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1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 
 

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých 

zvolených voliteľných predmetoch. 

Umožní rozvoj kľúčových kompetencií. 

Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené 

zažiť úspech. 

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, 

aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, 

schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. 

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so 

zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. 

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. 

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 

a slobodných ľudí. 

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, rôzne formy skupinovej práce, 

samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácia a obhajoba 

výstupov, praktická výučba. 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. 

Dlhodobým strategickým cieľom školy je zabezpečiť pre žiakov výučbu cudzích jazykov – 

naďalej rozvíjať clilovú formu vyučovania anglického jazyka, výpočtovej techniky – 

vytváraním materiálno-technických podmienok na vyučovanie informatiky a informatickej 

výchovy minimálne na štandardnej úrovni, a rozvoj prirodzenej vlastnosti detí – pohybu 

vytvorením športových tried – po jednej v každom ročníku počnúc športovou triedou 5. B od 

1. 9. 2015. 

 

 

 

 



2. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského 

vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti 
 

ISCED 1 
       Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s 

mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy.  

     Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 
ISCED 2 

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo 

úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy 

alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v strednej škole alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho 

programu praktickej školy.  

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou 

pre ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni. 

3. Vlastné zameranie školy  
 

Základná filozofia školy: dôraz na efektívne, tvorivé a humánne vyučovanie predmetov, 

vzdelanie pre život. 

Zameranie: 

a) športové: triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy: 1. – 4. 

ročník: po 2 triedy v ročníku Golden team – zameranie na hádzanú – ISCED 1 

športové triedy po 1 v ročníku postupne od 1.9. 2015 na druhom stupni – ISCED 2 

b) jazykové: 

na kvalitnú a modernú výučbu cudzích jazykov na škole slúžia tri špeciálne učebne 

cudzích jazykov a jedno jazykové laboratórium.  

Na škole vyučujeme dva cudzie jazyky a to, anglický a nemecký jazyk. V zmysle školského 

zákona sa od 6. ročníka vyučujú dva cudzie jazyky v nasledovnej hodinovej dotácii: 

- prvý jazyk - 4 hodiny 

- druhý jazyk - 2 hodiny 

c) informatika: 

V zmysle učebného  plánu od druhého ročníka využívať možnosť získavania 

základných vedomostí v oblasti výpočtovej techniky, využitím informatickej výchovy 

a na druhom stupni informatiky, chceme pripraviť žiakov na nadštandardné získanie  



vedomostí v oblasti využitia výpočtovej techniky. Informatika je dotovaná jednou 

hodinou týždenne. 

Výpočtová technika a jej využitie musí byť súčasťou každého predmetu, k čomu sú príslušní 

vyučujúci povinní využívať dostupné vzdelávacie programy (Planéta vedomostí) hlavne 

v matematike a prírodovedných predmetoch  (fyzika, biológia, chémia), v slovenskom jazyku,  

v cudzích jazykoch – jazykové laboratórium, ako i v predmetoch na 1. stupni.  

Naďalej budeme vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických 

metód s využitím informačných a komunikačných technológií a venovať pozornosť rozvíjaniu 

kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 

4. Dĺžka štúdia 
 

Primárne vzdelávanie: ISED 1: 4 roky 

 

Nižšie stredné vzdelávanie: ISCED 2: 5 rokov 

5. Formy výchovy a vzdelávania  
 
V organizačných metódach a formách sa chceme predovšetkým zaoberať:  

- problémovým vyučovaním,  

- projektovou výučbou,  

- skupinovým vyučovaním (špeciálne aj kooperatívnym vyučovaním),  

- integrovaným tematickým vyučovaním (ITV)  

V metódach vyučovania nám pôjde predovšetkým o:  

- participatívne metódy:  

- dialóg a diskusiu,  

- situačné (prípadové) metódy,  

- inscenačné metódy (metódy hrania rol),  

- brainstormingové metódy (burza dobrých nápadov).  

- kognitívne metódy,  

- zážitkové metódy,  

- skúsenostné metódy.  

Projektová výučba  

     Podstatou tejto organizačnej formy je riešenie určitej úlohy komplexného charakteru – 

projektu, ktorý buď vychádza z praktických potrieb, alebo je s praxou úzko spätý. Projekt 

musí byť pre žiakov zaujímavý a natoľko významný, aby sa s jeho riešením mohli 

identifikovať, aby ich práca bavila a bola pre nich zmysluplná.  

Problémové vyučovanie  

     Problémové vyučovanie využíva predovšetkým metódy problémového výkladu, 

heuristickú a výskumnú. Učiteľ systematicky zapája žiakov do procesov hľadania a 



nachádzania riešenia problémov, vďaka čomu sa žiaci učia nové poznatky nadobúdať 

samostatne, používať už osvojené vedomosti a získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti.  

Skupinové a kooperatívne vyučovanie  

     Pre skupinové vyučovanie je charakteristické rozdelenie žiakov do skupín podľa rôznych 

hľadísk, napríklad podľa záujmu, druhu činnosti, náročnosti úloh ap. Skupinu tvoria dvaja až 

siedmi žiaci. Môže vzniknúť odčítaním, náhodným alebo zámerným delením, podľa záujmu 

žiakov – spontánne. Práca v skupine zlepšuje priebeh učenia a využíva sa často najmä vo fáze 

precvičovania a upevňovania poznatkov a zručností.  

Kooperatívne vyučovanie  

     Je skupinovým vyučovaním, v ktorom sú zdôrazňované sociálne aspekty. Nejde iba 

o skvalitnenie tradičných postupov a foriem školskej práce, ktoré súvisia s cieľmi týkajúcimi 

sa oblastí vedomostí a zručností. Do popredia sa dostávajú sociálne – komunikačné 

kompetencie, celoživotné pravidlá (aktívne počúvanie, dôvera, pravdivosť, úcta, maximálne 

osobné nasadenie – výkon), súťaživosť je nahradzovaná spoluprácou.  

Integrované tematické vyučovanie (ITV)  

     Medzi organizačné formy je možné zaradiť aj ucelený vzdelávací program Integrovaného 

tematického vyučovania (ďalej ITV), ktorý bol na Slovensku overovaný deväť rokov (od 1992 

do 2001) a jeho prepracovanosť by mohla pri výchovno-vzdelávacích snahách výrazne 

pomôcť. Inovačný edukačný program ITV zohľadňuje aktuálne otázky občianskeho a etického 

rozmeru súčasnej spoločnosti, ktorá samu seba charakterizuje ako informačnú, učiacu sa 

a humanistickú.  

     Predstavuje komplexný program, ktorý v sebe integruje všetky princípy efektívneho 

učenia. Model vychádza z biológie učenia posledných desaťročí. Dôraz kladie nielen na 

vedomosti, ale v rovnakej miere aj na rozvoj osobnosti dieťaťa. V našich podmienkach je pre 

svoju otvorenosť tvorivo rozvíjaný a modifikovaný. Základnými prvkami modelu ITV sú 

mozgovo kompatibilné zložky učebného prostredia.  

Participatívne metódy  

     Participovať znamená zúčastniť sa na niečom, mať na niečom osobný podiel. 

Participatívne metódy využívajú prirodzené potreby každého človeka komunikovať s inými 

ľuďmi, a tak sa učiť. Patria sem dialóg a diskusia, situačné či prípadové štúdie, inscenačné 

metódy, brainstormingové metódy.  

Dialóg a diskusia  

     Prebiehajú vo väčšej alebo menšej skupine. Učiteľ sa tejto aktivity môže zúčastňovať ako 

diskutujúci alebo facilitátor. Niektoré, predovšetkým čiastkové problémy si môže skupina 

vyriešiť aj bez učiteľa, ktorý je pozorovateľom. Diskusie môžu viesť k zvýšeniu individuálneho 

porozumenia, prípadne k dosiahnutiu skupinového konsenzu alebo je ich hlavnou témou 

riešenie konkrétnych problémov.  

Situačné (prípadové) metódy  



     Ich podstata spočíva v riešení problémovej úlohy na základe konfrontácie vedomostí, 

zručností, názorov a postojov aktérov – žiakov. Očakáva sa, že z ponúknutých riešení vyberú 

to najdokonalejšie riešenie na základe schopnosti správne sa rozhodnúť. Problémové situácie 

si vyžadujú aj medzi predmetový prístup, čo je ďalší prínos tejto metódy.  

Inscenačné metódy (metódy hrania rol)  

     Spočívajú v simulácií stanovených situácií, keď sa riešenie realizuje prostredníctvom 

hrania rol. Žiaci musia pochopiť podstatu inscenácie aj podstatu – charakter jednotlivých 

postáv.  

     Hranie rol pomáha žiakom vyjadriť vlastné osobné postoje a myšlienky a v prípade 

slobodnej možnosti výberu či výmeny roly so spolužiakom, dochádza u väčšiny žiakov 

k identifikovaniu sa s danou rolou. Rolové hry odrážajú rôzne uhly pohľadov na určitú 

situáciu alebo problém.  

Brainstormingové metódy (burza dobrých nápadov)  

     V metóde brainstormingu sa dôraz kladie na čo najrýchlejšie zhromaždenie a zapísanie 

nápadov, námetov, informácií. Cieľom je vyprodukovať čo najviac myšlienok v minimálnom 

čase. Brainstorming je prínosný v začiatočných fázach preberania jednotlivých tém, keď 

učiteľ potrebuje v krátkom čase zistiť, aké poznatky žiaci o daných skutočnostiach majú, 

prípadne aké informácie im chýbajú. Získané informácie môžu byť východiskom pre ďalšiu 

prácu učiteľa.  

 Kognitívne metódy 

     Využívanie rozumového spracovania informácií, ktoré sú sprostredkované výkladom inej 

osoby, prostredníctvom textov, inými médiami. Budujú na prechádzajúcich skúsenostiach 

a vedomostiach, nabádajú na riešenie problémov, hľadanie súvislostí, analyzovanie...  

Zážitkové metódy  

     Vytváranie zážitku, emocionálne prežívanie skutočnej situácie na vlastnej koži. Takýto 

spôsob učenia vedie často k silným zážitkom a spontánnemu učeniu sa.  

Skúsenostné metódy  

     Spájanie emocionálnej investície a vedomé kognitívne spracovávanie diania. Tieto metódy 

sa veľmi približujú realite – zámerné učenie sa.  

Všetci vyučujúci sú povinní dodržiavať a zapracovať do svojich TP navrhnuté organizačné 

formy a metódy vyučovania s cieľom neustáleho skvalitňovania VVP. 

6. Učebné osnovy  
 

6.1. Prierezové témy 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla 

prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky sa na našej škole uplatňujú viacerými 

formami: 



 ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných 

vyučovacích predmetov – táto forma je ťažisková a aplikácia jednotlivých 

prierezových tém je podrobne rozpracovaná v tematických výchovno-vzdelávacích 

plánoch jednotlivých predmetov ISCED 1 a ISCED 2, 

 formou kurzu – týmto spôsobom je realizovaná dopravná výchova v rámci  

primárneho vzdelávania, 

 formou účelových cvičení a didaktických hier – ochrana života a zdravia, dopravná 

výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, 

 organizovaním mimoškolských podujatí – prezentácia projektov, hudobné a výtvarné 

podujatia, športové školské súťaže, účasťou na kultúrnych podujatiach a výchovných 

koncertoch. 

Vyučujúci sú pri realizácii prierezových tém povinní používať  aktivizujúce, interaktívne 

učebné metódy.  

     Na úrovni primárneho vzdelávania  v súlade so Štátnym vzdelávacím program sú 

zaradené  tieto prierezové témy: 

dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

osobnostný a sociálny rozvoj  

environmentálna výchova  

mediálna výchova  

multikultúrna výchova  

ochrana života a zdravia  

regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Zakomponovanie cieľov prierezových tém do predmetov ISCED 1 

Osobnostný a sociálny rozvoj  OSR 

 má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním, 

 rozvoj osobnosti žiakov v oblasti postojov a hodnôt, 

 rozvoj osobných a sociálnych kompetencií, 

 výučba je realizovaná aj samostatných organizačných formách vyučovania - 

pravidelnými prednáškami CPPPaP, spoluprácou s policajným zborom, dôsledným 

odstraňovaním šikanovania,  rozličnými zbierkami na pomoc ľuďom v núdzi, 

návštevou vhodných kultúrnych podujatí a zapájaním žiakov do projektov, 
 prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrých vzťahom medzi pedagógmi 

a žiakmi, 

 vedie žiakov k: 

- rozmýšľaniu o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti, 

- uplatňovaniu svojich práv a rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných, 

- ochrane svojho zdravia a odolávaniu rizikám.  



Cieľ (smerovaný na žiaka) 

 porozumieť sebe aj iným, 

 optimálne usmerňovať vlastné správanie a prejavovanie emócií, 

 uprednostňovať priateľské vzťahy v triede i mimo nej, 

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

 nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného 

spoznania svojich predpokladov a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej práce, 

 získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych 

situácií, 

 rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov , 

 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom živote. 

Prierezovú tému Osobnostný a sociálny rozvoj začleňujeme do predmetov slovenský jazyk 

a literatúra, etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, 

matematika. 

 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR 

 

 je prípravou na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo, 

 utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských 

vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými a etickými normami, 

 možnosť využitia pomoci a služieb relevantných odborníkov, 

 pri realizácii pedagóg: 

- vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti 

a vývinového štádia, 

- má taktný a citlivý prístup. 

 

Cieľ (smerovaný na žiaka) 

 osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka v súčasnosti i v budúcnosti, 

 získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 

vzťahov, 

 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom každodennom živote. 

 

Prierezovú tému Výchova k manželstvu a rodičovstvu začleňujeme do predmetov slovenský 

jazyk a literatúra, etická výchova,  prvouka, prírodoveda, vlastiveda, matematika. 



Environmentálna výchova   ENV 

 prelína sa všetkými predmetmi, no najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, 

pracovným vyučovaním a etickou výchovou, je realizovaná aj samostatných 

organizačných formách vyučovania - enviroaktivity prebiehajúcich na škole, napr.: 

separácia a zber batérií, papiera, čistenie okolia školy, výsadba a starostlivosť 

o dreviny v okolí, 

 vedie žiakov na veku primeranej úrovni k: 

- získavaniu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu 

životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi, 

- komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov: človek – organizmy – životné 

prostredie, 

- získavaniu vedomostí a zručností, ktorými môžu pomáhať životnému 

prostrediu jednoduchými činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah 

k domácim zvieratám a pod. 

Cieľ (smerovaný na žiaka) 

 osvojiť si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na 

organizmy a ich životné prostredie, 

 rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody, 

 rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia, 

 poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 

životného prostredia, 

 podieľať sa aktívne na zveľaďovaní prostredia školy a jej okolia, 

 správať sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromniť sa v spotrebe, ktorá zaťažuje 

životné prostredie. 

Prierezovú tému Environmentálna výchova začleňujeme do predmetov slovenský jazyk 

a literatúra, etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, 

matematika, výtvarná výchova. 

Mediálna výchova   MDV 

 médiá významne vplývajú na vývin osobnosti a socializáciu detí, sú integrálnou 

súčasťou ich života bez toho, aby si dostatočne uvedomovali ich vplyv, 

 má položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a zvýšiť úroveň schopnosti kriticky 

prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov, 

 je realizovaná aj samostatných organizačných formách vyučovania - formou exkurzií, 

návštevou alebo nacvičovaním divadelných predstavení, krúžkovou činnosťou, 

 na 1.stupni vychádza z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvára pre 

žiakov príležitosti na ich spracovanie, 



 dáva žiakom príležitosť a priestor na: 

- základnú orientáciu v mediálnom svete, 

- osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a kritického 

a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. 

Cieľ (smerovaný na žiaka) 

 uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

 pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov, 

 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov, 

 nadobudnúť základy zručností potrebných na využívanie médií. 

Prierezovú tému Mediálna výchova začleňujeme do predmetov slovenský jazyk a literatúra, 

etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, informatika. 

Multikultúrna výchova    MUV 

 má naučiť žiakov prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, 

zvykov a tradícií rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a konštruktívne 

komunikovať, spolupracovať s príslušníkmi iných kultúr, 

 mala by byť realizovaná postupmi a metódami, ktoré učia pochopiť a akceptovať 

medzikultúrne rozdiely a rešpektovať ľudské práva, 

 je realizovaná aj samostatných organizačných formách vyučovania - formou exkurzií, 

návštevou alebo nacvičovaním divadelných predstavení, krúžkovou činnosťou, 

Cieľ (smerovaný na žiaka) 

 rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti, 

 spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, 

 akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, 

 uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí. 

Prierezovú tému Multikultúrna výchova začleňujeme do predmetov slovenský jazyk 

a literatúra, etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda. 

Regionálna výchova a ľudová kultúra RKL 

 je zacielená na živé a hodnotné hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska, 

 vedie k poznaniu svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva, čím 

pomáha k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického 

vedomia žiakov, 

 je realizovaná aj samostatných organizačných formách vyučovania - formou exkurzií, 



Cieľ (smerovaný na žiaka) 

 rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 

svojho regiónu, 

 vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu, krajine, 

 rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu. 

Prierezovú tému Regionálna výchova a ľudová kultúra začleňujeme do predmetov slovenský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk, etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, 

vlastiveda. 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke DOV 

 jej zámerom je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov 

i ako cyklistov, 

 výučba je realizovaná na hodinách prvouka, vlastiveda, v objekte školy, na detskom 

dopravnom ihrisku ako i v bezpečných priestoroch školy, ako aj samostatných 

organizačných formách vyučovania – didaktické hry. didaktické hry sa uskutočňujú 

v každom ročníku 1.stupňa raz ročne v trvaní 2 hodiny teoretická časť a 4 hodiny 

praktická časť. 

Cieľ (smerovaný na žiaka) 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni, 

 osvojiť si zásady, nadobudnúť spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu 

v cestnej premávke, 

 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bežnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

Prierezovú tému Dopravná výchova začleňujeme do predmetov hudobná výchova, prvouka, 

vlastiveda, pracovné vyučovanie, informatika. 

Ochrana života a zdravia  OZO 

 jej zámerom je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života 

iných ľudí, prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov a zručností, 

 na veku primeranej úrovni integruje vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na 

zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných 

situáciách, 

 výučba je realizovaná najmä na telesnej výchove, prvouke, prírodovede, vlastivede, 

výtvarnej výchove, ako aj samostatných organizačných formách vyučovania – 



didaktické hry. didaktické hry sa uskutočňujú v každom ročníku 1.stupňa raz ročne 

v trvaní 2 hodiny teoretická časť a 4 hodiny praktická časť. 

Cieľ (smerovaný na žiaka) 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, 

 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 

 vedieť vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci, 

 osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode, 

 rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 

Prierezovú tému Ochrana života a zdravia začleňujeme do predmetov prvouka, vlastiveda, 

pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova. 

Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania zavádza štátny vzdelávací program 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;  

 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 a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

 

Táto prierezová  je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa 

preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.  

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

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 partnerských 

vzťahov, manželstva a rodičovstva;  

 osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;  

 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom (každodennom) živote. 



Táto prierezová  je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa 

preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.  

 

Environmentálna výchova 

 

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

 rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a 

ich životné prostredie;  

 rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí;  

 poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa 

na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia 

širšieho okolia (školy, obce...);  

 získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;  

 rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;  

 šetrne sa správal k prírodným zdrojom;  

 aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia.  

 

Táto prierezová  je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa 

preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.  

 

Mediálna výchova 

 

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

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

 nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá 

využíval zmysluplne;  

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;  

 získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu;  

 osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov.   

Táto prierezová  je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa 

preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.  

 

Multikultúrna výchova 

 

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

 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

 spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  



 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí;  

 mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu. 

Táto prierezová  je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa 

preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.  

  

Ochrana života a zdravia  

 

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

 rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;  

 osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;  

 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

 vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;  

 mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách;  

 orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode. 

Táto prierezová  je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa 

preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.  

Táto prierezová téma sa realizuje aj formou účelových cvičení – pozri nižšie. 

6.2. Finančná gramotnosť 
 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 

seba a svojej domácnosti. Je to množstvo schopností, ktoré sú podmienené mnohými 

premennými ako napr. vek, rodina, kultúra, či miesto bydliska. Finančná gramotnosť 

označuje stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať 

na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie. 

Na druhom stupni ZŠ by žiaci mali mať viac skúseností so situáciami, v ktorých bolo 

potrebné uplatniť finančnú gramotnosť. Túto skúsenosť je potrebné využívať a nadväzovať 

na ňu. Finančné vzdelávanie na druhom stupni ZŠ plynulo nadväzuje na finančné vzdelávanie 

na prvom stupni ZŠ.  

K základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety patrí vedenie 

žiakov k: 

 fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,  

 k pochopeniu otázky chudoby a bohatstva,  

 k hodnotovej orientácii k peniazom,  

 k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov 

extrémov, 

 k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb.  



Začlenenie finančnej gramotnosti do predmetov na 1.stupni ZŠ: 

- zachovať trvalé a životné hodnoty, pochopiť a osvojiť si vzťah medzi životnými 

potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

- osvojiť si čo znamená žiť hospodárne.  

- posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. 

- porozprávať o hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich 

osobných príbehov o peniazoch. 

- prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

- popísať spôsob používania rôznych metód platenia.  

- opísať spôsob nákupu.  

- prevziať osobné finančné rozhodnutia.  

- opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. 

- pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného   z prostriedkov jej 

vyjadrenia. 

