),  hry  so zvukom. 

 

 

Výrazné zvukové kontrasty, pohyb kantilény,  tempo, 

rytmus, zvuková farba, dynamika, harmónia, forma,  

agogické zmeny. 

 

Jednohlas, dvojhlas, zbor. 

 

Hudobná forma, malá piesňová forma 

 

 

 vyjadriť pocity z počúvanej hudby pohybom a 

inými umeleckými prostriedkami, adekvátne 

reagovať na rytmus, metrum a tempo, 

Hudobno –pohybové činnosti 
Pohybová improvizácia, pohybová interpretácia. 

 pohybom adekvátne vyjadriť hudobno - 

výrazové prostriedky, tanečné prvky a pohyb 

v jednoduchých choreografiách, 

Pohyby    v priestore  (chôdza,  pérovanie,  poskoky,  beh,  

cval, jednokročka, dvojkročka). 

Pohyby  na  mieste  (ohýbanie  sa,  vystieranie,  výskok,  

drep,  otočka, švihanie, hra na tele –tlieskanie, plieskanie, 



 100 

dupanie, lúskanie; orientácia v priestore (vpred, vzad, 

vpravo, vľavo, hore, dolu, v kruhu, v rade, v zástupe, 

jednotlivo, v dvojiciach, v skupine). 

 vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv 

príbehu rytmickými a melodickými  nástrojmi  

alebo  inými  zdrojmi  zvuku, pohybom, 

dramatickými prostriedkami, 

 vytvoriť hudobno – dramatický celok, 

Hudobno –dramatické činnosti 

Nahrávky, piesne, príbehy, rozprávky, video, integrácia s 

rozličnými vyučovacími predmetmi. 

Materiál  s dramatickým  potenciálom:  hudobno-

pohybové  hry, riekanky, básne, rozprávky, príbehy, 

piesne, inštrumentálne skladby, herecké etudy, krátke 

sekvencie, dialógy a scénky. 

 realizovať hudobné činnosti podľa voľného i 

štandardizovaného grafického vyjadrenia 

hudobných dejov, 

 vizuálne zobraziť zvukové vnemy, 

 interpretovať tú  istú  pieseň  rôznym 

i výrazovými prostriedkami (spevácky, 

pohybom, hrou na hudobnom nástroji). 

Hudobno - vizuálne činnosti 

Notový zápis tónov c1-a1. 
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4. Kľúčové kompetencie     

 

Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

– formoval a rozvíjal  emocionálny svet žiakov,  

– formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy 

k prírode, ku všetkým prejavom života, 

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

vzťahom ku kultúrnemu životu 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: 

 

Environmentálna výchova 

Aj prostredníctvom piesní a počúvania hudby viesť žiakov k ochrane prírodného prostredia. 

Uplatňujeme to v piesňach Bela Felixa: Rýmy zimy, Snehuliak, Smutný slimák a v piesni 

Žaba, žaba, žabisko. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Rozvíjať sebareflexiu žiakov, prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede 

prostredníctvom piesní: Septembrová pesnička,  Dínom, dánom , v hudobno – pohybovej hre: 

Na slepú babu, v Muzikoterapii – relaxácii pri hudbe. 

Za pomoci učiteľa sa pokúsiť vytvoriť projekt prostredníctvom jednoduchého hudobno – 

dramatického príbehu -Krajina Zázračno – s cieľom rozvoja schopnosti žiakov spolupracovať 

v skupine, komunikovať a pokúsiť sa argumentovať, riešiť menšie problémy. 

 

Ochrana života a zdravia 

Cieľom je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je poznávanie aj prostredníctvom hudby .Uplatňujeme 

to v prostredníctvom piesní: Pec nám spadla, Češem si hlavičku,  
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Mediálna výchova 

Je potrebné viesť žiakov 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 počúvaní skladieb: G. Bizet- Detský pochod , R. Schuman: Divoký jazdec, 

P. I. Čajkovskij: Kvetinový valčík, E. Suchoň: Detský pochod , v nahrávkach ľudových piesní, 

modernej, populárnej hudbe. 

 

 

 

Multikultúrna výchova 

Poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi rôznych 

dôb a takto získať pevný základ národnej identity a vlastenectva. Uplatňujeme to 

prostredníctvom vianočných kolied, piesní: Bol jeden gajdoš, J. Hudák: Máje. 