Spôsob realizácie: 

Matematika Témy : 1.ročník: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20 

   2.ročník: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 

   3.ročník: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 

    Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich matematické myslenie 

   4.ročník: Násobenie a delenie v obore násobilky 

         Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 

        Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich matematické myslenie 

Metódy: skupinové vyučovanie, projekt, práca s papierovými peniazmi 

Prvouka  Témy:  2. ročník: Okolie školy, Obec – ľudia v mojom okolí, Tradície 

Vlastiveda   3. ročník: Cestujeme v čase, Starobylé pamiatky a ich krása, 

4. ročník: Mestá a dediny, Cestujeme z Bratislavy do Košíc, Baníctvo na 

Slovensku, Tradície a zvyky 

Metódy: zážitkové učenie, dramatizácia modelových situácií, rozhovor, práca v skupinách 

Etická výchova Témy: 1.ročník: Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch 

   2.ročník: Iniciatíva vo vzťahu k iným (riešenie problémov) 

   3.ročník: Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov 

      Riešenie konfliktov 

   4.ročník: Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

Metódy: zážitkové učenie, dramatizácia modelových situácií, rozhovor 

Prvouka  Témy: 2.ročník: Zdroje vody 

Prírodoveda  3.ročník: Dôsledky znečistenia rôznych vodných zdrojov 

   4.ročník: Zdroje elektrickej energie 

Metódy: zážitkové učenie, dramatizácia, práca v skupinách 

Slovenský jazyk a literatúra 

  Témy: 2.ročník: Prosba – želanie, Tvorba otázok – žiadosť o informáciu 



   3.ročník: Reklama, Diskusia, Vyjadrenie vlastnej túžby, Inzerát, 

Porekadlo 

   4.ročník: Diskusia, Názor 

Metódy: zážitkové učenie, dramatizácia modelových situácií, rozhovor 

Informatická výchova 

  Témy: 4.ročník: Informácie okolo nás, Komunikácia prostredníctvom IKT 

Metódy: zážitkové učenie, rozhovor, práca v skupinách 

Zaradenie jednotlivých tém finančnej gramotnosti do predmetov a ročníkov 2. stupňa ZŠ:  

Slovenský jazyk a literatúra 

5. ročník: Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

                 Uplatnenie v SJ: Diskusia, E-mail, Inzerát, Reklama   

Metódy: rozhovor, situačná metóda, brainstorming 

6. ročník: Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

                 Uplatnenie v SJ: Argument a protiargument  

                 Téma: Človek vo sfére peňazí  

                 Uplatnenie v SJ: Píšeme rozprávanie  

Metódy: didaktické hry, situačná metóda, brainstorming, diskusia  

7. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí  

                 Uplatnenie v SJ: Číslovky 

                 Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

                 Uplatnenie v SJ: Projekt  

Metódy: didaktické hry, situačná metóda, brainstorming  

8. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí 

                 Uplatnenie v SJ: Úvaha, Prihláška  

Metódy: didaktické hry, situačná metóda, diskusia, inscenačná metóda  

9. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca  

                 Uplatnenie v SJ: Úradný list 

                 Téma: Človek vo sfére peňazí  

                Uplatnenie v SJ: Úradný životopis  

Metódy: didaktické hry, situačná metóda, diskusia, inscenačná metóda 

Anglický jazyk 

5. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí  

                 Uplatnenie v AJ: Vzdelávanie a práca, Rodina a spoločnosť, Oblečenie a móda 

Metódy: brainstorming, práca vo dvojici, dialóg, dramatizácia, role play  

6. ročník: Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

                 Uplatnenie v AJ: Doprava a cestovanie, Voľný čas a záľuby, Stravovanie  

Metódy: myšlienková mapa, diskusia, role play, brainstorming, práca v skupine  

7. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

                 Uplatnenie v AJ: Krajiny, mestá a miesta, Človek a príroda, Starostlivosť o zdravie,  

                 Vzory a ideály 

Metódy: role play, didaktická hra, kvíz, dramatizácia  



8. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca  

                 Uplatnenie v AJ: Vzdelávanie a práca, Zamestnanie a kariéra, Obchod a služby,  

                 Mládež a svet 

Metódy: ice breaker, projektová práca, metóda štyroch rohov, role play, päťlístok, metóda 

 dookola, voľné písanie 

9. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

  Uplatnenie v AJ: Vzdelávanie a práca, Cestovanie a doprava, Krajina, mestá  

  a miesta, Zamestnanie, Človek a spoločnosť, komunikácia, Literatúra a umenie  

Metódy: metóda dookola, metóda kocka, myšlienková mapa, voľný brainstorming, role play,  

 dramatizácia  

Nemecký jazyk 

6. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí 

   Uplatnenie v NJ: Názory a želania, rodina  

Metódy: pracovné listy, dialógy, práca vo dvojiciach, dramatizácia  

7. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 

  Uplatnenie v NJ: Vlastný portrét, Plány do budúcnosti, Portrét mesta 

Metódy: diskusia, dialógy, dramatizácia, brainstorming, didaktická hra, kvíz 

8. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

   Uplatnenie v NJ: Cestujeme, Problémy, Na okolí, V meste  

Metódy: pracovné listy, dramatizácia, projektová práca, myšlienková mapa 

9. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 

  Uplatnenie v NJ: Zostaň zdravý, Médiá, Dobrú zábavu   

Metódy: dialógy, konverzácia, myšlienková mapa, pracovné listy, brainstorming 

Občianska výchova 

5. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí  

  Uplatnenie v OV: Krízy a problémy v rodinách, Základné práva dieťaťa a rovnosť  

6. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí  

                Uplatnenie v OV: Minulosť a súčasnosť obcí, EÚ, Pozície, roly jednotlivca v sociálnej 

  skupine, Konflikty a ich riešenia, Sociálne vzťahy v triede 

7. ročník: Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Človek vo sfére peňazí  

  Uplatnenie v OV: Ľudská spoločnosť, Sociálne zmeny v spoločnosti, Vznik štátu, 

   Základné ĽP a slobody, Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť 

 

8. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca  

  Uplatnenie v OV: Funkcie štátu, Občianske právo – ochrana spotrebiteľa, Rodinné      

  právo a trestné právo  

9. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

  Uplatnenie v OV: Výrobný proces, Ekonómia a ekonomika, Základné formy  

  podnikania, Spotreba a spotrebiteľ, Peniaze, Osobné financie, hospodárenie v   

    domácnosti 

  Téma: Sporenie a investovanie  



  Uplatnenie v OV: Banky, sporiteľne a poisťovne   

Metódy: skupinové vyučovanie, brainstorming, situačné metódy, zážitkové učenie, kresliace 

 aktivity, riadený rozhovor, práca v skupinách, diskusia 

Etická výchova 

5. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí 

  Uplatnenie v EV: Poznanie a pozitívne hodnotenie seba, Poznanie a pozitívne     

  hodnotenie iných 

6. ročník: Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

  Uplatnenie v EV: Kognitívna a emocionálna empatia, Asertívne práva, Riešenie  

  problémov, Pozitívne vzory v živote 

  Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Človek vo sfére peňazí 

  Uplatnenie v EV: Prosociálne správanie 

7. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 

  Uplatnenie v EV: Objavenie vlastnej identity a jedinečnosti, Prosociálnosť, Byť 

     sám sebou, Manipulácia, Etické aspekty k vlastnej rodine 

8. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

  Uplatnenie v EV: Ekonomické hodnoty a etika, Vlastníctvo a peniaze, Zdravý  

  životný štýl  

9. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

  Uplatnenie v EV: Zdravý životný štýl, Závislosti 

Metódy: skupinové vyučovanie, brainstorming, situačné metódy, zážitkové učenie, kresliace 

 aktivity, riadený rozhovor, práca v skupinách, diskusia 

Dejepis 

5. ročník: Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

  Uplatnenie v DEJ: Život ľudí v minulosti, mestá (výmenný a peňažný obchod),  

  Remeslá, obchod, Vznik písma (prvé číslice) 

Metódy: inscenačná (hranie rolí), riadená diskusia, kooperatívna metóda, prezentácie, práce 

s internetom, pracovné listy, encyklopédie 

6. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí 

  Uplatnenie v DEJ: Železná doba (Kelti, biateky), Staroveké orientálne civilizácie 

  (Sumeri, Feničania, platidlá v staroveku), Život v stredoveku, mestá (trhy, tovar,  

  platidlá) 

Metódy: práca s historickým atlasom, riadená diskusia, práca s historickými prameňmi, 

 učebnicou, prezentácie, inscenačná (hranie rolí), diskusia  

7. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

  Uplatnenie v DEJ: Uhorsko – vznik miest (trhy, výsady, obchod), Anjouovci,  

  rozvoj baníctva (Kremnica, florény, mincovňa), Talianske mestské štáty (prvé 

banky) 

Metódy: práca s historickým atlasom, prezentácie, kooperatívna (v skupinách), práca 

 s internetom, učebnicou, diskusia 

9. ročník: Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 



  Uplatnenie v DEJ: Povojnová Európa (svetová hospodárska kríza, inflácia),  

  Slovensko v ČSR (hospodárska kríza), Vznik SR (vstup do EÚ, eurozóny)  

Metódy: práca s internetom, s učebnicou, diskusia, práca s historickou čítankou, dokument, 

 diskusia 

Geografia 

6. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

  Uplatnenie v GEO: Austrália 

  Téma: Finančná zodpovednosť; Úver, dlh 

  Uplatnenie v GEO: Amerika 

Metódy: kooperatívna (v skupinách) 

7. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí 

  Uplatnenie v GEO: Afrika (finančné rozdiely medzi regiónmi)  

  Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 

  Uplatnenie v GEO: Ázia 

Metódy: riadený rozhovor 

8. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

  Uplatnenie v GEO: Európa (finančné záujmy EÚ)  

Metódy: práca s internetom 

9. ročník: Téma: Sporenie a investovanie 

  Uplatnenie v GEO: Slovensko 

Metódy: diskusia  

Biológia 

5. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb  

  Uplatnenie v BIO: Ryby, Vodné vtáky, Obilniny a krmoviny, Olejniny a okopaniny  

Metódy: rozhovor, riešenie modelových situácií, inscenačná (hranie rolí)  

6. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb  

  Uplatnenie v BIO: Ovocné rastliny, Okrasné rastliny, Chovateľsky významné  

  vtáky, Blízki spoločníci života, Chovateľsky významné cicavce 

Metódy: rozhovor, riešenie modelových situácií, inscenačná (hranie rolí)  

7. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb 

  Uplatnenie v BIO: Povrch tela – koža, Zložky potravy, Tráviaca sústava, Zdravie a 

   život človeka, Životný štýl/Zdravý spôsob života 

 

Metódy: rozhovor, riešenie modelových situácií  

8. ročník: Téma: Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb 

  Uplatnenie v BIO: Životné prostredie organizmov a človeka 

Metódy: riešenie modelových situácií  

Matematika 

5. ročník: Téma: Človek vo sfére peňazí  

  Uplatnenie v MAT: Počítame v eurách a centoch, Obchodnícke počty, Slovné úlohy  

6. ročník: Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 



  Uplatnenie v MAT: Počítanie v eurách, Slovné úlohy 

7.,8.,9. ročník: Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

           Uplatnenie v MAT: Slovné úlohy  

Metódy: situačné metódy, inscenačné metódy, brainstorming 

Podrobne rozpracované začlenenie prierezových tém obsahujú učebné osnovy jednotlivých 

predmetov. 

6.3. Ochrana života a zdravia 

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v základných školách realizuje 

prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom 

samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. 

Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). 

Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do iných vzdelávacích 

oblastí štátneho vzdelávacieho programu.  

Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané 

na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, 

ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho 

okolie. 

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : 

- riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana 

- zdravotná príprava 

- pohyb a pobyt v prírode 

Na realizáciu učiva OŽZ sa využívajú viaceré organizačné formy : 

- Didaktické hry  I. st. ( DH ) v 1.-4. ročníku sa konajú v prírode 1 krát v roku v trvaní 4 

hodín. 

Pred didaktickými hrami realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 

2 h 

Didaktické hry možno vykonať po ročníkoch - triedach.  

- Účelové cvičenia na II. st. – teoretická časť v rozsahu 4 vyučovacích hodín 

a nasledujúci deň praktické cvičenia v prírode: jesenné a jarné. 

Na komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie vzdelávacie 

a organizačné činnosti školy : 

- vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzi predmetové vzťahy, 

- úlohy objektovej ochrany školy, 

- rešpektovanie vnútorného poriadku školy, 

- požiarne a poplachové smernice, 

- zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, 

- cvičenia v prírode v rámci TV, 

- príprava učiteľov na proces v DH. 



6.4. Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova  

V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie 

rokov 2012-2016 sa školám odporúča:  

a) uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,  

b) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na 

uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,  

c) zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických 

procesov vo svete,  

d)  využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho 

vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na 

www.globalnevzdelavanie.sk ,  

e) Jednotliví vyučujúci pri príprave využijú metodické príručky „Globálne rozvojové 

vzdelávanie na základných školách“, ktoré sú určené pre 2. stupeň základných škôl v 

rámci vyučovania matematiky, geografie, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej 

výchovy.  

Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  

Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a 

neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia 

environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v 

súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.  

Zapojiť sa do  medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci 

rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu. Informácie sú 

zverejnené na www.zelenaskola.sk.  

Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov 

a súťaží s environmentálnym zameraním.  

Motivovať a získavať žiakov pre ich aktívnu účasť na podujatiach environmentálneho 

charakteru mimo vyučovacích hodín – krúžková činnosť: Ekoflórik 

Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti 

organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi 

organizáciami v lokalite školy. Podporovať vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie 

dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.  

Pri príprave na hodiny budú učitelia I. aj II. st. využívať materiál: EVA SUCHOŽOVÁ : 

VYUŽITIE PRACOVNÝCH LISTOV V GLOBÁLNOM ROZVOJOVOM VZDELÁVANÍ, Metodicko-

pedagogické centrum v Bratislave, 2010. 



Zapojíme sa do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj 

spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania IKT a komunikácie v cudzom jazyku. 

Informácie sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Medzinárodná spolupráca, 

Medzinárodné projekty: http://www.minedu.sk/etwinning/.  

 

7. Učebný plán 

  Rámcový učebný plán pre 1.stupeň ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava na školský 
rok 2015/2016 – 2018/2019 

  

Rámcový plán 
od 1.9.2015 

                

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací 
predmet 

1.r 2.r 3.r 4.r Σ 
1.r
oč. 

1.r
oč. 
AN

J 

1.r
oč. 
TE
V 

2.r
oč. 

2.ro
č. 

ANJ 

2.r
oč. 
TE
V 

3.r
oč. 

3.roč 
ANJ 

3.r
oč. 
TE
V 

4.r
oč. 

4.roč
ANJ 

4.ro
č.TE

V 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk a 

literatúra 

9 8 7 7 31 9 9 9 
8+
1 

8 
8+
1 

7 + 
1 

7 7 
7 + 
1 

7 7 

Prvý cudzí 
jazyk 

    3 3 6   2     3   3 
3+1 
CLIL 

3 3 
3+1 
CLIL 

3 

Matematika a 
práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 4 4 16 
4+
1 

4 
CLI
L 

4 
4+
1 

4 
CLIL 

4 4 
4 

CLIL 
4 4 

4 
CLIL 

4 

Informatická 
výchova 

    1 1 2             1 
1 

CLIL 
1 1 

1 
CLIL 

1 

Človek a 
príroda 

Prvouka 1 2     3 
1+
1 

1 1 
 2+
1 

 2 
CLIL 

 2         
    

Prírodoveda     1 2 3          
1+ 
1 

1+1 
CLIL 

1 2 
2 

CLIL 
2 

Človek a 
spoločnosť 

Vlastiveda     1 2 3          1 1 1 2 
2 

CLIL 
2 

Človek a 
hodnoty 

Etická/nábož
enská 

výchova 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

    1 1 2                1 1 1 

Umenia a 
kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 1 1 1 4 1 
1 

CLI
L 

1 1 
1 

CLIL 
1 1 

1 
CLIL 

1 1 1  1 

Výtvarná 
výchova 

2 2 1 1 6 2 
2 

CLI
L 

2 2 
2 

CLIL 
2 1 

1 
CLIL 

1 1 
1 

CLIL 
1 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná/špor
tová výchova 

2 2 2 2 8 2 
2 

CLI
L 

2+
2 

2 2 
2+
2 

2 2 
2+
2 

2 2 2+1 



základ 20 20 23 25 88  20 20  20  20 20 20 23  23 23  25  25 25 

voliteľné hodiny 2 3 2 1 8  2 2  2  3 3 3 2 2 2 1 1 1 

hodiny spolu 22 23 25 26 147 22 22 22 23 23 23 25 25 25 26 26 26 

Poznámky: 

Voliteľné hodiny v jednotlivých ročníkoch využité na: 

a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu, 

b) vyučovacie predmety, ktoré si zvolila sama škola t.j. ANJ v 1. a 2.ročníku – predmety 

vytvárajúce profiláciu školy. 

 

 

 Voliteľné hodiny spolu 

  Trieda s CLIL Trieda so 
športovým 
zameraním 

 

1.ročník 1 hod. MAT, 1 
hod. PVO 

2 hod. ANJ 2 hod. TEV 
2 

2.ročník 1 hod.  SJL, 1 hod. 
MAT, 1 hod. PVO 

3 hod. ANJ 2 hod. TEV, 1 hod. SJL 

3 

3.ročník 1 hod. SJL, 1 hod. 
PDA 

1 hod. ANJ, 1 hod. 
PDA 

2 hod. TEV 

2 

4.ročník 1 hod. SJL 1 hod. ANJ 1 hod. TEV 

1 

 
MAT – matematika                                                             ANJ – anglický jazyk                                                
PVO – prvouka                                                                     SJL – slovenský jazyk                                              
TEV – telesná výchova                                                        PDA – prírodoveda                                                               

 

 

Vyučovacie predmety odučené metódou CLIL    (červenou sú pridané voliteľné hodiny) 

1.ročník 1 hod. MAT, 1/2 hod. HUV, 1hod. VYV, 1 hod. TEV                                                   2 hod. 
ANJ 

2.ročník 1 hod. MAT, 1/2 hod. HUV, 1hod. VYV, 1 hod. PVO                                                  3 hod. 
ANJ 

3.ročník 2 hod. ANJ, 1/2 hod. HUV, 1hod. VYV, 1 hod. MAT, 1/2I hod. INF   1 hod. PDA, 1 hod. 
ANJ 

4.ročník 1 hod. MAT, 1hod. VYV, 2 hod. ANJ, 1 hod VLA, 1/2 hod. INF                                 1 hod 
ANJ 

       



 

 

IŠkVP Učebné plány  od šk. r. 2015/2016 2.stupeň -  bežné triedy s druhým jazykom, ak 
budú spájané triedy pri vytváraní skupín   

            Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9 SPOLU 

Jazyk a komunikácia 

Slov.jazyk a lit. 5 5 4+1 5 5 24 25 25 

Anglický jazyk 
3+
1  

3+
1 

3+1/+
2 

3+1/+
2 

3+1/+
2 

15 20 23 

Druhý jazyk     0+2/0 0+2/0 0+2/0 0 6 0 

Človek a príroda 

Fyzika   2 1 2 1/1+1 6 6 7 

Chémia     2 2 1 5 5 5 

Biológia 
2 

1+
1 

2 1 1 7 8 8 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1/1+1 2 6 6 7 

Geografia 
2 

1+
1 

1 1 1+1 6 8 8 

Obč.náuka   1 1 1 1 4 4 4 

Človek a hodnoty Et.vých a náb.vých 1 1 1 1 1 5 5 5 

Matematika a práca s 
informac. 

Matematika 
4+
1 

4+
1 

4/4+1 4 5 21 23 24 

Informatika 1 1 1 1 0+1 4 5 5 

Človek a svet práce 

Svet práce                 

Technika 1 1 1 1 1 5 5 5 

Umenia a kultúra 

Výtvarná výchova 
1+
1 

1 1 1 1 5 6 6 

Hudobná výchova 1 1 1 1   4 4 4 

Výchova umením                 

Zdravie a pohyb 

Telesná a 
šport.v.   

2 2 2 2 2 10 10 10 

  
          

12
7 

    

Spolu povinná časť     24 25 25 27 25       

Volitelné hodiny     3 4 4 3 5 19     

Povinná a volit.časť     
27 29 29 30 30 

14
6 

14
6 

14
6 

            Poznámky: 
          1.   Ak počet záujemcov o 2. cudzí jazyk dosiahne počet 17 a viac - bude vytvorená skupina/ skupiny 

pre žiakov  v rámci paralelných tried. Najnižší počet žiakov v skupine môže byť 12 
2.   Alternatívny predmet k druhému cudziemu jazyku: + 2 h 1. cudzieho 
jazyka 

    Alternatíva s 2. cudzím jazykom 
       Alternatíva bez 2. cudzieho jazyka   
        



IŠkVP Učebné plány  od šk. r. 2015/2016 2.stupeň -  bežné triedy bez druhého 
jazyka 

           Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9 SPOLU 

Jazyk a komunikácia 

Slov.jazyk a lit. 
5 5 

4+
1 

5 5 24 25 

Anglický jazyk 
3+
1  

3+1 
3+
1 

3+
1 

3+2 15 21 

Druhý jazyk     0 0 0 0 0 

Človek a príroda 

Fyzika   2 1 2 1 6 6 

Chémia     2 2 1 5 5 

Biológia 2 1+1 2 1 1+1 7 9 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 
1 1 1 

1+
1 

2 6 7 

Geografia 
2 1+1 

1+
1 

1 1+1 6 9 

Obč.náuka   1 1 1 1 4 4 

Človek a hodnoty Et.vých a náb.vých 1 1 1 1 1 5 5 

Matematika a práca s 
informac. 

Matematika 
4+
1 

4+1 
4+
1 

4+
1 

5 21 25 

Informatika 1 1 1 1 0+1 4 5 

Človek a svet práce 

Svet práce               

Technika 1 1 1 1 1 5 5 

Umenia a kultúra 

Výtvarná výchova 
1+
1 

1 1 1 1 5 6 

Hudobná výchova 1 1 1 1   4 4 

Výchova umením               

Zdravie a pohyb 

Telesná a 
šport.v.   