 

Dopravná výchova  

Cieľom je získať vedomosti, návyky  a zručnosti  v dopravných situáciách prostredníctvom 

piesní : Ide, ide vláčik, Belo Felix: Zebra. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je utváranie základných vedomostí a 

zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva aj  realizáciou piesní : 

Belo Felix: Uspávanka, BeloFelix: Riekanka o mamkách, Zahrajte mi, muzikanti. 

 

 

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 zážitkové, kognitívne, skúsenostné  

metódy , metódy pozorovania , problémové metódy , projektová metóda , metódy   

hrania rol; špecifické metódy: vokálno-intonačná metódu s použitím relatívnej solmizácie,  

imitačná a kombinovanú metódu osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno-

receptívnu metódu, improvizáciu. 

 

Formy: 

 Vo vyučovaní hudobnej výchovy budeme využívať tieto organizačné formy: 

skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy , 

využívanie rozhlasu a televízie. 
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Postupy: 

 sprostredkovanie hudby a hudobných poznatkov učiteľom 

 osvojovanie hudby spoluprácou U a Ž- hudobný dialóg 

 relatívne samostatné objavovanie hudby a utváranie hudobných činností žiakom 

 

 

7. Učebné zdroje 

 

Literatúra 

Učebnica  hudobnej výchovy pre 2. ročník základnej školy autor – Ján Pavelčák   

Iné hudobné materiály podľa uváženia učiteľa 

 

Didaktická technika 

IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu 

 

Ďalšie zdroje 

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

k učebnici hudobnej výchovy pre 2. ročník základnej školy autor – Ján Pavelčák  , DVD 

nahrávky, Orffov inštrumentár 

 

 

      

8. Hodnotenie predmetu 

 

K dosahovaniu cieľov v predmete Hudobná výchova prispieva vhodný spôsob hodnotenia. 

Ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomostí  žiakov. 

Koncepcia slovného hodnotenia predpokladá : 

 dobré poznanie žiaka 

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

prezentácia výsledkov práce žiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú 

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

priebeh hodnotenej činnosti 

 sebahodnotenie žiakov v rôznych formách  

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

žiakov základnej školy a Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných 

prác. 

 

Hodnotíme: 

Úroveň zvládnutia výkonového štandardu – nácvik piesní, spev piesní, dodržanie rytmu 

 

 Spracovala: Mgr. Alena Kubaliaková 

 ZŠ Jaroslava Simana Valaská , Októbrová 16 

 2015 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA 

 

Predmet:  VVVÝÝÝTTTVVVAAARRRNNNÁÁÁ   VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA 

 

Ročník: druhý 

 

Časový rozsah výučby:  2 hodiny/týždeň  (66 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 – Umenie a kultúra- výtvarná výchova 

 

 Výtvarná výchova (ďalej VV) je predmet, ktorý prostredníctvom autentických 

skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby 

a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie 

i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. 

 Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje 

prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje 

predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem/jazyka/, ktorú ponúkajú rôzne 

druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). 

 Predmet VV v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie 

druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, 

odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, podnety z tradičných 

remesiel,  elektronické médiá a multimédiá (video a film). 

 Na primárnom stupni VV plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa 

o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie 

a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože 

výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok 

materializácie vlastných predstáv. 

Edukačný proces VV vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu –

formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. 
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 Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej  a interpretačnej, výchovnej 

a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň 

poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti jeho aktívneho 

začleňovania sa do kultúry. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Ciele VV sú : 

Kognitívne ciele 

Učiť jazyk vizuálnych médií učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné 

kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Poznávať a vedieť 

pomenovať pôsobenie umeleckých diel. Poznávať vybrané typické diela vizuálnej kultúry. 

 

 

Senzomotorické ciele 

Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť, fantáziu, podporovať jeho 

nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu. Formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka v oblasti 

vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami.  

 

Socioafektívne ciele 

Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov 

a hodnotových kritérií. Formovať celistvú osobnosť. Rozvíjať cítenie, vnímanie, 

intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie.  

 

HLAVNÝ CIEĽ  PREDMETU  

Žiaci v nadväznosti na detský výtvarný prejav rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni 

poznania i vyjadrovania  

 

Ciele predmetu : 

 

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti,  

 spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania,  

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú 

realizáciu,  

 osvojujú si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi,  

 poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú,  

 osvojujú si základné kultúrne postoje.  

 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

 Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu 

určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad 
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predstavuje riešenie  príbuzných výtvarných problémov. Takéto zoradenie sleduje 

stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Sieť edukačných tém predstavuje 

model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy 

v časovom pláne jedného ročníka. Témy dopĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) 

učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne . 

. 

 Obsah vyučovacieho predmetu VV vedie k postupnému osvojovaniu týchto 

kľúčových kompetencii : 

 Sociálne komunikačné kompetencie 

 Kompetencie učiť sa a učiť sa 

 Kompetencia riešiť problémy 

 Osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 Kompetencia chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

 Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu sú tieto prierezové témy: 

 Dopravná výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Ochrana života a zdravia 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
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Tematický celok 
Výstup smerom ku 

kompetencii 

Výkonový štandard 

/ žiak vie/ 
Obsahový štandard 

1. Výtvarný jazyk 

(základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania) 

 kresliť prostredníctvom 

linky a jednoduchého 

šrafovania 

 zosvetľovať a stmavovať 

farebné tóny 

 používať základné farebné 

kontrasty (svetlá, tmavá, 

teplá, studená) 

 realizovať rôzne typy stôp, línií, škvŕn 

a odtlačkov 

 na základe predstavy  dotvárať škvrnu (tuš, 

akvarel) 

 esteticky hodnotiť zhluk, škvŕn 

 vyjadriť základný farebný tón predmetu 

 použiť rôzne kresliace nástroje, kresliť čiarami 

s rôznym charakterom 

 vyjadriť približný obrysový tvar predmetu 

 línia 

 (hravé pokusy s rôznymi typmi 

liniek, ich vzťahmi a charakterom) 

 farba, výraz farby 

 lokálny farebný tón 

 kresliace nástroje 

a pomôcky(voľnou rukou, 

pravítkom, náhodne) 

 

Výtvarný jazyk 

(kompozičné 

princípy a možnosti 

kompozície) 

 

 vyjadriť rytmus 

a pohyb prostredníctvom 

maľby, kresby, grafiky 

 vyjadriť základnú vizuálnu symetriu 

a asymetriu 

 usporiadať tvary symetricky alebo asymetricky 

 symetria a asymetria (tvarov, 

farieb, plôch, objektov) 

2. Rozvoj fantázie 

a synestetické 

podnety 

 vedieť výtvarne vyjadriť 

rytmus hudby, spojiť 

výtvarné a hudobné 

umenie 

 v kresbe vyjadriť rôzne hudobné rytmy  rytmy v hudobnej skladbe v kresbe, 

v maľbe, v prírode 

 kresba námetu podľa 

fantázie(hudobníci, tanečníci, 

počutá hudba) 

 

3. Podnety moderného 

výtvarného umenia 
 vyfarbovať plochu 

viacerými spôsobmi 

(roztieranie, zapúšťanie) 

 skladať tvar 

z rozmanitých prvkov 

 vlastné poňatie 

zobrazenia motívu 

 má vedomosti o krajine svojho okolia, regióne 

a ich estetických a vizuálnych kvalitách 

 vytvoriť objekt ( výtvarnú realizáciu v krajine) 

 vytvoriť objekt (asambláž) zbieraním, 

ukladaním, vrstvením, lepením z prírodných 

materiálov 

 land art (hry v prírode) 

 surrealizmus fantastický portrét 

(použitie surrealistickej metódy) 

 prírodná, mestská krajina, prírodné 

materiály 

 asambláž 

 ukážky- umenie land-artu 

 

4. Podnety výtvarného  vyjadriť základné  má vedomosti o vlastnostiach a možnostiach  inšpirácia archaickými písmami 
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umenia (výtvarné 

činnosti inšpirované 

dejinami umenia) 

vedomosti o vybraných 

artefaktoch 

predhistorického umenia 

starovekých kultúr 

antického umenia 

 na základe umeleckých 

diel uvádzať žiakov do 

poznávania hodnôt 

umenia 

používania výtvarných nástrojov a materiálov 

 vytvoriť vlastnú verziu obrázkového písma 

(hieroglyfy, piktogramy, tajná 

abeceda) 

 umenie Egypta 

 rôzne typy písma (história vývoja) 

obrázkové, hláskové 

 výtvarná interpretácia obrázkového 

písma, význam a obraz 

5. Škola v galérii  Vedieť výtvarne stváriť 

socchu 

 napodobniť sochy postojom, výrazom, akciou  živá socha 

 sochy v galérii 

 sochy v kostole, na verejnom 

priestranstve 

 výtvarná interpretácia sochy v inom 

médiu (maľba, koláž, performácia) 