2 2 2 2 2 10 10 

  
          127 

14
6 

Spolu povinná časť 
  
  

24 25 25 27 25   0 

Volitelné hodiny     
3 4 4 3 5 19 0 

Povinná a volit.časť     
27 29 29 30 30 19 

14
6 

           Poznámky: 
         1. Disponibilné hodiny:    

        

  
 
 
 
 



 

 

IŠkVP Učebný plán – športová trieda s druhým cudzím jazykom 

           Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 9 SPOLU 
 

Jazyk a komunikácia 

Slov.jazyk a lit. 5 5 4 5 24 24 
 

Anglický jazyk 3+1  3+1 3 3+1 15 18 
 

Druhý jazyk     0+2 0+2 0 6 
 

Človek a príroda 

Fyzika   2 1 1 6 6 
 

Chémia     2 1 5 5 
 

Biológia 2 1 2 1 7 7 
 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 2 6 6 
 

Geografia 2 1 1 1 6 6 
 

Obč.náuka   1 1 1 4 4 
 

Človek a hodnoty Et.vých a náb.vých 1 1 1 1 5 5 
 

Matematika a práca s 
informac. 

Matematika 4 4+1 4 5 21 22 
 

Informatika 1 1 1   4 4 
 

Človek a svet práce 

Svet práce             
 

Technika 1 1 1 1 5 5 
 

Umenia a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 5 5 
 

Hudobná výchova 1 1 1   4 4 
 

Výchova umením             
 

Zdravie a pohyb 

Telesná a šport.v. 2+2 2+2 2+2 2+2 10 19 
 

Športová príprava 3 3 3 3 15 15 
 

Spolu povinná časť 
  
  

27 28 29 28 142 0 
 

Volitelné hodiny 
  
  

3 4 4 5 19 0 
 

Povinná a voliteľná časť   
  

30 
32 33 33 161 

16
1  

             voliteľné hodiny 
          

 

 

 

 

 

 



Učebné plány na šk. rok 2015/2016 2.stupeň - športová trieda bez druhého cudzieho jazyka 

           Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9 SPOLU 

Jazyk a komunikácia 

Slov.jazyk a lit. 5 5 4+1 5 5 24 25 

Anglický jazyk 3+1  3+1 3+1 3+1 3+2 15 21 

Druhý jazyk     0 0 0 0 0 

Človek a príroda 

Fyzika   2 1 2 1 6 6 

Chémia     2 2 1 5 5 

Biológia 2 1 2 1 1 7 7 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 6 6 

Geografia 2 1 1 1 1 6 6 

Obč.náuka   1 1 1 1 4 4 

Človek a hodnoty Et.vých a náb.vých 1 1 1 1 1 5 5 

Matematika a práca s 
informac. 

Matematika 4 4+1 4 4 5 21 22 

Informatika 1 1 1 1 0+1 4 5 

Človek a svet práce 

Svet práce               

Technika 1 1 1 1 1 5 5 

Umenia a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 5 

Hudobná výchova 1 1 1 1   4 4 

Výchova umením               

Zdravie a pohyb 

Telesná a šport.v. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 10 20 

Športová príprava 3 3 3 3 3 15 15 

Spolu povinná časť     27 28 29 30 28 142 0 

Volitelné hodiny     3 4 4 3 5 19 0 

Povinná a volit.časť     30 32 33 33 33 161 161 

           Poznámky: 
          Disponibilné hodiny:    

        

IŠkVP   Učebné plány od šk. rok 2016/2017 2. stupeň  Clil:  clil od 1.r. 
 

            Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9 SPOLU 
 

Jazyk a komunikácia 

Slov.jazyk a lit. 5 5 4 5 5 24 24 
 

Anglický jazyk 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 15 15 
 

Nemecký jazyk 2 C 2 C 0+2 C 0+2 C 0+2C 0 6 
 

Človek a príroda 

Fyzika   2 1 2 1 6 6 
 

Chémia     2 2 1+1 C 5 6 
 

Biológia 2+1 C 1+1 C 2+1 C 1 1 7 10 
 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 6 6 
 

Geografia 2 1+1 C 1+1 C 1 1 6 8 
 

Obč.náuka   1+1 C 1 1+1 C 1+1 C 4 7 
 

Človek a hodnoty Et.vých a náb.vých 1 1 1 1 1 5 5 
 



Matematika a práca s informac. 

Matematika 4+1 C 4 4 4 5 21 22 
 

Informatika 1 1 1 1   4 4 
 

Človek a svet práce 

Svet práce               
 

Technika 1 1 1 1 1 5 5 
 

Umenia a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 5 
 

Hudobná výchova 1 1 1 1   4 4 
 

Výchova umením 0+1 C 0+1 C 1 1 0+1 C 0 5 
 

Zdravie a pohyb Telesná a šport.v. 2 2 2 2 2 10 10 
 

Spolu povinná časť   

          127 152 
 

24 25 26 27 25 127   
 

Volitelné hodiny   
3 4 4 3 5 19    

 
Navýšené hodiny   2 2 1 1   6   

 

Povinná a volit.časť   
27 29 30 30 30 146    

 

Celkový počet hodín   
29 31 31 31 30 152   

 

    
        

Poznámky: 

voliteľné hodiny 
          C = predmet vyučovaný metódou clil 

        hodiny navýšené po prerokovaní v Rade školy, financované občianskym združením Angličtina Stupava 
   

IŠkVP   Učebné plány od šk. rok 2016/2017 2. stupeň  Clil:  clil od 5.r.  - bez 2.CJ 

           Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9 SPOLU 

Jazyk a 
komunikácia 

Slov.jazyk a lit. 5 5 4 5 5 24 24 

Anglický jazyk 3 3 +1 C 3+1 C 3+1 C 3+2 C 15 20 

Nemecký jazyk           0 0 

Človek a príroda 

Fyzika   2 1 2 1 6 6 

Chémia     2 2 1 5 5 

Biológia 2+1 C 1+1 C 2+1 C 1+1 C 1+1C 7 12 

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis 1 1+1 C 1 1 2 6 7 

Geografia 2+1 C 1+1 C 1+1 C 1+1 C 1+1 C 6 11 

Obč.náuka   1 1+1 C 1 1+1 C 4 6 

Človek a hodnoty Et.vých a náb.vých 1 1 1 1 1 5 5 

Matematika a 
práca s informac. 

Matematika 4+1 C 4 4 4 5 21 22 

Informatika 1 1 1 1   4 4 

Človek a svet 
práce 

Svet práce               

Technika 1 1 1 1 1 5 5 

Umenia a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 5 

Hudobná výchova 1 1 1 1   4 4 



Výchova umením 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 0 4 

Zdravie a pohyb 

Telesná a šport.v. 2 2 2 2 2 10 10 

                

Spolu povinná 
časť   

          127 
15

0 

24 25 26 27 25 127   

Volitelné hodiny   
3 4 4 3 5 19   

Navýšené hodiny    1 1 1 1 1 4   

Povinná a 
volit.časť   

27 29 30 30 30 146   

Celkový počet 
hodín   

28 30 31 31 30 150   

    
       

Poznámky 
         voliteľné hodiny 
         C = predmet vyučovaný metódou clil 

       Hodiny navýšené po prerokovaní v Rade školy, financované občianskym združením Angličtina 
Stupava 

  

 

IŠkVP   Učebné plány od šk. rok 2016/2017 2. stupeň  Clil:  clil od 5.r.  - s 2.CJ 

           Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9 SPOLU 

Jazyk a 
komunikácia 

Slov.jazyk a lit. 5 5 4 5 5 24 24 

Anglický jazyk 3 3 +1 C 3 C 3 C 3 C 15 16 

Nemecký jazyk     0+2 0+2 0+2 0 6 

Človek a príroda 

Fyzika   2 1 2 C 1 6 6 

Chémia     2 2 1 5 5 

Biológia 2+1 C 1+1 C 2 C 1+1 C 1+1C 7 11 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1+1 C 1 1 2 6 7 

Geografia 2+1 C 1+1 C 1+1 C 1 1+1 C 6 10 

Obč.náuka   1 1+1 C 1 1+1 C 4 6 

Človek a hodnoty Et.vých a náb.vých 1 1 1 1 1 5 5 

Matematika a práca 
s informac. 

Matematika 4+1 C 4 4 4 5 21 22 

Informatika 1 C 1 1 1   4 4 

Človek a svet práce 

Svet práce               

Technika 1 1 1 1 C 1 5 5 

Umenia a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 5 

Hudobná výchova 1 1 1 1   4 4 

Výchova umením  1 C  1 C 1 C 1 C 1 C 0 4 

Zdravie a pohyb Telesná a šport.v. 2 2 2 2 2 10 10 



                

Spolu povinná časť   

          127 
15

0 

24 25 26 27 25 127   

Volitelné hodiny   
3 4 4 3 5 19   

Navýšené hodiny     1 1 1 1 4   

Povinná a volit.časť   
27 29 30 30 30 146   

Celkový počet 
hodín   

28 30 31 31 31 150   

    
       

Poznámky: 
         voliteľné hodiny 
         C = predmet vyučovaný metódou clil 

       hodiny navýšené po prerokovaní v Rade školy, financované občianskym združením Angličtina 
Stupava 

  

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 

vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 
 

Primárne vzdelanie získa žiak, ktorý úspešne absolvuje posledný ročník prvého stupňa 

základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 

Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním  posledného ročníka pre druhý 

stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

9. Personálne zabezpečenie 
 

Základnou úlohou vedenia školy v oblasti personálnej je zabezpečiť plne kvalifikovaný 

pedagogický zbor. V rámci ISCED 1 – prvý až štvrtý ročník: v závislosti od počtu tried 

v školskom roku 2015 /2016 počet pedagogických zamestnancov - učiteľov je 22 triednych 

a jeden beztriedny – učiteľka anglického jazyka.  

Na ISCED 2 máme momentálne 16 triednych učiteľov, 8 beztriedni na plný úväzok a 2 na 

čiastkový. V dôchodkovom veku máme celkom 7 učiteľov, z toho sú 2 na čiastkový úväzok. 

Pedagogický zbor tvorí aj 18 vychovávateliek v Školskom klube detí pri ZŠ kpt. J. Nálepku 

v Stupave. 

Ďalej štruktúru pedagogických zamestnancov dopĺňa jedna katechétka a 3 predstavitelia 

cirkvi dvaja – katolícke náboženstvo a jeden  - evanjelické náboženstvo, zamestnaní na 

dohodu.  



Škola má 5 vedúcich zamestnancov:  riaditeľ školy, zástupca  pre ISCED 1 (štatutárny 

zástupca riaditeľa školy) a zástupca pre ISCED 2 (pedagogický zástupca), vedúci ŠKD a vedúci 

Školskej jedálne pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave.  

     Na škole pracujú 2 metodické združenia (MZ) – MZ I.st. a MZ II.st.  a 8 predmetových 

komisií (PK) – PK slovenský jazyk a literatúra, PK dejepis – geografia, PK matematika – 

informatika, PK cudzích jazykov, PK fyzika – technika, PK chémia – biológia, PK telesná 

a športová výchova, PK výchov. Na škole je zriadená pozícia výchovného poradcu, 

koordinátora primárnej prevencie, koordinátora environmentálnej výchovy, koordinátora 

finančnej gramotnosti a koordinátora informatizácie. 

Žiakom s ŠVVP sa venuje 1 špeciálny pedagóg.  

2016/17: 41 tried – 23 I. st. a 18 II. st., 19 oddelení ŠKD 

 ŠKD: 19 vychovávateľov 

ISCED 1: 25 učiteľov + 1 MD 

ISCED 2: 33 učiteľov + 1 MD 

Asistent učiteľ: 1 

Farári, katechétka: 3 – čiastkové úväzky 

 

10. Materiálno-technické a priestorové podmienky 
 

 

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave je plno organizovanou školou. Škola sa nachádza 

v samotnom centre mesta Stupava. Areál školy je tvorený dvomi samostatnými budovami, 

starou a novou školou, telocvičným traktom a školskou športovou halou. 

Stará škola pochádza z roku 1934 a pôvodne bola stavaná ako 12 triedna škola, so 

samostatným vykurovaním a telocvičňou. Dnes je v nej umiestnený školský klub detí, prvý a 

druhý ročník s kabinetmi a učebňami výpočtovej techniky.  

     Nová budova školy pochádza z roku 1977 a je to typizovaný projekt panelovej výstavby 

tých rokov. Tvorí ju samotný školský trakt s učebňami a školskou jedálňou a telocvičný trakt 

spolu s kotolňou. Obidva trakty sú prepojené zasklenou chodbou.  

     V novej budove školy sa nachádza 25 kmeňových tried tretieho až deviateho ročníka, 4 

učebne cudzích jazykov, jedno jazykové laboratórium, 2 učebne výpočtovej techniky, jedna 

multimediálna učebne, špeciálna učebňa výtvarnej výchovy, biológie, chémie, fyziky 

a robotickej techniky, techniky,  kabinety, zborovňa a miestnosť výpočtovej techniky pre 

učiteľov, miestnosť výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga ako i príslušné kancelárie. 

    Telocvičný trakt obsahuje veľkú a malú telocvičňu, šatne, sociálne zariadenie 

a tréningovú  školskú športovú halu. 

     Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: 3 telocvične – 1 veľkú v starej budove 

a veľkú  a malú telocvičňu v novšej budove školy, školskú športovú halu, odborné učebne pre 

vyučovanie biológie, chémie, fyziky a robotickej techniky, techniky, výtvarnej výchovy, 4 



učebne výpočtovej techniky, 4 jazykové učebne – tri z nich sú vybavené aj interaktívnou 

tabuľou a prístupom na internet,  a jedno jazykové laboratórium s notebookmi pre žiakov. 

V 9 kmeňových triedach je už interaktívna tabuľa a ďalších 4 sa nachádza aspoň 

dataprojektor a premietacie plátno, 7 dataprojektorov je mobilných. Cieľom školy je 

zabezpečiť interaktívnu tabuľu do každej kmeňovej triedy, čím by sa výrazne skvalitnili 

podmienky pre modernú výučbu. 

Ďalej máme jednu multimediálnu učebňu s počítačmi pre 27 žiakov a interaktívnou tabuľou 

a dataprojektorom. 

     Škola má aj školskú knižnicu s čitárňou, kde sa žiaci zoznamujú najmä s mimočítankovou 

literatúrou na hodinách literárnej výchovy. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať 

učebné osnovy a zvolené učebné varianty. 

     Vybavenie kabinetov je čiastočne postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne 

obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného 

vybavenia školy. 

     Škola má k školskú tréningovú športovú halu. Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, 

potrebujeme doň investovať. 

     Škola zabezpečila pre učiteľov prístupy na portály: www.zborovna.sk,  

a www.datakabinet.sk, www.skolaefektivne.sk.  Pravidelne sa dopĺňa fond učebných 

pomôcok a v nasledujúcom období treba inovovať knižničný fond. 

     Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené 

a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy 

na informačných tabuliach a nástenkách a najmä veľmi dobre spravovanej web stránke školy, 

budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi. 

     V nasledujúcom období je treba zriadiť aj druhú pracovnú pozíciu školského špeciálneho 

pedagóga. 

     Škola zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 

vyučovanie, pravidelné poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné 

školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, 

pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa 

výsledkov revízií. 

 

11.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní  
 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a 

jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého 

osobnostného vývinu, prípadne zneužívania, bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu. 

V prípadoch podozrenia z ohrozovania mravného vývinu detí a žiakov bezodkladne riešiť 

vzniknutý problém s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom i políciou. 

http://www.zborovna.sk/
http://www.datakabinet.sk/
http://www.skolaefektivne.sk/


 V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva budeme 

realizovať projekty a aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, 

delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu 

právneho vedomia detí a žiakov. 

     Dodržiavať opatrenia na prevenciu a elimináciu šikanovania vypracovanou na podmienky 

školy a postupovať v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. Informácie sú zverejnené na 

www.prevenciasikanovania.sk. 

     Dodržiavať opatrenia vymedzené v školskom poriadku proti šíreniu legálnych (tabak a 

alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí. Oboznámiť zákonných zástupcov a žiakov 

školy s prijatými opatreniami, ako aj s možnosťami prevencie a odbornej pomoci. V rámci 

uskutočňovania protidrogových preventívnych aktivít a projektov uplatňovať len odborne 

garantované preventívne programy ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v 

spolupráci s CPPPaP. 

     Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa - koordinátora prevencie, ktorého 

úlohou je, v spolupráci s vedením školy, navrhovať a koordinovať preventívne opatrenia 

školy s cieľom zvýšenia bezpečnosti v škole. 

     V súlade s odporúčaním Rady Európskej únie o prevencii úrazov a zvyšovaní bezpečnosti 

(č. 2007/C 164/01) podporovať účinné nástroje v oblasti prevencie úrazov, prevencie seba 

poškodzovania a prevencie násilia v školách. Zlepšovať mechanizmus sledovania a 

vykazovania úrazov a prijímať účinné opatrenia na predchádzanie úrazov. 

     Zubná lekárka, pôsobiaca v priestoroch školy, sa pravidelne stará o chrup žiakov. Aj v 

budúcnosti budeme podporovať spoluprácu s týmto zariadením a vychádzať v ústrety pri 

rôznych preventívnych podujatiach. 

     Škola vedie evidenciu úrazov a ich pravidelnou analýzou robíme opatrenia na odstránenie 

potenciálnych nebezpečenstiev pre žiakov v materiálno technickom vybavení školy aj 

v oblasti prevencie BOZP. 

     V celom areáli základnej školy zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje.   

V školskom bufete je zakázané predávať alkoholické nápoje a výrobky obsahujúce kofeín a 

nikotín. 

     Priestory školy sú vybavené dostatočným počtom lekárničiek na poskytnutie prvej pomoci 

pri úrazoch. 

    Pravidelné školenia zamestnancov: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

Pravidelné triednické hodiny na túto tému: začiatok školského roka, pred jednotlivými 

školskými akciami uskutočňovanými mimo budov školy. 

 

12.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 
 

http://www.prevenciasikanovania.sk/


Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho pokroky.  

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami.  

Učitelia budú dbať na to, aby prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 

úspešných a neúspešných. Hodnotenie sa bude riadiť kritériami, prostredníctvom ktorých sa 

bude sledovať vývoj žiaka.  

Hodnotenie žiaka upravuje Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov základnej školy a kritéria hodnotenia sú podrobne rozpracované v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov. 

Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia 

výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť spätnú väzbu 

žiakovi a jeho rodičom. 

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady učitelia do internetovej žiackej knižky zadávajú 

bodové hodnotenie, ktoré je automaticky prepočítané na  percentuálne. Stupnica 

hodnotenia: 

- 100% – 90% = 1/ výborný 

- 89,99% - 75% = 2/chválitebný 

- 74,99% - 50% = 3/dobrý 

- 49,99% - 25% = 4/dostatočný 

- 24,99% - 0% = 5/nedostatočný 

Na vysvedčení majú žiaci známky. Etická, telesná a športová výchova, športová príprava, 

technická výchova, svet práce a technika, výtvarná a hudobná výchova sa neklasifikuje. Na 

vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného 

hodnotenia slovo: absolvoval/neabsolvoval.  

 
 

12.1. Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 

55 ods. 4 zákona  þ. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy  č. 2 metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať  z odporúčaní príslušného 

poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre 

žiaka so zdravotným znevýhodnením. 



  

13.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy  
 

Hodnotenie a kontrola zamestnancov sú zakotvené v pracovnom poriadku, vykonávajú sa 

formou:  

- pozorovania (hospitácie),  

- rozhovoru,  

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na 

gymnázia,  

- sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,  

- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,  

- hodnotenia pedagogických a ostatných zamestnancov vedením školy,  

- vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“,  

- hodnotenia učiteľov žiakmi.  

Základné princípy hodnotenia pedagogických a odborných  zamestnancov sú 

vypracované v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v zmysle § 7 bod (4) písmeno n) 

Zákona č. 245 – Školský zákon a v zmysle Zákona o pedagogických zamestnancoch (schválený 

v Národnej rade 24. 6. 2009) – s účinnosťou od 1. 11. 2009 -  deviata  časť  Hodnotenie 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca  § 52. 

Aby bolo hodnotenie objektívne a efektívne, musí byť zamerané na všetky tri nasledovné 

oblasti: 

- vstup (predpoklady = potenciál + spôsobilosti + prax), 

- proces (pracovné správanie, prístup), 

- výstup (výkon). 

Vstup: 

Súčasťou hodnotenia zamestnancov je preverenie spôsobilosti vyučovať na základe 

dosiahnutého vzdelania (ukončené príslušné vysokoškolské vzdelanie, získanie odbornosti – 

splnenie zákonných kvalifikačných  podmienok prijatia do zamestnania na pozíciu učiteľ), 

absolvovanie ďalšieho vzdelávania, získaný počet kreditov, prvá, druhá atestácia. 

Táto časť hodnotenia pedagogických zamestnancov bude vychádzať z individuálneho 

plánu rozvoja (kariérneho rastu) každého zamestnanca vypracovaného vedením školy po 

konzultácii s príslušným zamestnancom. 

Proces: 

Pracovné správanie a prístup k plneniu si pracovných povinností sa hodnotí na základe 

priebežného pozorovania, priameho kontaktu nadriadeného s hodnoteným zamestnancom, 

analýzy vypracovaných požadovaných podkladov na rôzne účely, výsledkov hospitačnej 

činnosti, dotazníkov.  



Výkon: 

Výkon pedagogického zamestnanca sa hodnotí na základe výstupov z  hospitačnej 

činnosti, celoročného pozorovania, výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov (didaktické 

testy, analýzy a rozbory vybraných prác žiakov – diktáty, slohové práce, štvrťročné, polročné, 

vstupné, výstupné previerky, laboratórne práce, projekty ...).  