6. Podnety architektúry  zvládnuť techniku 

skladania a spájania 

priestorových tvarov 

 má prvé vedomosti o architektonickom 

priestore a tvare 

 skonštruovať architektonický tvar (prvok) zo 

stavebnice 

 architektúra ako skladačka 

(stavebnica, stavba, konštrukcia; 

zodpovednosť a hra) 

architektonické prvky 

 spájanie (spinkami, viazaním...) 

 modelovanie architektonického 

prvku z modelovacej hmoty 

7. Podnety fotografie  pokúšať sa o štylizáciu 

 vedieť vytvoriť koláž 

z častí fotografie 

 spájať materiály v koláži a v asambláži 

(vkladanie, lepenie, viazanie) 

 zostaviť koláž z častí rôznych fotografií 

 koláž / montáž z fotografií 

 rôzne žánre fotografie- portrét, 

krajina, architektúra, mikro- 

makrografia, reportáž 

 strihanie a spájanie častí fotografií 

do nových kompozičných súvislostí 

8. Podnety filmu 

a umenia 
 vedieť výtvarne vyjadriť 

ľudské figúry v pohybe 

 navrhnúť kostým pre 

 má prvé vedomosti o vzniku filmu, o pohybe 

obrazu, filmovej postave 

 filmová postava v novej dramatickej situácii 

 filmová postava, filmový kostým, 

film. Herectvo v kreslenom alebo 

hranom filme 
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filmovú postavu  kostýmy pre filmovú postavu  filmová postava v dramatickej akcii 

 výzor postavy 

9. Elektronické média  poznávať a porovnávať 

rôzne médiá 

 používať klávesnicu, 

vedieť zmeniť písmo, 

rez a veľkosť 

 ovláda jednoduché úkony vo vybraných 

programoch PC 

 napísať malé a veľké písmená, čísla 

v textovom programe, slová s diakritikou 

v textovom programe 

 zmeniť písmo, rez písma, farbu 

 hry s písmom a textom na PC 

 používanie klávesnice, 

vyhľadávanie písmen, čísla, písanie 

diakritiky, zmena písma a rezu 

písma, zmena veľkosti písma, 

krátke texty 

10. Podnety dizajnu 

a podnety tradičných 

remesiel 

 zvládnuť vytvoriť 

jednoduchú hračku, 

pokrývku hlavy 

 navrhnúť hračky podľa vlastnej fantázie 

 navrhnúť jednoduchú pokrývku hlavy (šatky, 

kukly, kapucne, koruny, čiapky...) 

 

 

 hračky rôzneho druhu, chlapčenské 

a dievčenské 

 mechanické a statické hračky 

 klobučnícke remeslo, pokrývky 

hlavy 

11. Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta 

 tvoriť spontánne 

a cielene vedené stopy 

 vytvoriť objekt z prírodnín nájdených 

v okolitej prírode 

 interpretovať prírodné tvary 

 podnety prírodovedy – prírodniny 

a prírodné materiály 
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4. Kľúčové kompetencie 

 

 v oblasti komunikačných schopností: 

  - používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so       

                          spolužiakmi, 

                      - na základnej úrovni vyžívať rôzne technické prostriedky, 

- chápať význam kultúrnej rozmanitosti, 

- rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické zážitky     

  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, 

- využívať 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 každodennom živote, 

 

 v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: 

      - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

- získať poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre, 

- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, 

- využívať rôzne učebné pomôcky. 