Indikátorom kvality práce pedagogického zamestnanca je aj zapojenosť žiakov do 

rôznych súťaží a predmetových olympiád v rámci školského kola a tiež aj úspešnosť 

a umiestnenie vo vyšších kolách. 

 

13.1. Norma správania a prístupu k plneniu si pracovných povinností 

pedagogického zamestnanca  na Základnej škole  kpt. J. Nálepku 

v Stupave:  

 

- dodržiavanie pracovnej disciplíny v súvislosti so včasným nástupom do práce 

v závislosti od osobného rozvrhu každého učiteľa (15 minút pred začiatkom 

pracovného výkonu), včasný nástup na dozor, dodržiavanie začiatku a konca 

vyučovacích hodín (aj v prípade zastupovania), vrátane zápisov do knihy príchodov 

a odchodov, 

- účasť na pracovných poradách, pedagogických radách, zasadnutiach predmetových 

komisií a metodických združení, v prípade vedúcich ich aktívna organizačná činnosť, 

- správcovia kabinetov a špeciálnych učební plnia úlohy vyplývajúce z tejto činnosti  

nad rámec svojich pracovných povinností, 

- v čase triednych schôdzok alebo konzultácií ZR sú prítomní všetci vyučujúci (aj so 

skráteným úväzkom, pracujúcim na dohodu ap.), 

- dodržiavanie určených termínov na vypracovanie podkladov školskej štatistiky, 

podkladov k evidencii nadčasovej práce a čerpania náhradného voľna, vypisovanie 

dovolenkových lístkov, 

- plnenie učebných osnov, štandardov = spracovanie kvalitných časovo-tematických 

plánov, 

- aktívny prístup k vypracovaniu  a k následnému plneniu  učebných osnov v rámci 

školského vzdelávacieho programu a obsahových a výkonových štandardov štátneho 

vzdelávacieho programu, 

- v rámci vyučovacieho a výchovného procesu využívať moderné, efektívne vyučovacie 

metódy organizačné formy vyučovania, učebné pomôcky a didaktickú techniku,  

- aktívne pristupovať k úlohám v súvislosti s  ASc Agendou, najmä elektronická žiacka 

knižka, zverejnenie zadávaných kľúčových domácich úloh na internetovej stránke 

školy, 

- ochotne pristupuje k plneniu  úloh nad rámec pracovných povinností (okrem iného aj 

doučovanie žiakov a krúžková činnosť), 

- dodržiavanie didaktických zásad, 



- pedagogický zamestnanec uplatňuje individuálny prístup pri hodnotení a klasifikácii 

žiakov v súvislosti s možnosťami žiaka, najmä v prípade vývinových porúch učenia 

a správania a pozornosti (nezačlenení žiaci), 

- dôsledná príprava na vyučovanie (začínajúci učiteľ = písomné prípravy), 

- tvorba portfólia učiteľa (jeden z podkladov hodnotenia), 

- rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, 

- vedie učebné činnosti tak, aby mali všetci žiaci reálnu šancu uspieť, zažiť pocit 

úspešnosti, byť pochválení za vyučovacie výsledky, 

- aktívne pristupovať k systematickému a pravidelnému ďalšiemu vzdelávaniu sa 

učiteľov, 

- pedagogický zamestnanec rozvíja svoje manažérske schopnosti (triedny manažment) 

a svoju odbornosť o nové poznatky, 

- pedagogický zamestnanec riadi premiestňovanie sa žiakov  medzi jednotlivými 

učebňami, odchod žiakov zo školy pri dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel na 

ochranu zdravia žiakov, 

- aktívne pristupovať k vzniknutým prekážkam v práci (napr. chýbajúce učebné 

pomôcky, poškodené náradie v telocvičniach, poruchy didaktickej techniky ...) – 

oznámiť ich nadriadeným, prípadne v spolupráci s vedením školy zabezpečiť nápravu, 

- vo svojej práci aktívne pracovať so spätnou väzbou, 

- uplatňovanie autoevalvácie vo vzťahu k žiakom a k sebe samému, 

- každý učiteľ má pocit zodpovednosti za celú školu a za každého žiaka, 

- vhodná komunikácia so žiakmi, ich zákonnými zástupcami, s ostatnou verejnosťou, 

- zachovávať mlčanlivosť o  skutočnostiach získaných pri výkone svojich pracovných 

povinností v súvislosti so žiakmi alebo ich zákonnými zástupcami, ako aj 

o informáciách z pracovných porád a pedagogických rád,  

- dodržiavanie všetkých zákonov, vyhlášok, nariadení a usmernení vrátane interných 

upravujúcich činnosť základnej školy,  

- pedagogický zamestnanec svojím správaním na verejnosti šíri dobré meno školy aj je 

pre žiakov, rodičov a ostanú verejnosť vďaka deklarovaným hodnotovým 

preferenciám morálnou autoritou. 

13.2. Znaky kvalitného vyučovania 

- aktualizácia, opakovanie už skôr osvojeného učiva, 

- sprístupnenie jasných cieľov vyučovania žiakom, 

- vyučovanie v malých krokoch zabezpečujúcich chápanie učiva žiakmi, 

- uvádzanie mnohých príkladov a názorných ukážok praktického využitia učiva, 

- samostatná práca žiakov, 

- spätná väzba, 

- korektívne vyučovanie  (opakované preberanie časti nepochopeného učiva, 

doučovanie žiakov v prípade nedostatočne osvojeného učiva), 

- zopakovanie a systematizácia jednotky učiva (tematický celok) 



- záujem učiteľa o žiaka a jeho učenie, 

- odbornosť a pedagogické majstrovstvo učiteľa, 

- učiteľ je zodpovedný za riadenie a monitoring procesu učenia sa žiakov, 

- individuálny prístup  k žiakom vyžadujúcim osobitné zaobchádzanie. 

13.3. Indikátory kvalitného učiteľa 

- ovláda učivo, ktoré vyučuje, 

- efektívne využíva vyučovací čas, 

- optimálne organizuje štruktúru vyučovacej hodiny, zabezpečuje plynulý prechod od 

jednej činnosti k druhej bez zbytočných časových strát alebo straty pozornosti žiakov, 

- udržiava záujem a angažovanosť žiakov vo vyučovacom procese, 

- aktivizuje všetkých žiakov, nie iba dobrovoľníkov, 

- volí rozdielne formy, metódy aj obsahový rozsah výučby pre žiakov začlenených, 

zdravotne postihnutých, žiakov s vývinovými poruchami učenia a žiakov  mimoriadne 

nadaných, 

- učivo vysvetľuje jasne a zrozumiteľne, robí výučbu zaujímavou, 

- učivo vyberá a didakticky transformuje tak, aby si ho žiaci úspešne osvojovali 

v rýchlom tempe – využíva formy kooperatívneho vyučovania a moderné metódy 

výučby ako napr. EUR, 

- zabezpečuje, aby žiaci mali dostatok času na osvojovanie zručností, 

- zadáva žiakom úlohy zamerané na všetky úrovne učenia a dáva im dostatok času na 

riešenie úlohy, prípadne odpoveď, 

- obmieňa spôsoby práce žiakov, 

- k žiakom sa správa s rešpektom, ohľaduplne, dôveruje im, sleduje ich činnosť 

a venuje pozornosť všetkým žiakom rovnako, nikoho neuprednostňuje ani napr. 

začlenených žiakov na úkor ostatných, 

- je zapálený pre svoj predmet a vyučovanie, 

- zabezpečuje pravidelnú spätnú väzbu, sleduje pokroky každého žiaka, spravodlivo 

hodnotí žiakov slovne alebo známkami, výsledky hodnotenia zverejní pred celou 

triedou a dá možnosť žiakom sa k nim vyjadriť, 

- oboznamuje sa s rôznymi filozofiami výchovy a vzdelávania, koncepciami a metódami 

vyučovacieho procesu a získané vedomosti optimálne implementuje do svojich 

vyučovacích postupov, 

- v triede vytvára didaktické prostredie (čistota, disciplína, vhodná náplň násteniek, 

vitrín – materiály by mali súžiť ako učebné pomôcky nielen na jeden predmet, časté 

obmieňania v závislosti od preberaného učiva) 

- spolupracuje s ostatnými učiteľmi, 

- motivuje, inšpiruje a povzbudzuje žiakov, 

- má pozitívne myslenie, zmysel pre humor, je trpezlivý, priateľský, ale má aj vysoké 

nároky na žiakov, 



- je čestný a spravodlivý, so žiakmi komunikuje aj mimo vyučovacích hodín, pomáha 

žiakom riešiť aj problémy netýkajúce sa  výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- účinne reaguje na nežiaduce správanie sa žiakov  v rámci vyučovacích hodín 

i prestávok, má prirodzenú autoritu, 

- vhodne využíva prvky neverbálnej komunikácie (aby nemohli byť vnímané 

dvojzmyselne) – zrakový kontakt, reč tela, pohyb po triede, využitie dotykov, 

- vedie školskú dokumentáciu v súlade s predpismi a internými pokynmi. 

 

13.4. Metódy hodnotenia  

 

Motivačno-hodnotiaci rozhovor je základnou metódou hodnotenia zamestnancov na na 

Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave.. Výstupom je písomný záznam, ktorý sa stáva 

súčasťou osobného spisu zamestnanca. 

Z hľadiska toho, na aký časový úsek sa hodnotenie zameriava, rozlišujeme metódy 

zamerané na minulosť, prítomnosť a metódy zamerané na budúcnosť. Tieto metódy možno 

využívať súbežne, pri priebežnom hodnotení a aj ako podklad k hodnotiacemu rozhovoru. 

Metódy zamerané na minulosť: 

- hodnotenie na základe plnenia noriem, 

- hodnotiace stupnice, 

- metóda dotazníkov, 

- metóda pomocného posudku, 

- testovanie a pozorovanie pracovného výkonu, 

- metóda vytvárania poradia, 

- metóda udeľovania bodov, 

- metóda párového porovnávania.  

Metódy zamerané na prítomnosť: 

- sociogram, 

- 360 stupňová spätná väzba. 

Metódy zamerané na budúcnosť: 

- sebahodnotenie,  

- vytváranie úloh, 

- psychologické hodnotenia. 

13.5. Kontrolná činnosť  

13.5.1. Zameranie a úlohy kontrolnej činnosti 

 
     Plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej 

správe v znení zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, vyhlášky č. 224/2011 o ZŠ, 

pracovného a školského poriadku. 

Vnútorný systém kontroly tvorí úsek kontroly v zložení: 



- riaditeľ školy, 

- zástupca školy, 

- vedúci MZ, PK, 

- vedúca ŠJ. 

Zameranie kontrolnej činnosti: 

- plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, 

- vybavovanie sťažností, 

- účelnosť a hospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami, starostlivosť 

o majetok školy, 

- kontrola realizácie projektov, do ktorých je škola zapojená, 

- plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov, 

- kontrola integrácie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

-  kontrola na úsekoch BOZP, CO, PO, údržby školy, materiálno-technického vybavenia 

školy, 

- kontrola plnenia školského vzdelávacieho programu  v súlade so štátnym        

vzdelávacím programom, kontrola výchovného programu školy, 

- získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných 

pracovníkov, 

- kontrola plnenia úloh projektu: MRK – celodenný výchovný systém, 

- zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny, 

- získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovať odstránenie 

nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti z predchádzajúceho  školského roka, 

- získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými učiteľmi, s 

cieľom zabezpečiť zjednocovanie kritérií pri klasifikácii, 

- sledovať evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu (MP), 

- sledovať efektívne využívanie finančných prostriedkov. 

 

13.5.2. Formy, metódy a spôsob kontroly 
 
Priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľ a zástupca riaditeľa v spolupráci s vedúcimi MZ a 

PK budú sledovať: 

- dodržiavanie didaktických zásad, s osobitným zameraním na triedy prospechovo 

slabšie, 

- plnenie učebných osnov a metodických pokynov a požiadaviek štandardov 

v jednotlivých ročníkoch, 

- využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

- využívanie odborných učební, 

- dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov, najmä u začínajúcich učiteľov, 

- dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci, 

- plnenie úloh kontroly špecifikovaných v POP na príslušný školský rok, 



- dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na 

- charakter predmetu, 

- zaraďovanie prvkov  pomôcok IKT do jednotlivých vyučovacích hodín, 

- motiváciu a aktiváciu žiakov. 

Pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom 

Didaktické testy, previerky zamerané na plnenie štandardov, ktoré sú už vypracované pre 

jednotlivé predmety a ročníky 

 Rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na MZ a PK 

Spolupráca MZ a PK - kontrola dodržania časového plánu plnenia úloh, 

zovšeobecňovanie dobrých skúseností z výchovno - vzdelávacej práce 

Sledovanie plnenia prevádzkového poriadku a školského poriadku záväzného pre 

pedagogických pracovníkov a žiakov školy 

Sledovanie:  

- klasifikačné hárky, 

- osobné listy dieťaťa, 

- triedne výkazy + katalógové listy, 

- záznamy o záujmovej činnosti, 

- triedne knihy ŠKD, 

- plnenie BOZ, PO, CO a pod. 

- predpísané písomné práce, 

- inventárne knihy. 

Kontrola práce pedagogických zamestnancov 

- dodržiavanie príchodu a odchodu z práce, 

- nástup na dozory a ich vykonávanie, 

- včasný príchod na vyučovacie hodiny, 

- pripravenosť vyučujúcich na vyučovacie hodiny, 

- práca metodických orgánov, 

- oboznamovanie sa s obsahom a závermi triednych rodičovských združení, 

- plnenie uznesení a úloh z porád, 

- dodržiavanie pracovného poriadku, školského poriadku, organizačného poriadku 

a prevádzkového poriadku 

- ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

Kontrola práce nepedagogických zamestnancov 

- každodenné obhliadky priestorov školy, 

- sledovanie čistoty, teploty v učebniach, osvetlenie, dodržiavanie bezpečnostných 

predpisov, 

- dodržiavanie pracovného poriadku, školského poriadku, organizačného poriadku 

a prevádzkového poriadku. 

 Kontrola práce triednych učiteľov 

- spolupráca s vychovávateľkami v ŠKD, 

- triednická dokumentácia, 



- práca s triedou, 

- spolupráca s výchovným poradcom a školským špeciálnym pedagógom, 

Kontrola práce výchovného poradcu 

- osobitne s problémovými žiakmi (priebežne) 

- organizačné zabezpečenie testovania žiakov 5. a 9. ročníka, 

- profesijná usmernenie žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. 

Kontrola učební, laboratórií, dielne, telocvične 

- s cieľom zistiť nedostatky. 

 Kontrola bezpečnosti a hygienických opatrení (polročne). 

Kontrola práce školníka, upratovačiek a administratívnych pracovníkov  

- dodržiavanie pracovného času a jeho účelného využitia pri plnení pracovných 

povinností. 

Využívanie areálu školy, špeciálnych učební, telocviční a športovej haly.  

Každoročne aktualizované v Pláne vnútroškolskej kontrolnej a hospitačnej činnosti. 

14.   Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov  
 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u 

pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, 

zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné 

kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so 

zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho 

procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej 

politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca, 

Táto téma je spracovaná v Pláne kontinuálneho vzdelávania na príslušný rok, ktorý tvorí 

prílohu iŠkVP počnúc šk. r. 2015/2016. 

15.  Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 

Žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j. 

- žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 

postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými 

poruchami, s viacnásobným postihnutím), 

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-2-stupen-zakladnych-skol-ISCED-2/Vychova-a-vzdelavanie-ziakov-so-SVVP/Vzdelavanie-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej


- žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity 

a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), žiak s poruchou správania, okrem detí 

umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Žiak s nadaním. 

Na našej škole máme žiakov so ŠVVP integrovaných v bežných triedach. Začleňovaní sú 

na základe žiadosti zákonného zástupcu doloženej potvrdením a odporúčaním školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia. Žiak, 

ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí má vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola 

spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií. 

Tento program je záväzný pre všetkých vyučujúcich. Integrovaní žiaci majú k dispozícii 1 

špeciálneho pedagóga, ktorý s nimi pracuje individuálne – prítomný je na vyučovaní v triede 

alebo pracuje so žiakom samostatne mimo triedu. Žiaci dostávajú učebné materiály  (napr. 

nácvikové pracovné listy, učebné tabuľky – vzorce, vybrané slová ap., ...) podľa potreby. 

Pre žiakov s nadaním máme vytvorené športové triedy, triedy s rozšíreným vyučovaním 

telesnej a športovej výchovy, pre jazykovo nadaných žiakov slúžia triedy s clilovým 

vyučovaním anglického jazyka. Rozvoj svojich schopností a talentu môžu žiaci realizovať 

prostredníctvom rôznych súťaží a predmetových olympiád. Integrovaného žiaka s nadaním 

nemáme. 

 

15.1. Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v bežných triedach základných škôl (integrované vzdelávanie) 

 
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem 

všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli 

vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby 

sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok 

(obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo 

vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí 

rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj 

dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom špecifické 

podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-

vzdelávacích potrieb. 

Škola má jedného špeciálneho pedagóga, ktorý pracuje so začlenenými žiakmi a v prípade 

potreby aj s ostatnými žiakmi, ktorí majú ŠVVP týmito formami: 

a) Individuálne so žiakom – prítomnosť na vyučovacej hodine, 

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-2-stupen-zakladnych-skol-ISCED-2/Vychova-a-vzdelavanie-ziakov-so-SVVP/Vzdelavanie-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-2-stupen-zakladnych-skol-ISCED-2/Vychova-a-vzdelavanie-ziakov-so-SVVP/Vzdelavanie-ziakov-s-nadanim.alej


b) Individuálne so skupinkou žiakov s rovnakými potrebami – mimo vyučovacích 

hodín, 

c) Individuálne mimo vyučovacích hodín, 

d) V popoludňajších hodinách aj za prítomnosti rodičov. 

 

Naša škola nie je bezbariérová.   
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ISCED 1  
 

Inovované učebné osnovy ŠkVP 

1.ročník – primárne vzdelávanie 

ISCED 1 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Slovenský jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom zo slovenského jazyka a literatúry 

iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP 

pre 1.stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu 
Hodinová dotácia Týždeň 9 

spolu 297 
Prípravné obdobie 

zložka rozsah 
Jazyková a slohová 18 

Čítanie a literárna výchova 18 

Šlabikárové obdobie 
zložka  

Jazyková a slohová 99 

Čítanie a literárna výchova 99 

Čítankové obdobie 
zložka  

Jazyková a slohová 31 

Čítanie a literárna výchova 32 

                                                                   Rozsah spolu: 297 
 

ISCED 1 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Anglický jazyk 
Predmet vytvorený v rámci disponibilných hodín. 

Škola tvorí učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre nový predmet, 

pričom rešpektuje štruktúru vzdelávacích štandardov pre triedy s vyučovaním 

metódou CLIL. 



 

Rozsah vyučovania predmetu 
Hodinová dotácia Týždeň 2 

spolu 66 
Tematický celok rozsah 

Rodina a spoločnosť 6 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 8 

Vzdelávanie 8 

Človek a príroda 8 

Voľný čas a záľuby 12 

Multikultúrna spoločnosť 16 

Odievanie a móda 8 

                                                                                  Rozsah spolu: 66 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 
vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a 
literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  Vzhľadom na široké využitie 
cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, 
spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie 
osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu. 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.  

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:  

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 
účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. 
Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 
ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa 
dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva 
pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

2. Ciele predmetu 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 
kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 
referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 



zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia 
zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.  
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

  efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, 
ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

  využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer 
vymedzeným spôsobom,  

  v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 
čítanie s porozumením) spracovať hovorený text ako poslucháč alebo čitateľ, 

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

 používať hovorené texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.  

 

Cieľom výučby v predmete anglický jazyk ako cudzieho jazyka triede s vyučovaním 
metódou CLIL je rozvíjať jazykovú kompetenciu na úrovni všeobecného jazyka rozvinúť a 
vytvoriť rámec pre dosiahnutie jednotlivých referenčných úrovní A1 – A2.1 Spoločného 
európskeho referenčného rámca  a pripraviť žiakov na učenie nejazykových predmetov - 
matematika, prírodoveda, hudobná výchova a výtvarná výchova a informatika formou 
jazykovo a obsahovo integrovaného učenia - CLIL.  
 
Obsah učiva pre ANJ  je usporiadaný na základe nasledujúcich požiadaviek:  

 definovať všeobecné, medzipredmetové a jazykové kompetencie v súlade so SERR na 
úrovni A+ A2.1, SERR,  

 synteticky usporiadať všetky kompetencie/spôsobilosti  

 presne zadefinovať lexikálne témy a kvantitatívne vymedziť základné lexikálne 
jednotky v rámci úrovní A1 – A2.1, SERR podľa daných tém.  

 

3. Kompetencie 

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka svojim 
predchádzajúcim skúsenostiam a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie úlohy 
a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 
vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 12, 
103). 

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.  
Komunikačné jazykové kompetencie  

Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakovi konať s použitím konkrétnych 
gramatických prostriedkov (SERR, 2013, s. 12).  

Žiak dokáže:  

- používať známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché 
vety a rozumieť im,  

- predstaviť seba a iných,  
- porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,  
- jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,  
- dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie 
a vyjadrenia svojich osobných záujmov. 

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, krátke slovné spojenia a vety,  

Sociolingválne kompetencie  

Žiak dokáže:  

- nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,  
- pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, atď.  

 

Pragmatické kompetencie 

Žiak dokáže:  

-  spájať písmená,  
- spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“.  

 

4. Vzdelávací štandard 

Výkonový štandard - komunikačné jazykové činnosti a stratégie  

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: 
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a ústny prejav, ktoré má žiak dosiahnuť 
na konci prvého ročníka.  



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 1. ročníka vie/dokáže:  

 identifikovať známe  slová 

 identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia, 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 1. ročníka vie/dokáže:  

 vyhľadať známe slovné spojenia 

 porozumieť a zapamätať si jednoduché slová 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka vie/dokáže:  

 odpovedať na  jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života 

 porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, 

 používať čísla , základné číslovky 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy.  

 

5. Obsahový štandard  

Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami jazyka. 
Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou obsahového 
štandardu. Obsahový štandard je vymedzený pre prvý ročník. Obsahový štandard vymedzuje 
záväzné požiadavky pre komunikačnú úroveň A 1.1+.  



Jednotlivé kompetencie a funkcie jazyka v rámci ročníka sa môžu kombinovať a 
rozvíjať v ľubovoľnom poradí. Ďalšou povinnou súčasťou obsahového štandardu je Jazyková 
dimenzia, ktorá je špecifikovaná príkladmi použitia daného javu v časti Interakčné schémy. 
Javy, ktoré si žiak osvojil pri určitej kompetencii, používa aj v rámci iných kompetencií 
vymedzených v tomto obsahovom štandarde.  

 

6. Hodnotenie predmetu  

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní, t.j. v 1.ročníku má 
hodnotenie žiakov predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu.  

Anglický jazyk v 1.ročníku sa neklasifikuje. Na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza 
namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo: absolvoval/neabsolvoval. 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a 
porovnávanie 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 
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 prvých jednoduchých slov, hľadanie konkrétnych slov v texte, 
čítanie krátkych príbehov spamäti podľa obrázkovej osnovy). 

ISCED 1 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Predmet Matematika 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z matematiky iŠVP. 

Je nutné doplniť len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 

základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu 

v 1.ročníku v klasických triedach. V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie 

matematiky zamerané na výraznejšiu prácu (do hĺbky) v oblasti sčítania a odčítania 

v číselnom obore do 20 najmä na tvorenie slovných úloh k danému numerickému príkladu, 

na vyriešenie jednoduchých slovných úloh, sformulovanie pravdivého alebo nepravdivého 

výroku, orientovanie sa v jednoduchej tabuľke, identifikovanie riadku, stĺpca a údajov, 

dopĺňanie údajov do jednoduchej tabuľky. 

 



Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň 4 + 1 

spolu 132+33=165 
Tematický celok rozsah 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0 30 

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 52 + 15 

Geometria a meranie 20 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie 

30 + 18 

                                                                   Rozsah spolu: 132 + 33 

 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Predmet Prvouka 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z prvouky iŠVP. 

Je nutné doplniť len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 

pre vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 

1.stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

Vo vyučovacom predmete prvouka sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o1 hodinu 

v 1.ročníku v klasických triedach. V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie 

prvouky zamerané na výraznejšiu prácu (do hĺbky) v oblasti človek a príroda. Žiaci sa 

naučia určiť základné druhy stromov vyskytujúce sa v okolí školy a odôvodniť ich 

zaradenie podľa viacerých identifikačných znakov. Žiaci sa naučia vytvoriť 

jednoduchú mapu časti školského dvora s vyznačením umiestnenia stromov určitého 

druhu, vytvoria projekty v oblastiach rastliny a živočíchy. 

 

Rozsah vyučovania predmetu 
Hodinová dotácia Týždeň 1 + 1 

spolu 33+33=66 

Tematický celok ČLOVEK A PRÍRODA rozsah 
Rastliny 7+15 

Živočíchy 7+ 10 

Človek 5 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 7 + 8 

Tematický celok   rozsah 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 7 

                                                                   Rozsah spolu: 33+33 

 



ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Etická výchova 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z etickej výchovy iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
1.stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 
Predmet Náboženská výchova 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z náboženskej výchovy iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 
vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 
základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

 

Rozsah vyučovania predmetu 
Hodinová dotácia Týždeň 1  

spolu 33 
Tematický celok  rozsah 

Som na svete z lásky 8 

Rodina – ohnisko lásky 5 

Dar lásky 7 

Moc a život lásky 6 

Spoločenstvo lásky 7 

                                                                 Rozsah spolu: 33 

 

ISCED 1 
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň 1  
spolu 33 

Tematický celok  rozsah 
Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch 8 

Prvky prosociálneho správania 12 

Ľudská dôstojnosť 6 

Pozitívne hodnoty iných 2 

Naša rodina 5 

                                                                 Rozsah spolu: 33 



Predmet Hudobná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z hudobnej výchovy iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 

základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň 1  
spolu 33 

Tematický celok  rozsah 
Hlasová činnosť 15 

Inštrumentálne činnosti 4 

Percepčné činnosti – aktívne počúvanie 4 

Hudobno-pohybové činnosti 5 

Hudobno-dramatické činnosti 3 

Hudobno-vizuálne činnosti 2 

                                                                 Rozsah spolu: 33 

 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
Predmet Výtvarná výchova 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z výtvarnej výchovy iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 

základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

 

Rozsah vyučovania predmetu 
Hodinová dotácia Týždeň 2 

spolu 66 

Tematický celok  rozsah 
Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 8 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 8 

Podnety moderného výtvarného umenia 8 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 6 

Škola v galérii 2 

Podnety architektúry 6 

Podnety fotografie 6 

Podnety videa a filmu 6 

Podnety dizajnu a remesiel 8 

Podnety poznávania sveta 8 



                                                                 Rozsah spolu: 66 

 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 
Predmet Telesná a športová výchova 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z telesnej výchovy iŠVP. 

Je nutné doplniť len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 

základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

Vo vyučovacom predmete telesná výchova sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 2 
hodiny v 1.ročníku v triedach so zameraním na športovú prípravu. V rámci posilnenej 
časovej dotácie bude vyučovanie telesnej výchovy zamerané na komplexný rozvoj 
pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť a koordinácia) ako aj na základy 
športových hier hádzaná, futbal, florbal, basketbal, formou prípravných hier. Dôraz bude 
kladený na všestrannú atletickú a gymnastickú prípravu. 
 

 

Rozsah vyučovania predmetu 
Hodinová dotácia Týždeň 2 + 2 

spolu 66 + 66 = 132 

Tematický celok  rozsah 
ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL priebežne 

TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ 4+4 

ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŽIMU  

Základné pohybové zručnosti 20+20 

Manipulačné, prípravné a športové hry 18+20 

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 10 

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 8+10 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 6+12 

                                                                 Rozsah spolu: 66+66 

2.ročník – primárne vzdelávanie 

ISCED 1 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Slovenský jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom zo slovenského jazyka 

a literatúry iŠVP. Je nutné doplniť len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré 

menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 



Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 

pre vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, schváleného ako súčasť 

inovovaného ŠVP pre 1.stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová 

dotácia o 1 hodinu v 2.ročníku klasických triedach a v triedach so športovým 

zameraním. V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie slovenského jazyka 

a literatúry zamerané na výraznejšiu prácu (do hĺbky): 

 v jazykovej zložke: skvalitnenie ovládania pravopisu i/í a y/ý po mäkkých 

a tvrdých spoluhláskach 

 v slohovej zložke: rozvíjanie ústneho vyjadrovania, samostatne porozprávať 

príbeh, porozprávať obsah prečítaného textu,  

 v literárnej zložke: rozvoj čítania s porozumením a nácvik orientácie 

v prečítanom texte, nahlas a plynule čítať text, 

 

 

Rozsah vyučovania predmetu 
Hodinová dotácia Týždeň 8 + 1 

spolu 264 +33 = 297 
Tematický celok rozsah 

Jazyková a slohová zložka 132+18 
Čítanie a literárna výchova 132+15 

                                                                                  Rozsah spolu: 66+33 
 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
Predmet Anglický jazyk 

Predmet vytvorený v rámci disponibilných hodín. 

Škola tvorí učebné osnovy školského vzdelávacieho programu pre nový predmet, 

pričom rešpektuje štruktúru vzdelávacích štandardov pre triedy s vyučovaním 

metódou CLIL. 

 

Rozsah vyučovania predmetu 
Hodinová dotácia Týždeň 3 

spolu 99 
Tematický celok rozsah 

Rodina a spoločnosť 6 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 8 

Vzdelávanie 8 

Človek a príroda 8 



Voľný čas a záľuby 12 

Multikultúrna spoločnosť 16 

Odievanie a móda 8 

                                                                                  Rozsah spolu: 66 
 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 
vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a 
literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  Vzhľadom na široké využitie 
cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, 
spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie 
osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu. 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.  

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:  

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 
účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. 
Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 
ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa 
dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva 
pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

2. Ciele predmetu 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 
kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 
referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 
zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia 
zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.  
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

  efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, 
ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

  využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer 
vymedzeným spôsobom,  

  v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 
čítanie s porozumením) spracovať hovorený text ako poslucháč alebo čitateľ, 

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



 používať hovorené texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.  

 

Cieľom výučby v predmete anglický jazyk ako cudzieho jazyka triede s vyučovaním metódou CLIL je 
rozvíjať jazykovú kompetenciu na úrovni všeobecného jazyka rozvinúť a vytvoriť rámec pre 
dosiahnutie jednotlivých referenčných úrovní A1 – A2.1 Spoločného európskeho referenčného rámca  
a pripraviť žiakov na učenie nejazykových predmetov - matematika, prírodoveda, hudobná výchova 
a výtvarná výchova a informatika formou jazykovo a obsahovo integrovaného učenia - CLIL.  
 
Obsah učiva pre ANJ  je usporiadaný na základe nasledujúcich požiadaviek:  

 definovať všeobecné, medzipredmetové a jazykové kompetencie v súlade so SERR na úrovni 
A+ A2.1, SERR,  

 synteticky usporiadať všetky kompetencie/spôsobilosti  

 presne zadefinovať lexikálne témy a kvantitatívne vymedziť základné lexikálne jednotky v 
rámci úrovní A1 – A2.1, SERR podľa daných tém.  

 

3. Kompetencie 

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka svojim 
predchádzajúcim skúsenostiam a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie úlohy 
a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 
vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 12, 
103). 

 

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.  

Komunikačné jazykové kompetencie  

Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakovi konať s použitím konkrétnych 
gramatických prostriedkov (SERR, 2013, s. 12).  

Žiak dokáže:  

- používať známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché 
vety a rozumieť im,  

- predstaviť seba a iných,  
- porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,  
- jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,  



- dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 
neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie 
a vyjadrenia svojich osobných záujmov. 

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, krátke slovné spojenia a vety,  

Sociolingválne kompetencie  

Žiak dokáže:  

- nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,  
- pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, atď.  

Pragmatické kompetencie 

Žiak dokáže:  

-  spájať písmená,  
- spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“.  

 

4. Vzdelávací štandard 

Výkonový štandard - komunikačné jazykové činnosti a stratégie  

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: 
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a ústny prejav, ktoré má žiak dosiahnuť 
na konci prvého ročníka.  

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 2. ročníka vie/dokáže:  

 identifikovať známe  slová 

 identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia, 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 2. ročníka vie/dokáže:  

 vyhľadať známe slovné spojenia 

 porozumieť a zapamätať si jednoduché slová 

 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka vie/dokáže:  

 odpovedať na  jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života 

 porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, 

 používať čísla , základné číslovky 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy.  

 

5. Obsahový štandard  

Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami 
jazyka. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou obsahového 
štandardu. Obsahový štandard je vymedzený pre prvý ročník. Obsahový štandard vymedzuje 
záväzné požiadavky pre komunikačnú úroveň A 1.1+.  

Jednotlivé kompetencie a funkcie jazyka v rámci ročníka sa môžu kombinovať a 
rozvíjať v ľubovoľnom poradí. Ďalšou povinnou súčasťou obsahového štandardu je Jazyková 
dimenzia, ktorá je špecifikovaná príkladmi použitia daného javu v časti Interakčné schémy. 
Javy, ktoré si žiak osvojil pri určitej kompetencii, používa aj v rámci iných kompetencií 
vymedzených v tomto obsahovom štandarde.  

 

6. Hodnotenie predmetu  

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní, t.j. v 2.ročníku má 
hodnotenie žiakov predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu.  

Anglický jazyk v 2.ročníku sa neklasifikuje. Na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza 
namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo: absolvoval/neabsolvoval. 



Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a 
porovnávanie 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 
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 prvých jednoduchých slov, hľadanie konkrétnych slov v texte, 
čítanie krátkych príbehov spamäti podľa obrázkovej osnovy). 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
Predmet Matematika 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z matematiky iŠVP. 

Je nutné doplniť len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 

základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu 

v 2.ročníku v klasických triedach. V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie 

matematiky zamerané na výraznejšiu prácu (do hĺbky) v oblasti sčítania a odčítania 

v číselnom obore do 100 najmä na tvorenie slovných úloh k danému numerickému 

príkladu, na vyriešenie jednoduchých slovných úloh, sformulovanie pravdivého alebo 

nepravdivého výroku, orientovanie sa v jednoduchej tabuľke, identifikovanie riadku, stĺpca 

a údajov, dopĺňanie údajov do jednoduchej tabuľky. 

 

Rozsah vyučovania predmetu 
Hodinová dotácia Týždeň 4 + 1 

spolu 132+33=165 
Tematický celok rozsah 

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

30 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 32  
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 
100 

20+ 15 

Geometria a meranie 20 
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie 

30 + 18 

                                                                   Rozsah spolu: 132 + 33 



 

 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Predmet Prvouka 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z prvouky iŠVP. 

Je nutné doplniť len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 

základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

Vo vyučovacom predmete prvouka sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu 

v 2.ročníku v klasických triedach. V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie 

prvouky zamerané na výraznejšiu prácu (do hĺbky) v oblasti človek a príroda. Žiaci sa 

naučia určiť základné druhy stromov vyskytujúce sa v okolí školy a odôvodniť ich zaradenie 

podľa viacerých identifikačných znakov. Žiaci sa naučia vytvoriť projekty v oblastiach 

rastliny a živočíchy, neživá príroda a skúmanie prírodných javov. 

 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň 2 + 1 

spolu 66+33=99 
Tematický celok ČLOVEK A PRÍRODA rozsah 

Rastliny 14+15 

Živočíchy 14+ 10 

Človek 10 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 14 + 8 

Tematický celok   rozsah 
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 14 

                                                                   Rozsah spolu: 66+33 
 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Etická výchova 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z etickej výchovy iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 
vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 
základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  
 



Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň 1  

spolu 33 
Tematický celok  rozsah 

Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch 8 

Prvky prosociálneho správania 12 

Ľudská dôstojnosť 6 

Pozitívne hodnoty iných 2 

Naša rodina 5 

                                                                 Rozsah spolu: 33 
 

ISCED 1 
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Náboženská výchova 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z náboženskej výchovy iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 
vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 
základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň 1  

spolu 33 
Tematický celok  rozsah 

Som na svete z lásky 8 

Rodina – ohnisko lásky 5 

Dar lásky 7 

Moc a život lásky 6 

Spoločenstvo lásky 7 

                                                                 Rozsah spolu: 33 
 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
Predmet Hudobná výchova 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z hudobnej výchovy iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 
vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 
základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň 1  



spolu 33 

Tematický celok  rozsah 
Hlasová činnosť 15 

Inštrumentálne činnosti 4 

Percepčné činnosti – aktívne počúvanie 4 

Hudobno-pohybové činnosti 5 

Hudobno-dramatické činnosti 3 

Hudobno-vizuálne činnosti 2 

                                                                 Rozsah spolu: 33 
 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
Predmet Výtvarná výchova 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z výtvarnej výchovy iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 
vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 
základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň 2 
spolu 66 

Tematický celok  rozsah 
Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 8 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 8 

Podnety moderného výtvarného umenia 8 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 6 

Škola v galérii 2 

Podnety architektúry 6 

Podnety fotografie 6 

Podnety videa a filmu 6 

Podnety dizajnu a remesiel 8 

Podnety poznávania sveta 8 

                                                                 Rozsah spolu: 66 
 

ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Predmet Telesná a športová výchova 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z telesnej výchovy iŠVP. 
Je nutné doplniť len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 
vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň 



základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  
Vo vyučovacom predmete telesná výchova sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 2 
hodiny v 1.ročníku v triedach so zameraním na športovú prípravu. V rámci posilnenej 
časovej dotácie bude vyučovanie telesnej výchovy zamerané na komplexný rozvoj 
pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť a koordinácia) a pohybových zručností. 
Pomocou prípravných hier budeme pokračovať aj so športovými hrami hádzaná, futbal, 
florbal, basketbal. Dôraz bude kladený na všestrannú atletickú a gymnastickú prípravu. 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň 2 + 2 
spolu 66 + 66 = 132 

Tematický celok  rozsah 
ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL priebežne 

TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ 4+4 

ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŽIMU  

Základné pohybové zručnosti 20+20 

Manipulačné, prípravné a športové hry 18+20 

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 10 

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 8+10 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 6+12 

                                                                 Rozsah spolu: 66+66 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISCED 2 

SLOVENSKÝ JAZYK 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom zo slovenského jazyka a literatúry 
iŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 
vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP 
pre 2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň základnej 
školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v UP v IŠkVP časová 
dotácia o 1 hodinu v 7. ročníku. 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia  Týždeň Školský rok 
7.r. 4 + 1 132 + 33 = 165 

Jazyková zložka 2+ 1/0 66 + 18 
Literatúra  2 + 0/1 66 + 15 

5., 6., 8., 9. r. 5 165 

Jazyková zložka 3 99 
Literatúra 2 66 

 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie slovenského jazyka  zamerané na 

zvýšenie výkonu: 

Jazyková zložka  - posilnenie o 18 hodín 

Čítanie s porozumením 

1. umelecký opis, slávnostný príhovor (prívet) – prednes vlastných prác – 1 h 

2. spisovná výslovnosť, sila hlasu, artikulácia, komunikačná situácia: odosielateľ, prijímateľ – 2 h  

Písanie 

3. domáce slová – slová cudzieho pôvodu, nové slová, zastarané slová, historizmy, archaizmy – 

písanie – pravopisné cvičenia/doplňovačky (pracovné listy, interaktívne cvičenia)-  navýšenie 

o 2 h  



4. vedľajšie vetné členy: predmet, príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny) – 

precvičovanie skladby a pravopisu – 2 h 

5. rozvitá veta, rozvitá s viacnásobným vetným členom – 2 h 

6. tabuľka: názov, hlavička, riadok, stĺpec, graf: 2 h – projektová práca 

7.  slangové slová, nárečové slová – projektová práca – 1 h 

Hovorenie 

8. efektívna komunikácia – 2 h  

9. asertívna komunikácia – 2 h  

10. slangové slová, nárečové slová – projektová práca – 2 h 

Literatúra – posilnenie o 10 hodín 

V rámci zložky predmetu SJL literatúra 15 vyučovacích hodín je rozdelených takto: 

1. Recitovať spamäti prozaické a básnické diela  (triedne kolo Hviezdoslavov Kubín) - 2h   

2. Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní  – vlastná 

tvorba príprava a realizácia krátkych scénok – 2 h 

3. Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť – tvorba 

prezentácií/referátov – s dôrazom na interpretáciu spamäti  - 2 h 

4. Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou a 

analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu 

jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela – interpretácia prečítaného diela v rámci 

mimo čítankovej literatúry 3 h 

5. Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi – 2 h 

6. Transformovať literárny text  a vytvoriť krátky umelecký alebo náučný text – 2 h 

7. Usporiadať známe javy do tried – tvorba tabuliek ako učebnej pomôcky na hodina 

literatúry a jazyka – 2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 



Predmet Anglický jazyk 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z anglického jazyka iŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 
vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň základnej 
školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete anglický jazyk  sa zvyšuje v UP v IŠkVP časová dotácia o 1 hodinu 
v 5.-9. ročníku okrem tried s clilovým vyučovaním anglického jazyka. 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 

5.r 3+1/+0C1/+0C5 99+33 = 132/99C1,C5 
6.r. 3+1/+0C1/+1C5 99+33 = 132/99C1/132/C5 

7.r. 3+1/+0C1/+0C5 99+33 = 132/99C1,C5 

8.r. 3+1/+0C1/+0C5 99+33 = 132/99C1,C5 
9.r. 3+1/+0C1/+0C5 99+33 = 132/99C1,C5 

 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie slovenského jazyka  zamerané na zmenu 

kvality výkonu v oblasti: 

5. ročník 

1. produktívnych komunikačných jazykových činností a stratégií, najmä na rozvoj hovorenia – 15 h  

2. na počúvanie s porozumením  8 h,  

3.  posilnenie aj písomného prejavu  žiakov – 10 h. 

6. ročník 

Hovorenie: 18 h 

1. pripraviť dramatizáciu prečítaného príbehu 

2. pripraviť dramatizáciu vlastného príbehu 

3. Role play – splniť danú úlohu, zahrať obľúbenú postavu z TV, filmu, knihy, predpoveď počasia, 

podľa vlastného menu objednať jedlo, nápoje 

4. ústna prezentácia projektov – rozprávať cca 3 min – recept, cestovanie, školský výlet, rok 

v živote Stupavy, organizácia party (Halloween, Vianoce, Veľká noc, koncoročná, 

narodeninová a pod.) 

5. interview – získať informácie na tému Moje prázdniny, Moje povinnosti, Zvieratá v Zoo, 

6. rozprávať príbeh podľa obrázkov 

7. tvoriť otázky - súťaž  – Čo máš vo vrecku?/ taške?  

Čítanie s porozumením: 15 h 

1. pracovať samostatne s časopisom – pripraviť vlastné T/F, pravdivé/nepravdivé tvrdenia 

2. čítať rozširujúce čítanie, čítanky, ľubovoľnú knihu a pripraviť k textu otázky 

3. vyplniť jednoduchý kvíz, dopĺňanie slov do listu podľa významu 

4. vyhľadať informácie v jednoduchých informačných materiáloch 



5. oboznámiť sa s monolingválnym slovníkoch 

6. priradiť názov filmu k recenzii 

CLIL 

Základná škola kpt. J. Nálepku, Stupava 

Učebné osnovy 
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Anglický jazyk - clil 

Časový rozsah výučby: ŠVP :  5. -9. ročník = 15 hodín 
ŠkVP: 5.- 9. ročník = 15 hodín 

Stupeň vzdelania: Nižšie stredné  
Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

Časová dotácia:  

 

 
5.roč. 