 

 

5. Prierezové témy 

 

 

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza ŠkVP tieto prierezové témy: 

1. MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  - cieľom je rozvoj chápania iných kultúr, akceptácia 

a rozvoj medziľudských vzťahov, tolerancie. Uplatňuje sa v témach :  

Podnety filmu a umenia – filmová postava, kostým 

Škola v galérii – socha 

Podnety výtvarného umenia – umenie Egypta 
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2. OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ -  cieľom je rozvíjať sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, sebavzdelávanie a zodpovednosť za svoje 

konanie, prevencia sociálnopatologických javov v škole. Patrí sem tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti žiakov. Uplatňuje sa v témach: vo všetkých témach 

 

3. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA – cieľom je rozvíjať vzťah medzi človekom     

a jeho životným prostredím. Uplatňuje sa v témach:  

 

4. OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – cieľom je sebaochrana, poskytnutie prvej 

pomoci, rozvoj telies, zdatnosti, civilná ochrana, zdravotná príprava. Uplatňuje sa 

v témach:  

Podnety z moderného výtvarného umenia 

Podnety fotografie - koláž  

   

5. VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU – je zameraná na utváranie 

základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a 

rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Cieľom je osvojiť si 

základné poznatky o biologických, psychologických a sociálnych zmenách, získať 

základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov, 

uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

v bežnom živote. Uplatňuje sa v témach:  

Podnety moderného výtvarného umenia- fantastický portrét 

Podnety filmu a umenia – filmová postava 

Podnety fotografie – koláž 

Podnety dizajnu a tradičných remesiel – hračky 

Škola v galérii - socha  

 

 

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, súťaž, dramatizácia . 

 

 Organizačné formy, ktoré môže učiteľ použiť vo vyučovaní: 

 frontálne vyučovanie 

 skupinové vyučovanie 

 diferencované a individualizované vyučovanie. 
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7. Učebné zdroje 

 

 výstavy 

 časopisy 

 detské ilustrácie  

 ilustrácie detských ilustrátorov 

 IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu Výtvarná výchova. 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

 

 Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerňovať jeho 

osobnostný vývoj. 

 Učiteľ musí brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení 

žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi 

a s nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Pri zohľadnení 

osobitostí každého žiaka poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, 

poznania, schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní medzi jednotlivými 

žiakmi. Nehodnotíme teda len (ale v prvom rade) výsledok činnosti (vytvorený 

artefakt),ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu. 

 

 

Forma hodnotenia 

 ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom,  

 túto formu príležitostne kombinovať so sebahodnotením 

 prezentácie prác, diskusia o  prácach. 

 

Kritéria hodnotenia 

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

a intímnym svetom žiaka 

 uprednostňovať osobný, diferencovaný prístup 

      hodnotiť žiaka primerane veku. 

 

 

Portfólio prác žiakov na konci školského roku: 

 

PROJEKT:  Ľudské telo- plagát, obrysy postavy 

                   Škola, budovy v obci- priestorový projekt 

                   Vianočný pozdrav 

                    Zoo- modelovanie zvierat 

5 ilustrácií 

2 koláže 

3 maľby 
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1 kresba uhlíkom 

1 koláž z prírodného materiálu ( asambláž) 

 

 Učiteľ žiaka hodnotí, primerane veku: 

 
a) 
- priebeh vytvárania postojov: 
prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 
vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, voči experimentovaniu, skúšanie iných, 
svojských riešení, otvorenosť, cieľavedomosť riešení, záujem o činnosti v rámci edukačných 
úloh a prípravy pomôcok, schopnosť spolupracovať, schopnosť zaujímať stanoviská k 
výsledkom svojej práce a práce spolužiakov 
b)  
-priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 
technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s 
nimi), 
formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka),mentálne 
spôsobilosti na úrovni  rozvoja vnímania a prežívania, mentálne spôsobilosti na úrovni 
rozvoja predstavivosti a fantázie, mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, 
koncepcie, návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať 
zážitky) 
c)  
-priebeh získavania vedomostí: 
znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými 
edukačnými úlohami, pochopenie  výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, 
znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich požívania 
d)  
-schopnosť realizácie výsledného artefaktu 
 
Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenie výtvarnej výchovy v 2.  – 7. roč. ZŠ 

– viď. + 

 
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/kurikularna_transformacia/vytvych.pdf 

 

Žiaka hodnotíme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

a Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

 

                      Spracovala: Mgr. Patrícia Hadžegová ,  

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 

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: druhý 

 

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

 

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne 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 žiakov, 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 žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum 

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

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

pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

Do obsahu telesnej výchovy patria aj piesne, riekanky, vyčítanky a pod., ktoré zvyšujú 

príťažlivosť vyučovacích hodín. 

 

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 – zdravie a pohyb – telesná a športová 

výchova 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

 Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii 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.  

http://www.statpedu.sk/
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Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú: 
 

 hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne 

orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti, 

 stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 

 podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, 

 podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách, formovať 

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

pohybový prejav s akcentom na správne držanie 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. 