5.roč. 
ANJ 

6.roč. 
6.roč. 
 ANJ 

7.roč. 
7.roč.    
ANJ 

8.roč. 
8.roč.    
ANJ 

 9.roč. 
     9.roč. 

ANJ 
Spolu 

ŠVP 
3 3 3 3 3 3 3 

 

3 3 3 15 

ŠkVP 
0 0 0 0 0 0 0 0 3    3 0 

spolu 
3 3 3 3 3 3 0 

 

3 3    3 15 

 

Časová dotácia ŠVP za 5.-9.ročník je 15 h týždenne.  Celková časová dotácia v 5. až 9. ročníku je spolu 

po 99  hodín s obsahom učiva, ktoré je v zhode s SERR úroveň B1. 

Učebné osnovy vypracovala: Mgr. Darina Marčeková 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

 Jazyk je nástrojom myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, zdroj osobného a kultúrneho obohatenia a 

predpokladom pre ďalšie vzdelávanie a profesionálnu realizáciu. Je tiež prostriedkom na vyjadrenie 

citov a pocitov. Cudzí jazyk prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií tak, aby jazyková príprava 

žiakov efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho občana. Cieľom predmetu je 

osvojovanie si jazykových znalostí a rečových schopností vedúcich k účinnej komunikácii v cudzom 



jazyku. Predmet smeruje k tomu, aby boli žiaci schopní čítať s porozumením primerané texty, 

porozumieť ústnemu podaniu na úrovni osvojených znalostí, dorozumieť sa v bežných životných 

situáciách a hovoriť o jednotlivých témach.  Ďalej má prehlbovať poznanie kultúry anglofónneho 

sveta, viesť k pochopeniu, rešpektu a k tolerancii odlišných kultúrnych hodnôt iných národov.   

     Učivo v 5. – 9. ročníku je zamerané na ďalšie rozvíjanie 4 komunikačných zručností : čítanie, 

počúvanie, ústny prejav a písomný prejav tak, že žiak porozumie známym každodenným výrazom a 

základným frázam, dohovorí sa jednoduchým spôsobom a dokáže primerane opísať osoby, veci a 

javy. Žiak si taktiež osvojí základy nových gramatických štruktúr a nevyhnutnú slovnú zásobu k  

vybraným konverzačným témam. Jedným z cieľov nášho programu je potreba motivovať žiaka tak, 

aby sa natoľko zorientoval v anglickom jazyku, aby učenie jazyka chápal ako celoživotný proces a 

umožnili žiakovi vytvoriť si pozitívny vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka.   

     Vyučovanie anglického jazyka v ročníkoch 5. – 9. je realizované s 3 hodinovou týždennou dotáciou. 

Vyučovanie prebieha v učebni vybavenej Interaktívnou tabuľou a počítačom. V rámci učebného plánu 

je výučba doplnená metódou CLIL, kde žiaci pracujú s angličtinou aj v nejazykových predmetoch.    

  

CIELE VYUČOVACIEHO PROCESU 

 

     Primárnym cieľom vyučovania cudzích jazykov je podpora vzájomného porozumenia medzi ľuďmi 

rôznych krajín a umožnenie komunikácie s nimi ako aj príprava na štúdium a profesijnú budúcnosť 

žiakov. Anglický jazyk má najvyššie špecifické postavenie ako internacionálny úradný jazyk v obchode, 

technike, cestovnom ruchu, vede, diplomacii, ako aj v mnohých iných oblastiach ľudských aktivít. 

Vyučovanie anglického jazyka má teda poskytnúť pevný základ na úspešné uplatnenie sa žiaka v 

osobnom živote a v profesii.   

  

Špecifikácia cieľov:   

 umožniť žiakovi vytvoriť si pozitívny vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka   

 naučiť žiaka komunikovať na primeranej úrovni v bežných spoločenských situáciách 

 vytvoriť žiakovi pevný základ potrebný na splnenie náročnejších úloh v ďalšej časti 

vzdelávacieho procesu.  

 

POČÚVANIE 

  

     Žiak dosiahne schopnosťrozumieť dlhším, náročnejším monologickým, dialogickým a 

kombinovaným ústnym prejavom informatívneho charakteru, a primerane náročným populárno- 

náučným textom, ktoré sú prednesené v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku.   

    Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 

porozumieť:  

• prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke,  

• špecifické informácie a dokáže zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie 

od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, ich názory a stanoviská,  



• rečové prejavy informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou tematikou v bežnom 

hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

• prejavy informatívneho charakteru s tematikou každodenného života: oznamy, inštrukcie, 

opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady v primeranom tempe reči na príslušnej úrovni a v 

štandardnom jazyku,  

• autentické dialógy, napr. telefonický rozhovor, interview,  

• prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh,  

• podstatné informácie v obsahovo a jazykovo náročnejších prednáškach, referátoch a 

diskusiách, prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku, 

• podstatné informácie z rozhlasových a televíznych správ, dokumentárnych filmov s tematikou 

každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči,  

• rečové prejavy umeleckého charakteru, napr. ukážky z filmu, rozhlasovej hry, a vedel 

odhadnúť postoje, názory a náladu hovoriacich.  

  

ÚSTNY PREJAV 

Dialóg  

      Žiak dokáže jazykovo správne a primerane reagovať v rôznych situáciách. Spontánne sa zapojí do 

rozhovoru na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu. Vedia udržiavať 

plynulosť komunikácie. Dokáže sa aktívne zapojiť do diskusie na rôzne témy. Žiak na úrovni B1 má 

rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:  

• spontánne reagovať v rôznych komunikatívnych situáciách správne, zrozumiteľne a 

primerane situácii,  

• viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,  

• správne reagovať na  repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v situačných 

dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému),  

• interpretovať a odovzdávať informácie.  

  

Monológ  

     Žiak dokáže predniesť rozsiahlejší súvislý ústny prejav na témy z každodenného života a z oblasti 

svojho profesijného záujmu. Dokáže  vyjadriť svoj vlastný názor a pri rôznych možnostiach riešenia 

problému, uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív.  

     

 Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej  ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:  

• vyjadrovať sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň 

formálneho prejavu,  

• pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním, ak sa téma týka 

oblasti jeho osobného záujmu,  

• opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti,  

• tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy),  

• interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim,  

• opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor a postoj k nim.  

 



ČÍTANIE 

 

    Žiak porozumie náročnejším textom informatívneho, faktografického, populárnonáučného 

charakteru, ktoré súvisia s aktuálnymi problémami a dokáže dedukovať, analyzovať, zovšeobecňovať 

stanoviská a názory autorov. Číta prózu podľa vlastného výberu.  

Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:  

• získať informácie zo stredne náročných textov  

• vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou,  

• chápať logickú štruktúru náročnejšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov,  

• rozlišovať v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených, odhadnúť význam 

neznámych slov v náročnejšom texte,  

• pružne meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania,  

• rozumieť korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru,  

• čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru a primerane náročné populárno-

náučné texty: pracovné návody a prospekty,  

• rozumieť texty v masovokomunikačných prostriedkoch a články z tlače,  

• porozumieť ukážky z literárnych textov, napr. z krátkej prózy, z románov a divadelných hier  

• poznáva zmysel a cieľ učenia v jazykových situáciách s ohľadom na vplyv spoločenských 

podmienok,  

• podieľa sa na získavaní novej skúsenosti a využívajú schopnosť jej začlenenia do systému 

existujúcich jazykových a všeobecných znalostí,  

• zamýšľa sa nad vlastnými komunikačnými potrebami pri objavovaní rozdielov a  odlišností na 

základe jazykového citu a komunikačného povedomia,  

• chápe potrebu celoživotného vzdelávania sa v cudzom jazyku.  

 

  PÍSOMNÝ PREJAV 

 

     Žiak na úrovni B1 dokáže napísať rozsiahlejší súvislý prejav na rôzne témy s využitím osobnej 

skúsenosti. Dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoj postoj a názor. Efektívne využije zložitejšie lexikálne, 

gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave.  

     Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal 

zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:  

  

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,  

• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,  

• napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  

• opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť,  

• napísať obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list : žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát a 

odpoveď naň,  



• napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program rokovania,  

• napísať vlastný životopis,  

• napísať obsahovo, jazykovo  i štylisticky  náročnejší  slohový útvar (príbeh, 

rozprávanie),  

• napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov,  napísať 

rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší slohový útvar s využitím argumentácie a 

porovnávania.  

  

VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

Žiak pracuje s učiteľom, ktorý využíva vybrané formy a metódy práce k tomu, aby žiak dosiahol 

požadované kompetencie.  

 Kompetencie k učeniu:  

  

• žiaci vyberajú a využívajú vhodné spôsoby a metódy pre efektívne učenie,  

• vedome získavajú nové vedomosti a zručnosti,  

• opakujú si osvojené vedomosti a dopĺňajú si ich,  

uplatňujú rôzne stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka a efektívne si osvojujú 

jazykové poznatky a rečové zručnosti,  

• využívajú vedomosti v situáciách, v ktorých  čelia novým jazykovým situáciám,  

 

Tieto ciele je možné dosiahnuť keď učiteľ: 

• vhodne motivuje žiakov k využívaniu odhodlanosti a schopnosti v komunikačných situáciách,  

• zadáva také úlohy a postupy, pri ktorých žiaci sami vyhľadávajú informácie a kombinujú  ich,  

• vedie žiakov k overovaniu výsledkov,  

• vedie žiaka k vnímaniu a používaniu cudzieho jazyka ako mnohotvárneho prostriedku,   

• k  spracovaniu a následnému podávaniu informácií, vedomostí a zážitkov získaných z 

interakcie so svetom a so sebou samým, k vyjadreniu vlastných potrieb a k prezentácii 

názorov i samostatného riešenia problémov.   

  

KOMPETENVIE K RIEŠENIU PROBLÉMOV 

 

• žiaci vnímajú najrôznejšie problémové situácie s jazykom používaným odlišnými kultúrami,  

• nové vedomosti používajú k modifikácii a k reštrukturalizácii predošlých vedomostí, 

samostatne potom riešia problémy za pomoci vhodných spôsobov riešenia,  

• myslia kriticky s ohľadom na situáciu a obmedzenia, za ktorých komunikácia prebieha.  

  

Aby boli získané komperencie k riešenou problémov, učiteľ postupuje nasledovne:  

• umožňuje voľný prístup k informačným zdrojom,  



• vytvára také jazykové situácie, v ktorých si žiaci potrebu riešiť problémy uvedomujú, prijímajú 

ich a dokážu ich riešiť, 

• zadáva úlohy, ktoré kladú dôraz na samostatné vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií z 

rôznych zdrojov,   

• podporuje využitie IKT vo výučbe, a to vyhľadávanie informácií na Internete, precvičovanie 

učiva na cvičeniach, riešenie testov a čítanie krátkych zábavných textov.  

  

 

KOMPETENCIE KOMUNIKATÍVNE 

 

Žiaci:  

• rozumejú hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné pojmy, vrátane 

odborných diskusií vo svojej špecializácii,  

komunikujú na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý im umožňuje viesť bežnú 

konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka rozhovoru 

predstavovalo zvýšené úsilie,  

• dokážu vytvoriť  jasne sformulovaný podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje 

stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností,  

• v skutočných a simulovaných rozhovoroch preukazujú schopnosti tým, že reagujú, nadväzujú 

a udržujú kontakt primerane k svojmu veku.  

  

Učiteľ navodzuje komunikačné situácie zodpovedajúce záujmom, vedomostiam a  skúsenostiam 

žiakov,  precvičuje nielen pohotové, ale i správne reakcie v daných situáciách.  

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

     Pri vyučovaní anglického jazyka sa v 5. – 9.. ročníku používajú rôzne metódy a formy práce ako 

prostriedky motivácie a usmernenia žiakov, s ohľadom na stupeň vedomostí prevládajú metódy s 

princípom názornosti: 

 Slovné metódy: výklad, vysvetľovanie, rozhovor, diskusia a dramatizácia    

Písomné metódy: písomné práce- (písanie pohľadnice, listu, opis) a práca s textom - dopĺňanie 

chýbajúcich  informácií, spájanie, výber z možností                                         

Demonštračné metódy  

Praktické metódy- nácvik zručností  

  

Zamerané na samostatnosť žiaka - problémové a tvorivé úlohy 

Podľa fázy vyučovania – motivačné ako rozcvička, rolová hra, fixačné - opakovanie učiva, súťaž, 

expozičné – projekt, diagnostické -test  

  



Podľa spôsobu interakcie na frontálne- skúšanie, dialogické- rozhovory, skupinové- tvorba plagátu, 

individuálne- opis, riešenie úloh a cvičení  

  

 KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE PREDMET – ANGLIČTINA AKO CUDZÍ JAZYK 

 

    Na vyučovacích hodinách anglického jazyka  ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-

vzdelávacích výsledkov žiaka sú použité nasledovné metódy, formy a prostriedky:  

a) sústavné pozorovanie výkonov žiaka, jeho aktivity na hodine a pripravenosť na vyučovanie  

b) písomné previerky,   

c) ústne hodnotenie 

d) iné hodnotenie činnosti žiaka -  hodnotenie projektu, referátu, grafickej alebo praktickej úlohy,   

e) čitateľský program   

  UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica: Incredible English 5,6 –   OUP 

Učebnica: English Plus,  A2- B1 levels–  v  OUP 

Oxford Encyclopedia OUP  

Encyclopedia - Usborne 

Oxford Essential Dictionary 

  

Mery Glasgow Magazines 

Graded readres – levels:  3,4,5,6, OUP 

Učebnice ku CLIL programu z OUP, oddelenie OXED 

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2. Kompetencie a 

funkcie relevantné pre komunikačnú úroveň B1 sú zvýraznené.  

 Kompetencie   Funkcie  

1.  Nadviazať kontakt v 

súlade  
s komunikačnou 

situáciou   

Upútať pozornosť  
Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav  
Poďakovať sa a vyjadriť uznanie   
Rozlúčiť sa  

2.  Vypočuť si a podať 

informácie  

Informovať sa  
Potvrdiť a trvať na niečom   
Začleniť informáciu   



Odpovedať na požiadavky  

3.  Vybrať si z ponúkaných 

možností   

Identifikovať  
Opísať  
Potvrdiť/Odmietnuť   
Opraviť   

 4.  Vyjadriť názor  

Vyjadriť názor   
Vyjadriť súhlas  
Vyjadriť nesúhlas  
Vyjadriť presvedčenie  
Vyjadriť vzdor  
Protestovať  
Vyjadriť stupne istoty   

 5.  Vyjadriť vôľu  
Vyjadriť želania Vyjadriť 

plány   

 6.  Vyjadriť schopnosť  
Vyjadriť vedomosti  
Vyjadriť neznalosť   
Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 7.  Vyjadriť pocity  

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  
Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
Vyjadriť súcit  
Vyjadriť fyzickú bolesť   
Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne   

Vyjadriť nádej  
Vyjadriť sklamanie  
Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  
Ubezpečiť  
 Zistiť spokojnosť/nespokojnosť   

9.  Predstaviť záľuby a  

vkus  

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam   
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  Vyjadriť, 

čo uprednostňujem      
10. Reagovať vo vyhrotenej 

situácii  
Vyjadriť hnev, zlú náladu  
Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného   

11. Stanoviť, oznámiť a 

zaujať postoj k 

pravidlám  alebo 

povinnostiam   

Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  
Žiadať o povolenie a súhlas  
Dať súhlas   
Odmietnuť  
Zakázať  
Reagovať na zákaz  

    

12. Reagovať na porušenie  

pravidiel   alebo 

nesplnenie povinností    

Obviniť (sa), priznať (sa)  
Ospravedlniť (sa)  
Odmietnuť/Poprieť obvinenie  
Vyčítať/Kritizovať    

13. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť  
Vyjadriť záujem o niečo  
Vyjadriť  záujem o to, čo niekto rozpráva  

 Vyjadriť prekvapenie  
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  
Vyjadriť nezáujem  



14. Dať ponuku a reagovať na 

ňu  

Žiadať niekoho o niečo Odpovedať 

na žiadosť   
Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil   
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  
Ponúknuť pomoc   
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  
Odpovedať na návrh   

15. Reagovať na niečo, čo sa 

má udiať v budúcnosti  

Varovať pred niekým/niečím  
Poradiť  
Povzbudiť   
Vyjadriť želanie  

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti  

Spomenúť si na niečo/niekoho  
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  
Pripomenúť niekomu niečo  
Kondolovať   
Blahoželať  

17. Reagovať pri prvom  
stretnutí   

Predstaviť niekoho  
Predstaviť sa  
Reagovať na predstavenie niekoho   
Privítať  
Predniesť prípitok     

18. Korešpondovať  
Začať list   
Rozvinúť obsah listu Ukončiť 

list   

19. Telefonovať  
Začať rozhovor  
Udržiavať rozhovor  
Ukončiť rozhovor   

20. Komunikovať   
  

Začať rozhovor  
Ujať sa slova v rozhovore  
Vypýtať si slovo  
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili    
Zabrániť niekomu v rozhovore   

21. Vypracovať štruktúrovanú  
prezentáciu  
  

Uviesť tému, hlavnú myšlienku   
Oboznámiť s obsahom a osnovou   
Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  
Prejsť z jedného bodu na iný   
Ukončiť výklad  

  
22. Doplniť štruktúrovanú 

prezentáciu  

Zdôrazniť, dať do pozornosti   
Odbočiť od témy   
Vrátiť sa k pôvodnej téme   
Uviesť príklad  
Citovať  
Parafrázovať  

23. Zúčastniť sa  diskusie/ 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie Odmietnuť diskutovať 

na ponúkanú tému/bod diskusie Vrátiť sa k téme/k bodu 

diskusie  

24. Uistiť sa, že 

slová/výklad/argument 

boli pochopené  

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  
Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia    
Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  Hľadať 

slovo/slovné spojenie   
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru   



25. Porozprávať príbeh  
Rozprávať  
Začať príbeh, historku, anekdotu  Zhrnúť   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk, úroveň B1 -   

Tematické okruhy a slovná zásoba  
  

Slovná zásoba patrí k základným prvkom tvorby zmysluplného jazykového prejavu, preto aj 

pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si náležitú 

pozornosť. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo viacerých 

komunikačných témach prelína, najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike.    

Predložený dokument uvádza základné tematické okruhy, ku ktorým boli pričlenené podtémy 

bližšie špecifikujúce tematické okruhy. Tematické okruhy  a podtémy sú v zásade spoločné pre všetky 

cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú na našich školách. Naplnenie tematických okruhov konkrétnou 

slovnou zásobou, prípadne formulácia podtém, je špecifické pre každý jazyk. Nižšia úroveň vždy tvorí 

základ pre navŕšenie lexiky na vyššej úrovni.  

 Uvedené tematické okruhy a slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné. Tematické okruhy  

Rodina a spoločnosť  
Osobné údaje  

Rodina - vzťahy v rodine  

Národnosť/štátna príslušnosť    

Tlačivá/dokumenty  

Vzťahy medzi ľuďmi  

Náboženstvo  

 Náš domov Môj dom/byt   

Zariadenie bytu  

Domov a jeho okolie  

Bývanie v meste a na dedine  

Spoločnosť a životné prostredie  

Spoločnosť a jej životný štýl  



Ľudské telo,  starostlivosť o zdravie  
Ľudské telo  

Fyzické charakteristiky   

Charakterové vlastnosti človeka Choroby a nehody   

Hygiena a starostlivosť o telo  

Zdravý spôsob života Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie  

Človek na cestách  
Dopravné prostriedky  

Osobná doprava  

Príprava na cestu a cestovanie  

Turistika a cestovný ruch  Problémy cestných, železničných a leteckých sietí  

  

Vzdelávanie a práca  
Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti a profesie  

Školský systém  

Celoživotné vzdelávanie   

Pracovné podmienky  

Človek a príroda  
Zvieratá/fauna   

Počasie   

Rastliny/flóra  

Klíma  

Človek a jeho životné prostredie  Príroda okolo nás – ochrana  životného prostredia  

Voľný čas a záľuby  
Záľuby  

Literatúra, divadlo a film   

Rozhlas, televízia a internet  

Výstavy a veľtrhy  

  

Výživa a zdravie  
Mäso a mäsové výrobky  

Zelenina a ovocie  

Nápoje   

Mliečne výrobky  

Cestoviny a múčne výrobky  



Stravovacie návyky   

Stravovacie zariadenia  

Príprava jedál   

Kultúra stolovania  

Zdravá výživa   

Uprostred multikultúrnej spoločnosti  
Cudzie jazyky Rodinné sviatky  

Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a tradície v rôznych krajinách  

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  

Odievanie a móda  Základné druhy oblečenia Odevné doplnky   

Výber oblečenia na rôzne príležitosti  

Druhy a vzory odevných materiálov   

Móda a jej trendy  

Šport  nám, my športu Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne  Športové disciplíny  

Význam športu pre rozvoj osobnosti Nové smerovania v športe  Čestnosť športového 

zápolenia  

 

Obchod a služby  
Nákupné zariadenia   

Pošta a telekomunikácie Nakupovanie a platby  Hotelové a reštauračné služby   

Centrá krásy a zdravia   

Kultúra nakupovania a služieb  

Krajiny, mestá a miesta  
Krajiny a svetadiely  

Moja krajina a moje mesto Geografický opis krajiny Kultúrne a historické pamiatky krajín a 

miest  

Kultúra a umenie Druhy umenia  
Kultúra a jej formy  

Spoločnosť – kultúra – umenie  

Kultúra a jej vplyv na človeka Umenie a rozvoj osobnosti  

Kultúrny život   

 

Človek a spoločnosť; komunikácia  
Jazyk ako dorozumievací prostriedok  

Formy komunikácie  

Kultúra komunikácie  



 

Mládež a jej svet  
Aktivity mládeže  

Vzťahy medzi rovesníkmi   

Generačné vzťahy  

Predstavy mládeže o svete  

Konflikty predstáv a reality   

  

Profesia  a pracovný život  
Výber profesie  Zamestnania  

Nezamestnanosť  

Veda a technika v službách ľudstva  
Technické vynálezy  

Vedecký pokrok  

  

Vzory a ideály  
Človek, jeho vzory a ideály  

Pozitívne a negatívne vzory  

Individuálne priority a hodnoty    

  

Slovensko  Geografické údaje  
História  

Turistické miesta a kultúrne pamiatky  

Zvyky a tradície  

  

Krajina, ktorej jazyk sa učím  
Geografické údaje  

História  

Turistické miesta a kultúrne pamiatky Zvyky a tradície 
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DEJEPIS 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Predmet dejepis 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z dejepisu iŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet dejepis, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň 
základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete anglický jazyk  sa zvyšuje v UP v IŠkVP časová dotácia o 1 
hodinu v 6.-v triedach s clilovým vyučovaním anglického jazyka. 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 
5.r 1 33 

6.r. 1 + 0/1C5 33 + 0/33 = 33/66C5 

7.r. 1 33 
8.r. 1 33 

9.r. 2 66 
 

Navýšená kvalita: 

CLIL 

Pre 6.A 
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UČEBNÉ OSNOVY  Z DEJEPISU PRE  6.  ROČNÍK   ZŠ –  History – Grade 6 

CIEĽ A 

KĽÚČOVÉ 

KOMPERENCIE 

TEMATICKÝ 

CELOK 
OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

VÝKONOVÝ 

ŠTANDARD 

PREDPOKLADANÝ 

POČET HODÍN 

(MESIAC/TÝŽDEŇ) 

METÓDY A 

FORMY 

PRIEREZOVÉ TÉMY A 

POZNÁMKY 

    Úvodná hodina + opakovanie učiva z 5.roč  IX 

Sept. 

1     

Naučiť žiakov 

orientovať sa v 

historickom 

čase 

Students learn 

how to 

navigate the 

historical time 

Obrazy 

pravekého 

sveta 

Pictures 

PREHISTORIC 

WORLD 

 

História a pravek  2   Environmentálna výchova 

Prepojenie na vedu 

techniku 

Mediálna výchova Život v kamennej dobe- lovci a zberači 

Life in the Stone Age hunter-pickers 

 3 

Pastieri a roľníci 

Shepherds and farmers 

 4 

Človek objavuje meď a bronz 

Man discovers copper and bronze 

 X 

Oct. 

5 

Človek využíva železo 

Man uses iron 

 6 

Opakovanie tematického celku Revision – Quiz   7 
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Naučiť žiakov 

orientovať sa 

na historických 

mapách 

Students learn 

to understand 

the maps of 

history 

Obrazy 

starovekého 

sveta 

Civilizácie starého Orientu 

The civilization of ancient Orient 

 8   Prepojenie na geografiu, 

umenie a regionalistiku, 

Výchova o ľudských 

právach, 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Prvé štáty a ríše 

First, states and empires 

 XI 

Nov. 

9 

Grécko báji a povestí 

Greek myths and legends 

 10 

Dávnoveké  a klasické Grécko 

Ancient  Greece 

 11 

Opakovanie tematického celku Revision - Quiz  XII 

Dec. 

12 

 Rím- kráľovská doba 

The Rome royal time 

 13 

Rímska republika  

The Roman Republic 

 14 

Rímske cisárstvo a Limes Romanus 

Roman Empire 

 I 

Jan. 

15 

Život v Ríme  16 
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The life in Rome 

Krajina Biblie 

Main characteristics of Palestine and the 

Jewish people 

 17 

Kresťanstvo v Rímskej ríši 

Christianity in the Roman Empire 

 II 

Febr. 

18 

Korene stredoveku 

The roots of the Middle Ages 

 19 

Opakovanie tematického celku Revision - Quiz  20 

Naučiť žiakov 

pracovať s 

historickými 

faktami, 

udalosťami, 

javmi a 

procesmi a ich 

hodnotiacim 

posudzovaním 

Európsky 

stredovek 

The European 

Middle Ages 

Byzantská ríša 

Byzantine Empire 

 III 

March 

21 Skupinové 

vyučovanie, 

vysvetľovanie, 

riadený 

rozhovor, 

práca s 

historickými 

prameňmi, 

práca s mapou 

v skupinách a 

jednotlivo. 

Prepojenie na geografiu, 

umenie a regionalistiku 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Arabská ríša 

The Arab empire 

 22 

Ríša Frankov 

Empire of the Franks 

 23 

Feudalizmus 

feudalism 

 24 



  89 

Kresťanstvo si získalo Európu 

Christianity has won Europe 

IV 

April 

25 Súhrnné 

opakovanie 

Ako sa žilo v stredoveku 

The life in the Middle Ages 

26 

Rytmus života 27 

Kultúra a umenie v stredoveku 

Culture and art in the Middle Ages 

 V 

May 

28 

Nové mocné kráľovstvá 

New powerful kingdom 

 29 

Opakovanie 

Revision - quiz 

 30 

Test- európsky stredovek  31 

  Projekt     PROJECT  VI 

June 

32   Tvorba projektovej a 

prezentačnej zručnosti 
Koncoročné opakovanie  33   
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Geografia 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Predmet geografia 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z dejepisu iŠVP. Dopĺňajú len 
tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet geografia, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň 
základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete geografia  sa zvyšuje v UP v IŠkVP časová dotácia 
v jednolivých ročníkoch podľa tabuľky: 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 
5.r. 2/+1C1/+1C5/+0Š 66/99C/66Š 

6.r. 1 + 1/1C1/+1C5/0Š 33 + 33 = 66/66C/33Š 

7.r. 1+1C1/+1C5/+0Š 33/66C/33Š 
8.r. 1 33 

9.r. 1 + 1/+1C5/+0Š 33 + 33 = 66/66C5/33Š 
 

Zmena výkonu kvality – bežné triedy: 

6. ročník 

1. Svet : 1 h 

  žiaci vie charakterizovať rasy , národy a národnosti a ich vierovyznanie 

2. Svetadiel Afrika:  13 h 

 žiak vie opísať polohu a členitosť pobrežia 

 žiak vie charakterizovať povrch na základe rôznych mapových podkladov, EDITOR 

MÁP 

 žiak vie vysvetliť vplyv pasátov na podnebie Afriky 

 žiak vie vymenovať a vyhľadať najväčšie rieky Afriky na mape, vymedziť 

jednotlivé povodia a úmoria aj na slepej mape 

 žiak vie vysvetliť rozloženie rastl. a živoč. , vytvoriť a odprezentovať  prezentácie 

o vybraných druhoch 

 žiak vie poukázať na hlavné príčiny rozdielnej hustoty zaľudnenia, príčiny národ. 

a nábož. Sporov 
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 žiak vie zhodnotiť  hosp. vyspelosť a životnú úroveň obyvateľstva jednotlivých 

oblastí Afriky 

 žiak vie ukázať na mape pamiatky UNESCO , krátko ich charakterizovať, zakresliť 

do máp v pracovnom zošite 

3. Svetadiel Ázia:  19 h 

 žiak vie opísať polohu a členitosť svetadiela 

 žiak vie opísať povrch ,najvyššie pohorie sveta, úrodné nížiny 

 žiak vie opísať prúdenie monzúnov a ich vplyv na pestovanie plodín 

 žiak vie charakterizovať povodia a úmoria riek , vytvoriť tabuľky najväčších tokov 

 žiak vie vysvetliť rozloženie rast. a živoč. , vymenovať typické druhy  

 žiak vie vymenovať rôznorodosť kultúry a náboženstva obyvateľov, opísať príčiny 

rýchleho rastu obyv., zdôvodniť vplyv prírodných podmienok na rozmiest. obyv. 

 žiak vie vysvetliť príčiny veľkých hosp. rozdielov jednotlivých regiónov 

 žiak vie uviesť najvyspelejšie oblasti, ich najvýzn. hospod. odvetvia, opísať 

prírodné a kultúrne  

 žiak vie ukázať na mape a krátko charakterizovať pamiatky UNESCO na základe 

preštudovanie rôznych informačných zdrojov 

CLIL 

5.A,B 

6.A 

Po starom: 5., 6., 7. r. 
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Geography  5A    school year  2016/2017 Stupava 

      

Days  Topics  Vocabulary  

September     

October     

November  Globe and the maps P 24/E-57 
E-58 

 

 

December  What we can see on the map 
Scales - measurements 
Time zones 

P 28 
P 30 

 

 

 

January  Revision – miniproject     
The Earth from inside, origin of mountains 
The surface of the Earth  - Volcanoes 

P38-39 
E-60-65 
P40-41 

 

 

 

February  The origin of the mountains, Earthquake 
Revision  
test 

P 42 
E-66-67 

 

 

 

March  Atmospere, weather 
Continents, types of countries – climate 
Types of countries  

P 52-55 
E-68-72 
P 56-63 
E-84-91 

 

 

 

April  Polar countries, life in high mountains 
Revision 
miniproject 
Test 

P 64-67 
E-92 

 

 

 

 

May  Towns and villages P 68  
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 Where we live 
UNESCO  monuments 
The most beautiful parts of the world –natural 
miniproject 
 

E-32-35 
P 71   

 

 

June  The most beautiful parts, places, buildings … of the world 
– built, made by people 
miniproject  

  

 

 

 
 

Geography – GRADE,  6 -  7  
TIME TOPIC  VOCABULARI 

Sept The Earth, world - setlement   

 Population of the Earth   

October AFRICA   

 Location and coast /shore   

 Surface   

 Climate   

 Waters   

 Plants and animals   

November Population and setlements   

 Economy   

 North Africa   
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 Central Africa   

December South Africa   

 Interesting information about Africa   

 UNESCO memorials / herritage   

Januar ASIA   

 Location and coast/shore   

 Surface   

 Climate   

 Waters   

Februar Plants and animals   

March Population and setlements   

 Economy   

 South west Asia   

April South Asia   

 South east Asia   

 East Asia - China   

May East Asia Japan   

 North Asia   

 Central Asia   

June UNESCO  heritage memorials,   
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Geography Grade 8 2016/2017 

 Časovo tematický plán 

Predmet :GEOGRAFIA           Školský rok  :2016/2017    

Vyučujúci : Mgr. K .Kachničová 

Stupeň vzdelania :   ISCED 2                                                     Ročník : ôsmy 

Počet vyučovacích hodín týždenne : 1( 33 hodín ročne)         Trieda : 8.A 

Použitý materiál : -ŠVP ISCED 2  

 

Mesiac Deň Téma Slovní zásoba  

September  TEMATICKÝ CELOK – EUROPA  ( 33 h)            EUROPE 

  Európa  náš svetadiel (1h) 

 Europe – our continent 

  

  Starý svetadiel(1h) Old times   

  Poloha, rozloha, členitosť (1h) 

 Location, area, terrain 

  

  Povrch (1h) Landscape                                                                                        

Október  Podnebie a počasie (1h)   Climate, 

weather 

  

  Vodstvo (1h) Waters   

  Rastlinstvo a živočíšstvo (1h)   
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Plants and animals 

November  Obyvateľstvo , náboženstvá        People 

and religions                                          

  

  Sídla (1h) Členenie Európy na oblasti 

(1h)residences, regions 

  

  Revisions - project   

December  Prírodné pomery (1h) Nature   

  Revision , quiz   

  Test - test   

Január  Európska Únia   -  Finančná gramotnosť       - Financial literacy   

  ŠTATY PODĽA OBLASTI – stredná Európa  - Central Europe 

  Česká republika Czech Republic   

  Poľsko (1h) Poland   

Február  Maďarsko (1h) Hungary   

  Nemecko (1h)    Germany                                                                     

  Rakúsko (1h) Austria   

  Švajčiarsko, Lichtenštajnsko (1h)     

Switzerland, Liechtenstein                                 

  

Marec   Západná Európa – Spojené kráľovstvo a Írsko (1h)      West Europe  United Kingdom and Ireland                     
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  Francúzsko (1h) France   

  Benelux (1h)   -     Benelux   

April  Severná Európa – Nórsko , Švédsko, Fínsko (1h) North Europe - Norway, Sweden, Finlan 

  Dánsko , Island (1h)  Denmark, Iceland                                                                              

  Projekty a prezentácie (1h) Project presentation 

  Južná Európa – Španielsko , Portugalsko (1h)  South Europe - Spain, Portugal 

Máj  Taliansko (1h)     Italy                                                                           

  Grécko , Albánsko (1h)   Greece, 

Albania                                                                     

  

  Juhovýchodná Európa – Srbsko, Čierna Hora, Chorvátsko,  

South-East Europe Serbia, Montenegro, Croatia 

  Macedónsko, Slovinsko, Bosna 

a Hercegovina (1h) Macedonia, 

Slovenia, Bosnia and Herzegovina 

  

  Bulharsko, Rumunsko (1h) Bulgaria, 

Romania 

  

Jún  Východná Európa -   Ukrajina, Moldavsko (1h)  East Europe  -    Ukraine, Moldova                           

  Bielorusko, Pobaltské štáty (1h)      

Belarus, the Baltic States                                                        

  

  Rusko (1h)   -  Russia   
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Občianska náuka 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Predmet Občianska náuka 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z občianskej náuky iŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet geografia, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň 
základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete občianska náuka  sa zvyšuje v UP v IŠkVP časová dotácia 
v jednotlivých ročníkoch podľa tabuľky: 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 
5.r 0 0 

6.r. 1 + 1C1 33 + 33C = 33/66C1 

7.r. 1+1C5 33/66C5 
8.r. 1+ 1C1 33/66C1 

9.r. 1 + 1C5/+1C1 33/33 + 33C5/+33C1 = 
33/66C5/66C1 

 

Navýšenie výkonu: 

CLIL – 7.A 
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Občianska náuka 7 ročník, 2016/2017, Civics Grade 7 

 

Mesiac Týždeň 

Hodina 
 Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová        

téma 
  

Výchovný 

cieľ 
Poznámky 

September 1. Úvodná hodina Pravidlá správania sa a hodnotenie 

Rules of behaviour and evaluation 

 

Žiak pozná pravidlá správania sa 

a hodnotenia, pozná obsah 

vyučovacieho predmetu. 

 

 

 
V rámci 

tematic. 
celku: 
 
D, SJL, G, B,  

EV, NV, I, 

VV 
 

 

 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
 

 

 

 

 
Kvalitné 

medziľudsk

é vzťahy 
 

 

 

 

 

 
Formovanie 

pozitívneho 

vzťahu k 

rodisku 
 

 

 

 

 

 

Kritéria 

hodnotenia. 
Úprava 

zošitov, 

organizačné 

pokyny. 
Sociálne vzťahy v spoločnosti (12 hodín)  Social relations in society  
2. Spoločnosť, jej 

vznik, vývoj 

a charakteristika 

Origin of 

society, 

develpment and 

features 
 

- spoločnosť, človek develpment – 

people, society, what is comunity 

- vývoj človeka  

- vývoj spoločnosti  

- charakteristika spoločnosti  

- komunita  

Vie použiť  informácie z dejepisu o 

vzniku a vývoji ľudskej spoločnosti 

a človeka. Pozná základné znaky 

ľudskej spoločnosti. Rozlišuje 

medzi vidieckou a mestskou 

komunitou. 

3. Štruktúra 

spoločnosti a 

sociálne vzťahy 

v nej  

- štruktúra spoločnosti  

- vzťahy v spoločnosti  

- typy štruktúr spoločnosti  

Structure of society and social 

relationships in it 

Vie rozčleniť ľudskú spoločnosť na 

jednotlivé typy štruktúr. Vníma 

seba ako súčasť jednotlivých 

štruktúr spoločnosti. 

 

4. Veľké - veľké spoločenské skupiny  Pozná základné rozvrstvenie  
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spoločenské 

skupiny  

  

 

- spoločenské vrstvy, triedy  

- kasty, stavy 

Large social groups, social ranking, 

classes, castes, states 

ľudskej spoločnosti. Vie rozlíšiť 

veľké spoločenské skupiny od 

malých. Vie vysvetliť význam 

príslušnosti k sociálnej skupine pre 

život jednotlivca 

 

 

 

 

 

 

 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
Multikultúrna 

výchova 
 
Environmentá

lna výchova 
 

 

 
Mediálna 

výchova 
 
 

 
Tradície 

v živote 

človeka 

Október 1. Sociálne zmeny 

v spoločnosti a 

ich príčiny  

- sociálne zmeny  

- príčiny sociálnych zmien  

  social change 

- The reasons for social change 

 

Vie vysvetliť nutnosť sociálnych 

zmien. Pozná hlavné príčiny 

sociálnych zmien. 

 

2. Prirodzený 

pohyb 

obyvateľstva 

Natural 

migration of 

population 

 

 

- prirodzený pohyb (migrácia) 

obyvateľstva  

- príčiny, dôsledky migrácie  

- pohyb v rámci spoločenského 

rozvrstvenia causes, consequences 

of migration 

- Movement within the social 

stratification 

 

Pozná súvislosti medzi sociálnymi 

zmenami a migráciou obyvateľstva. 

Vie vysvetliť príčiny a dôsledky 

migrácie, pozná možnosti zmeny 

postavenia jednotlivca v 

spoločnosti.  

 

 

 

 
Vieme 

prijať 

nových 

spolužiakov

, cudzincov, 

ľudí inej 

pleti, 

vierovyznan

ia? 
 
Každý má 

právo na 

slobodu 

myslenia, 

svedomia a 

náboženstva 

 

3. Štruktúra 

obyvateľstva  

- rasy, národy 

Nations, and 

races 
 

- štruktúra obyvateľstva  

- rasy, národy, národnosti 

- etnické skupiny 

Races, nations, nationalities, ethnic 
groups 

Vie sa orientovať v národnom 

a etnickom zložení obyvateľstva. 

Vie vymenovať rasy a ich znaky. Je 

tolerantný voči rasám, národom 

a národnostiam. Posilňuje svoju 

národnú identitu. 

 

 4. Štruktúra 

obyvateľstva – 

náboženstvá 
Religion  

- náboženstvá na Zemi 
- funkcia náboženstiev v 

spoločnosti 
- náboženské organizácie 

Function of religion in society,  

Religion organizations 

Pozná hlavné náboženstvá. Chápe 

úlohy náboženstva v modernej 

spoločnosti. Vie odlíšiť sekty od 

cirkevných organizácií. Je 

tolerantný voči  náboženstvám  

iných ľudí. 

 

November 1. Kultúra, - kultúra  Chápe kultúru ako výsledok    
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multikultúrnosť  

Culture, 

multiculture 
 

- multikultúrnosť  
 

činnosti ľudskej spoločnosti. Chápe 

hodnoty jednotlivých kultúr a 

toleruje kultúrnu rozmanitosť. Vie 

prejaviť hrdosť na svoje kultúrne 

hodnoty.  

Multikultúrna 

výchova 
 

 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
 
Ochrana 

života 

a zdravia 
 
Tvorba 

projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Spoznávajm

e aj iné 

kultúry 
 

 

 
 

Budúcnosť 

ľudstva je 

naša vec, 

význam 

mieru na 

svete 

a snaha 

o jeho 

zachovanie. 
 

2. Sociálne a 

politické napätie 

v spoločnosti – 

vojny, 

terorizmus...  
 

- napätia, konflikty medzi 

spoločenskými skupinami  
- sociálne hnutia  
- miestne vojny  
- terorizmus  

Tensions, conflicts between social 
groups, Social Movements 
- Local wars,  terrorism 

Pozná príčiny konfliktov medzi 

spoločenskými skupinami. Vie 

vysvetliť význam sociálnych hnutí 

pre jednotlivca a spoločnosť. Pozná 

príčiny a dôsledky vojen a 

terorizmu.  

 

3. Upevňovanie 

učiva 
Systematizácia poznatkov 

Creating mind maps 
  

4. 
 

Časová rezerva Revision  

December 1. 

 
 

Projekt Projekt 
Štruktúra obyvateľstva v mojej 

obci 

Structure of people living in my 

town - project 

 
 
 
 
 

 

Občiansky život ako proces formovania demokracie (20 hodín) 

 Civic life as a process of formation of democracy 
 

 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
 

 

 

 

Každý má 

právo patriť 

do nejakej 

krajiny. 

 

Grécke 

korene 

 

2.  
 

Občan, 

občianstvo 

  

- občan  
- občianstvo  
- štát   

Citizen – citizenship - State 

 
 

Vie vysvetliť vzťah medzi občanom 

a štátom. Pozná vznik a vývoj 

občianstva. Vie vymenovať znaky 

štátu prospešného pre občana.  

3. Proces - občania v starovekom Grécku  Pozná korene občianskej  
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formovania 

občianskej 

spoločnosti  
The process of 
formation of 
civil society 

- občianska spoločnosť v rímskej 

republike  
- vývoj občianskej spoločnosti  

- Citizens in ancient Greece 
- Civil Society in the Roman 
Republic 
- Development of civil society 

spoločnosti. Vie porovnať 

postavenie občanov v Aténskej 

demokracii a Rímskej republike.  
 compare the status of citizens in 
Athenian democracy and the 
Roman republic 

 

 
Mediálna 

výchova 

európskej 

kultúry 

 

Január 1. Vznik štátu  
The origin of the 
state 

- prvé štáty na svete the first states  in 

the world 

- Aténska demokracia, Rímska 

republika  

- štát, znaky štátu symbols of state 

Vie použiť informácie z dejepisu o 

vzniku štátov. Vie vysvetliť pojem štát. 

Vie vymenovať znaky štátu. 

 

 2. Právny štát  

Legal state 
 

- znaky právneho štátu  
- občan a právny štát  

Features of legal state 

- Citizen and the rule of law 
 

Pozná korene právneho štátu v 

antickej spoločnosti. Vie 

vymenovať znaky právneho štátu. 