 

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 15% 15% 15% 15% 

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

 

Tematický celok
 Výkonový štandard 

(Žiak vie) 
Obsahový štandard 

Základné lokomócie a 

nelokomočné pohybové 

zručnosti 

 - správne vnímať význam poradových     cvičení pre 

účelnú organizáciu, 

- vykonať základné poradové cvičenia a  pomenovať 

ich, 

- organizovať nástup a podať hlásenie učiteľovi na úvod 

vyučovacej hodiny, 

- vysvetliť význam základných pojmov, 

 

- použiť základné povely a správne na ne reagovať 

pohybom 

Poradové cvičenia  

- zásady bezpečného a účelného pohybu 

v telovýchovných objektoch  

 

- organizácia nástupu triedy 

 

Základné pojmy: cvičebná čiara, priestor, skupina, 

družstvo, rad, dvojrad. 

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

rad – nastúpiť!,   

- pomenovať základné lokomócie: beh, skok, hod 

- uplatniť základy správnej techniky behov, skokov, 

hodu loptičkou 

 

- správne reagovať na štartové povely a poznať techniku 

štartov, poukázať na najpodstatnejšie nedostatky 

v technike nízkeho štartu u spolužiakov 

- uplatniť základy techniky skoku do diaľky s dopadom 

na obe nohy do prednoženia z rozbehu 12-16m 

- technicky správne hodiť loptičkou z rozbehu, plynulo 

spájať rozbeh s hodovou fázou 

- základné lokomócie – beh, skok, hod 

 

- základy správnej techniky behov (beh – rýchly, 

vytrvalostný),  skokov,  hodu loptičkou 

- nízky štart, polovysoký štart, vysoký štart 

 

 

- skok do diaľky 

 

 

- hod loptičkou z rozbehu 

- technicky správne urobiť kotúľ vpred, kotúľ vzad, stoj 

na lopatkách 

 

- prejaviť snahu o sebazdokonaľovanie 

- základy techniky kotúľov, skokov na pružnom 

mostíku – trampolíne, výskoky a zoskoky 

z gymnastického náradia 

- kotúľ vpred, kotúľ vzad, obraty, prevaly 

- stoj na lopatkách 
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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, odrážať loptu od 

podlahy) 

 

 

 

- aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, rešpektovať ich 

- vymenovať zásady kultúrneho správania sa na 

športových podujatiach 

 

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

prehru, oceniť kvality súpera 

- organizovať 2 hry 
- využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí 

- základné herné činnosti jednotlivca a názvy hier 

 

- tradičné aj netradičné manipulačné hry  

- technicky správna  manipulácia                 s náčiním 

 

 

 

- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier 

- poznatky správania sa na športových podujatiach 

 

- zásady fair-play 

 

- pohybové hry na rozvoj rýchlostných, koordinačných 

a silových schopností 

 

 

 

Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti 

 - zladiť chôdzu a beh s rytmom navodeným potleskom 

a hudbou  

- ukázať správne držanie tela 

- rozlíšiť zmeny tempa a rytmu 

- pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové 

aktivity s hudbou, rytmika, tanec 

- 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  

- špeciálne cvičenia na vnímanie taktu, jeho rozlišovanie 

a vyjadrovanie pohybom, potleskom 

Psychomotorické cvičenia 

a hry 

 - dodržiavať správne držanie tela, 

 

- správne pomenovať základné časti a polohy tela  

 

- pohybové činnosti na osvojenie správneho držania tela 

 

-časti a polohy tela 
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- vymenovať zásady bezpečnosti hygieny 

a psychohygieny pre zdravie 

- využívať fyziologicky správne dýchanie 

- využiť osvojené pohybové cvičenia aj vo svojom 

voľnom čase, prežívať pocity radosti z pohybu a hry 

- formovať pozitívne vzťahy                           

v skupinách 

 

- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre 

zdravie 

 

- joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia 

 

Aktivity v prírode a 

sezónne pohybové činnosti 

 - vysvetliť význam turistiky a pobytu v prírode pre 

zdravie človeka 

-vysvetliť význam základných turistických  značiek 

- ošetriť drobné poranenia 

- zvládnuť základnú techniku korčuľovania 

- zvládnuť základnú techniku  sánkovania 

- ochraňovať prírodu 

- uplatňovať prvky sezónnych pohybových činností 

v hrách, súťažiach v škole i vo voľnom čase 

Turistika – pešia turistika, pobyt v prírode,  základné 

turistické značky 

 

 

 

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 2. ročníku vedie k postupnému 

osvojovaniu a rozvíjaniu týchto kľúčových kompetencií: 

 Pohybové kompetencie   

– osvojené pohybové zručnosti, ktoré vie žiak 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   

– žiak má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni 

prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych 

skúseností a športových záujmov, 

– žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime 

so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia, 

– žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti, 

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

rozvoja podľa daných noriem, 

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

– žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti, 

– flexibilnosť, konštruktívne riešenie problémov, objavovanie optimálnych riešení 

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

 Komunikačné kompetencie  

– žiak sa vie vyjadrovať veku primeranou športovou terminológiou, dokáže 

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

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

– schopnosť byť objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej činnosti, 

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

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

priebehu športovej akcie. 

 Učebné kompetencie  

– žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 

– žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon 

i ako prevenciu pred zranením. 

 Interpersonálne kompetencie  

– 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 zážitky z pohybovej činnosti, 

– vedieť víťaziť a prehrávať, 
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– uznať kvality súpera,  

– dodržiavať princípy fair-play, 

– vedieť prezentovať osobný výkon na verejnosti v súťaži, 

– 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 žiakov 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 živote  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

– rozvoj sebareflexie žiaka, 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,pohybové a športové hry,atletika,akrobacia, 

pohyb v zimnej prírode 

 Environmentálna výchova 

– chápať potrebu ochrany životného prostredia na celom svete 

– chrániť rastliny, zvieratá v prírode 

– uplatňuje sa v témach-pohyb v zimnej prírode,turistika v prírode 

 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-akrobacia,pohyb v zimnej prírode,športové hry,atletika,turistika 

v prírode 

 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 a športové hry 

 Ochrana života a zdravia 
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– cieľom je pripraviť žiaka na život 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-poradové cvičenia,pohyb v zimnej prírode,turistika 

v prírode 

 

 

6. Stratégie 

 

 Metódy 

Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali využívať nasledovné metódy: 

o motivačné metódy :  motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie, 

besedy, motivačné demonštrácie 

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

metóda pozorovania, napodobňovania, metóda hry, metódy s heuristickou funkciou, 

samostatná práca žiakov 

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

kontrastu, tiež herné a súťaživé metódy 

o diagnostické metódy : metódy pozorovania, testy, metódy rozhovoru 

 

 Postupy 

o  analýza, syntéza  

 Formy práce 

o vyučovacia hodina telesnej výchovy  (hlavná organizačná forma), 

o ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny), 

o telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých 

predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť), 

o rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať 

možnosti školského dvora) , 

o pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšej činnosti), 

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

o školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové, 

o pobyt v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím 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 
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 Didaktická technika – dataprojektor, CD-prehrávač, interaktívna tabuľa 

 Ďalšie zdroje – internet, IKT, video 

 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

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

realizovaná v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 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 telesnej výchovy je v popredí záujmu: 

- optimálne pre život potrebné množstvo vedomostí a zručností, 

- zdravé, nenásilné rozvíjanie prirodzených daností jedinca so zreteľom na citlivý 

prístup k výkonnostnému chápaniu telesnej výchovy, najmä v medziosobnostnom 

porovnávaní motorických výkonov žiakov. 

 

Pri hodnotení  výsledkov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích 

štandardov hodnotí:  

     

 aktívny vzťah k predmetu,  

 využívanie osobných predpokladov,  

 autentickosť, kreativita a originalita pri riešení úloh,  

 nachádzanie a používanie medzipredmetových vzťahov a súvislostí,  

 záujem a snaha o zlepšovanie telesnej a duševnej zdatnosti,  

 schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastný názor.  

   

Každodenné sebahodnotenie žiakov v rôznych formách:  

-   sebahodnotenie pri výbere činnosti na základe vlastných možností a schopností,  

- sebahodnotenie počas činnosti: záverečné sebahodnotenie žiaka po ukončení 

činnosti, tematického celku i po dlhšom časovom období. 

 

 

 

 Spracovala: Mgr. Silvia Paulovičová 
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