Vie v konkrétnych situáciách 

rozlišovať či ide o právny štát.  

 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
 
Ochrana 

života 

a zdravia 
 

 

 

 
Mediálna 

výchova 

 

Ako ťa 

chráni 

právo? 
 

 

 

 

Moc je 

najmä 

zodpovedno

sť“ 
 

 

3. Ústava 

Slovenskej 

republiky  
Constitution of 
the state 

- Ústava SR – základný zákon štátu  
- členenie ústavy  
- preambula preamble 

  
- 2. Hlava Ústavy SR  

Chápe význam ústavy pre riadenie 

štátu. Pozná obsah Ústavy SR. Vie 

vymenovať orgány štátnej moci. 

Vie zdôvodniť, prečo je II. Hlava 

Ústavy SR pre občanov 

najdôležitejšia. 

 

Február 1. Kto nám vládne 

(Štátna moc) 
Who rules in 
our state 

- štátna moc state power 
- zložky štátnej moci  
- zákonodarná moc   

Components of state power 

- Legislative power 

 
 

Vie vysvetliť, ako a prečo vzniká 

štátna moc. explain how and why 

there is a state power 

Vie vymenovať orgány štátnej 

moci. bodies of state power Vie 

vymenovať úlohy parlamentu. 

What is the role of parlament 

 

2. Kto nám vládne 

(Štátna moc) 
- štátna moc state power 
- výkonná moc executive power 

Vie vymenovať, kto a ako 

vykonáva moc v štáte. 
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State power - prezident president 
- súdna moc Judiciary 
 

Pozná základné právomoci 

prezidenta. 
Pozná význam súdov. 

3. Demokracia, jej 

vznik a vývoj 
Princípy 

demokracie  

Democracy, its 

origin and 

evolution 

The principles 

of democracy 
 

• dejiny demokracie 
• priama a nepriama demokracia 
• princípy demokracie 

• History of democracy 
• direct and indirect democracy 
• principles of democracy 

Vie vysvetliť význam slova 

demokracia. 

Pozná korene demokracie. 

Vie vysvetliť priamu a nepriamu 

demokraciu a uviesť príklady.  

Vie vymenovať princípy demokracie. 

Vie posúdiť podľa konkrétnych 

situácií stav demokracie v krajine. 

Demokrati

cké 

hodnoty - 

 

Marec 1. Čo je a nie je 

demokracia 

Whais and what 

is not 

democracy 
 

• občianska spoločnosť 

a demokratický štát 
• civil society and democratic state 

Vie, ako môžu občania 

ovplyvňovať riadenie štátu. 
Rozumie pojmu politická pluralita. 

 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvo 

 

Multikultúrna 

výchova 
 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
 

 
Ochrana 

života 

a zdravia 
 
Mediálna 

 
-nezávislosť 

v myslení 

a konaní, 

sebavedomi

e 

slobodného 
 občana ... 
 
Formovanie 

kladného 

vzťahu 

k svojmu 

rodisku a 

k životnému 

prostrediu   

 

2. Voľby, volebné 

právo 

Elections, 

electoral law 
 

• volebné právo the right to vote 
• slobodné a čestné voľby 

voľby v demokracii 

free and fair elections 
elections in a democracy 

Vie vysvetliť čo znamená 

všeobecné a rovné volebné právo. 
Vie vysvetliť význam slobodných 

volieb v demokratickej spoločnosti. 

 

3. Parlamentné, 

komunálne 

voľby 

Parliamentary, 
local elections 

• parlamentné voľby 
• komunálne voľby 
 

Pozná rozdiel medzi parlamentnými 

a komunálnymi voľbami. 
Zaujíma sa o komunálne voľby 

v obci.  

 

Apríl 1. Štátna správa, 

samospráva 
• štátna správa 
• samospráva 

Vie rozlíšiť orgány štátnej moci od 

samosprávnych orgánov. 
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State and local 
administration 

Pozná starostu svojej obce. 
Zaujíma sa o činnosť obecnej 

samosprávy. 

výchova 

2. Čo sú ľudské 

práva a slobody 

a prečo sa 

o nich učíme 
What are 
human rights 

• základné ľudské práva a slobody 

fundamental human rights and 

freedoms  
Why we learn this? 
 
 

Vie vymenovať základné ľudské 

práva a slobody. 
Vie vyhľadávať v Ústave SR -II. 

Hlava jednotlivé skupiny práv. 
Vie zdôvodniť, prečo sa učíme 

o právach. 

 

 
Každý má 

svoje miesto 

pod slnkom 
 

 

 

 
Rovnosť 

však 

neznamená 

rovnakosť 
 

 
Správaj sa 

voči 

ostatným 

tak, ako 

chceš, aby 

sa oni 

správali 

k tebe 
 

 
. 

 

3. Základné 

dokumenty 

ľudských práv  
 

• dokumenty ľudských práv 

• Všeobecná deklarácia ľudských práv  

• Dohovor o ľudských právach  
• Basic human rights documents 

Pozná základné dokumenty 

ľudských práv. 
Pozná inštitúcie ochraňujúce 

ľudské práva. 
 

 

4. Patria aj deťom 

ľudské práva? 
Are human 
rights also for 
kids? 

• práva detí 

• Deklarácia práv dieťaťa 
• Dohovor o právach dieťaťa 

Vie posúdiť situácie kedy sú práva 

detí porušované. 
Vie, na ktoré inštitúcie sa môže 

obrátiť pri porušovaní svojich práv. 

Pozná svoje práva. Do we  know 

that the institution may contact in 

violation of our rights. Do we know 

our rights. 

 

 

Máj 1. Niet práv bez 

povinností a 

zodpovednosti 
 

• Práva rights 
• Zodpovednosť responsibilities 
• Povinnosť duty 

Chápe spätosť práv a povinností. 
Uplatňuje zodpovednosť voči 

právam ostatných v bežnom živote. 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
 
Mediálna 

výchova 
 
Ochrana 

 

2. Záujmové 

a občianske 
• záujmové aktivity občanov 
• občianske združenia 

Pozná najdôležitejšie mimovládne 

organizácie v SR. 
Každý má 

právo na 
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aktivity, činnosť 

mimovládnych 

organizácií 
 

• mimovládne organizácie 
civil activities, civic associations 
nongovernmental organizations 

Vie rozlišovať medzi občianskymi 

aktivitami. 
 

života 

a zdravia 
 
Environmentá

lna výchova 
 

 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
 

dôstojnú 

životnú 

úroveň, ako 

aj právo na 

zabezpečenie 

v nezamestna

nosti, 

chorobe, 

vdovstve 

a starobe. 

Materstvo a 

detstvo majú 

nárok na 

osobitnú 

starostlivosť 

a pomoc. 

3. Dobrovoľnícka 

a charitatívna 

činnosť 
Voluntary and 
charity work 

• dobrovoľnícka činnosť 
• charitatívna činnosť 
 

Chápe podstatu dobrovoľníckej 

a charitatívnej činnosti. 
Zaujíma sa o možnosti pomáhať 

ako dobrovoľník. 
Angažuje sa vo svojom užšom 

prostredí (škola, krúžky..). 
Organizuje pomoc tým, čo ju 

potrebujú. Help those who need it 

 

4. Triedny žiacky 

a školský 

parlament 

Class and 

school 

parliament 

 
 

• triedny žiacky parlament 
• školský žiacky parlament 
 

Pozná funkcie a právomoci 

obidvoch parlamentov. 
Zaujíma sa o ich činnosť, 
aktívne sa zapája do spolupráce. 
Pozná meno predsedu školského 

parlamentu. 

  
Práva  

a povinnosti 

žiaka v 

škole 

 

Jún 1. Obvodný žiacky 

parlament local 

pupil parliament 
 

• obvodný žiacky parlament 
 

Pozná fungovanie obvodného 

žiackeho parlamentu. 

Vie, kto zastupuje ich školský žiacky 

parlament v obvodnom parlamente. 

Zaujíma sa o aktivity obvodného 

žiackeho parlamentu (vie, že sa 

pripravuje na aktívny občiansky život 

v dospelosti). 

 

2. Občianska 

participácia 

-účasť na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva 
Získava zručnosti občianskeho 

života. 
Osobnostný 

a sociálny 

Rozvíjať 

občianske 
 



  106 

v širšom 

prostredí –  
v obci 

Attendance  at meetings of the 

municipal council 

 
Projekt project 

 rozvoj 
 
Tvorba 

projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

vedomie – 

spoluúčasť 

na veciach 

verejných. 

3. Upevňovanie 

učiva 
 

Systematizácia poznatkov 

Revision  
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Etická výchova 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 
ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Etická výchova 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z etickej výchovy  IŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet etická výchova, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň 
základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete etická výchova  sa nenavyšuje v UP v IŠkVP časová dotácia. 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 

5.r 1 33 

6.r. 1 33 
7.r. 1 33 

8.r. 1 33 
9.r. 1  33 

 

Náboženská výchova 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Náboženská výchova 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z náboženskej výchovy  
IŠVP. Vyučuje sa katolícka  a evanjelická viera. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet náboženská výchova – katolícka viera a evanjelická viera, 
schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 2.stupeň základnej školy 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 
pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň základnej školy s platnosťou 
od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova  sa nenavyšuje v UP v IŠkVP časová 
dotácia v jednotlivých ročníkoch.  
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Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 

5.r 1 33 
6.r. 1  33 

7.r. 1 33 

8.r. 1 33 
9.r. 1  33 

 

Biológia: 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 
Predmet biológia 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z biológie iŠVP. Dopĺňajú len 
tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet geografia, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň 
základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete biológia  sa zvyšuje v UP v IŠkVP časová dotácia 
v jednolivých ročníkoch podľa tabuľky: 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 

5.r. 2 + 1C1/1C5+0Š 66/99C1,C5/66Š 
6.r. 1 + 1/+1C1/1C5+0Š 33 + 33 = 

66/66C1,C5/33Š 
7.r. 2/+1C1/+0Š 33/66C1,C5/33Š 

8.r. 1/+1C5/+0Š 33/66C5 
9.r. 1/+1C5/+0Š  33 + 33 = 33/66C5 

 

Zmena výkonu kvality 

1. Zmena kvality výkonu je zameraná na: 

 prehĺbenie a upevnenie učiva, 
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 posilnenie kompetencií v oblasti  získavania, osvojovania a rozvíjania 

manuálnych zručností pri zvýšenom počte praktických aktivít: 

 Starostlivosť o zvieratá v zimnom období 

 Pozorovanie rastlinných a živočíšnych buniek pod mikroskopom 

 Pozorovanie stavby tela črievičky v sennom náleve 

 Pozorovanie stavby koreňa a stonky 

 Pozorovanie vonkajšej a vnútornej stavby kvetu a listu 

 Moja rastlinka 

 Okrasné rastliny 

 Zeleň v okolí školy 

 Pozorovanie kvasiniek a plesní 

 Pozorovanie stavby tela a životných prejavov slimáka a dážďovky 

 Stavba tela hmyzu 

  v oblasti sociálnych kompetencií: tvorba, prezentácia a hodnotenie 

vlastných projektov, skupinových prác a pri samostatnom pozorovaní. 

CLIL – od 5. r. aj od 1.r. – pre 5. A, 5.B, 6.A,  7.A 
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Biology 5A   2016/2017 Stupava 
Lesson  plan:  English Biology - free selection of some interesting topics, because students have 2(two) compulsory Slovak lessons + 1(one) English  

Days  Topics  Vocabulary  

September  1)Nature we see and observe P6-14  

October  Naming the life in the country side/nature   
2)The life in the wood/forest  

 
P16-51 

Plants, animals, trees, flowers, birds, 
insect, wood, forest 

November  Forest trees  and the life around  them – animals and insects living 
under, next to or in the tree 

P 20 Observe, magnifying glass, microscope, 
binoculars 

December  Trees in the wood some examples,  food chain, 
cohabitation/coexistence  animal, trees, plants and humans 
Trip to the wood/forest – how to behave (codes, rules) – 
Miniproject (best ideas present in front of the class) 

P 20-21 
 
 

Code, behaviour,  ground, trunk, sap, bark 

 

 

January  Different plants, herbs, beauty of the nature – some nice and usefull 
flowers, plants, mashrooms/fungi, moss 
Invertebrates, (insects like tick)  Amphibians, reptiles   

P27-31 
 
P35- 42 

 

 

 

February  birds, mammals, life in the High Tatras  
revision – selection of some interestion and useful information 
Quiz  

P42-48 
  

 

 

 

March  3) Pond, river life 
What we can see around the  - flowers, plants, tiny animlas, insect 
What animals live in fresh waters 
Revision  Quiz 

P52-81 
P54-61 
P62-66 

 

 

 

 

April  Water vertebrates  - some kids o famous fish, option is to talk about 
fishing,   
Amphibians and reptiles, birds and mammal (beawer)   
Miniproject – food chain in waters (best presentations) 

P68-71 
 
P72-77 
P79 

 

 

 

 

May  4) Life on the meadows, fields (difference) P82-104  
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 We observe the meadows –  insects, butterflies, .... 
Animlas, insects, pests 
Fields – what we grow, breed or cultivate and why 

P84-88 
P93-97 
P89-92 

 

 

June  Birds , food chain 
Revision 
Quiz 
Final evaluation 

P98-  

 

 

 
 

M
e

si

ac
 

Tý
žd

e

ň
 

H
o

d
i

n
a Téma tematického 

celku 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

P
ri

e
r

e
zo

vé
 

té
m

y Poznámky 
Vocabulary 

9. I. 1. Úvod do vyučovania 
biológie 

Oboznámenie sa s predmetom, organizačné pokyny 
 

   

 II. 2. Život s človekom a v 
ľudských sídlach 
Animlas - Life with 
people  
 
 
Ľudské sídla a ich 
okolie 

 

Poznať chovateľsky a pestovateľsky významné 
organizmy. Poznať nároky na prostredie chovaných 
živočíchov, zásady chovu a spolunažívanie v mestských 
a vidieckych podmienkach 
Poznať typické izbové rastliny, zásady ich pestovania 
a ich význam pre človeka 
 Farmed animals, breeding management and 
coexistence in urban and rural conditions 
Know the typical indoor plants, their principles and 
their growing importance to humans 

Žiak pozná  nároky na prostredie chovaných 
živočíchov a zásady ich chovu a spolunažívanie 
v mestských a vidieckych podmienkach 
Žiak spozná typické izbové rastliny, zásady ich 
pestovania a ich význam pre človeka 
 

ENV 
 

 

 III. 3. Mikroorganizmy žijúce 
s človekom 

Microorganismes 
living with people 

Pojmy : kvasné a mliečne baktérie, parazitické 
baktérie, rozkladné baktérie,  pleseň hlavičkatá 
fermentation and lactic acid bacteria, parasitic 
bacteria, destructive bacteria, mold   
 

Vedieť opísať činnosť a využitie kvasných 
a mliečnych baktérií  

ENV 
OZO 

 

 IV. 4. Rastliny pestované 
v záhradách a ovocné 
rastliny 

Poznať na ukážke okrasné byliny tulipán, lupinu, 
šafran, narcis, georgínu, nechtík, aksamietnicu, 
chryzantému. Poznať na ukážke okrasné dreviny – 

Žiak spozná na ukážke základné okrasné byliny 
a dreviny, vie uviesť význam kríženia rastlín 
a živočíchov pre človeka 
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Plants grown in 
gardens and fruit plants 

pagaštan, brečtan, zlatovka, plamienok, rododendron, 
vtáčí zob, okrasné ihličiny. Uviesť význam parkovej 
a sídliskovej zelene. Uviesť význam kríženia rastlín 
a živočíchov pre človeka 
Poznať na ukážke dva ovocné stromy. Uviesť ich 
typické znaky 

Žiak pozná na ukážke 2 ovocné stromy 
a vie  uviesť ich typické znaky 
Names some flowers and popular palnts and 
fruits (fruit trees) 

10. I. 5. Živočíchy prospešné 
pre človeka 
Včelárstvo, rybárstvo 
a rybnikárstvo 
Honey Bees keeping  
and fishing 
 

Poznať na obrázku včely matky, robotnice a trúdy. 
Charakterizovať jej spôsob života a význam pre 
človeka a prírodu. Vysvetliť význam rýb pre človeka, 
poznať na ukážke kapra 

Žiak pozná na obrázku včelu, matku, robotnice 
a trúdy, vie charakterizovať ich spôsob života 
a význam pre človeka a prírodu, vie  vysvetliť 
význam rýb pre človeka 
 

ENV 
OZO 

 

 II. 6. Chovateľsky významné 
vtáky 

 

Poznať na ukážke kuru, kačicu, moriaka. Chicken, hens, 
ducks, geese and turkey.  Opísať stavbu tela 
a prispôsobenie sa prostrediu. Uviesť význam pre 
človeka. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky 
pohlavnú dvojtvárnosť 

Žiak pozná na ukážke kuru, kačicu a moriaka, 
vie opísať ich stavbu tela a uviesť význam pre 
človeka 

ENV  

 III. 7. Chovateľsky významné 
cicavce, spoločníci 
človeka animals living 
with people where 
people have profit from 
being with them – play, 
sport, food 

Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych zvierat. 
Rozpoznať na ukážke samicu, samca a mláďa dvoch 
hospodárskych zvierat. Uviesť význam chovu jedného 
hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania 
veľkého množstva chemických prípravkov do potravy 
hospodárskych zvierat 
Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Pests like mice and 
rats Uviesť riziko výskytu myší a potkanov 
v domácnosti. Poznať spôsoby ochrany pred myšami 
a potkanmi 

Žiak vie rozpoznať na ukážke 3 druhy 
hospodárskych zvierat, vie rozpoznať na ukážke 
samicu, samca a mláďa hospodárskych zvierat, 
vie uviesť  význam chovu hospodárskych zvierat 
Žiak vie rozlíšiť na ukážke myš a potkana, vie 
uviesť riziko výskytu myší v domácnosti, pozná 
spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi 
 

ENV 
OZO 

 

 IV. 8. Nežiaduce živočíchy v 
domácnosti  a pre 
človeka a nežiaduce 
cicavce 

Vedieť vysvetliť pojem vonkajší a vnútorný parazit 
(cudzopasník). Vedieť opísať spôsob šírenia nákazy 
a spôsob prevencie pred škodcami. Charakterizovať 
pojem deratizácia  

Žiak vie vysvetliť pojem vonkajší a vnútorný 
parazit, vie popísať spôsob šírenia nákazy 
a spôsob prevencie, vie charakterizovať pojem 
deratizácia 

ENV 
OZO 

 

11. I. 9. Živočíchy v okolí Pojmy: vošky, vlnačka, mlynárik, osa, lastovička, Poznať príklady živočíchov žijúcich v okolí ENV  
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ľudských sídel 
 

belorítka, sýkorka, škorec, holub, hrdlička, stehlík, 
vrabec 

ľudských sídel.  

 II. 10. Opakovanie učiva Revision    

 III. 11. Základná štruktúra 
života – bunka 
The basic structure of 
life - cell 
Rastlinná a živočíšna 
bunka 

Opísať stavbu rastlinnej a živočíšnej  bunky. 
Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. Vysvetliť 
význam bunkového jadra a chloroplastu. Opísať stavbu 
a funkcie jednotlivých častí a zhodné a rozdielne 
prejavy rastlinných a živočíšnych buniek – výživa, 
dýchanie, rast a vývin, dráždivosť 

Žiak vie opísať stavbu rastlinnej a živočíšnej 
bunky, vie pomenovať na ukážke časti rastlinnej 
a živočíšnej bunky, vie opísať stavbu a funkcie 
jednotlivých častí a zhodné a rozdielne prejavy 
rastlinných a živočíšnych buniek – výživa, 
dýchanie, rast, vývin, dráždivosť 

  

 IV. 12. 1. praktické cvičenie 
(Pozorovanie buniek 
pokožky cibule 

  OSR 
ENV 

 

12. I. 13. Vnútorná organizácia 
tela organizmov 
Vírusy a baktérie 
 

oznať stavbu vírusu a uviesť 3 vírusové ochorenia 
Uviesť a poznať vírusové ochorenia v regióne 
Poznať stavbu baktérií a uviesť 3 bakteriálne ochorenia 
The internal organization of the body of organisms 
Viruses and bacteria 

Žiak vie uviesť stavbu vírusu a tiež uviesť 3 
vírusové ochorenia 
Žiak vie uviesť a pozná typické vírusové 
ochorenia v regióne 
To specify and recognize typical viral diseases in 
the region 

  

 II. 14. Jednobunkové 
a mnohobunkové 
organizmy 

Unicellular and 
multicellular 
organisms 

 

Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka 
a črievičky 
Určiť na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, 
tkanivo, orgán, sústavu orgánov 

Vysvetliť význam húb a lišajníkov v lese 
Rozpoznať na ukážke lišajník od iných 
organizmov 
The meaning of fungi and lichens in forest 
To recognize the preview moss from other 
organisms 
Vysvetliť význam spolužitia húb s koreňmi 
vyšších rastlín 

ENV 
OZO 

 

 III. 15. Opakovanie učiva Revision    

1. II. 16. Vnútorná stavba tela 
rastlín a húb 
The internal structure 
of the body of plants 
and fungi 
Stavba tela 

Určiť na ukážke rastliny jej orgány. Pomenovať na 

ukážke časti tela machu. Pomenovať na ukážke časti 

tela paprade. Uviesť význam výtrusov pre machy 

a paprade 

Žiak vie určiť na ukážke rastliny jej orgány, 

pomenovať na ukážke časti tela machu 

a paprade, vie uviesť význam výtrusov pre 

machy a paprade 

 

ENV  
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nekvitnúcich rastlín 

 III. 17. Stavba tela kvitnúcich 
rastlín, Koreň 
 

Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu, 

cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré 

rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre 

rastlinu  

 Example of buildings root skin, flesh vascular bundles, 

root hairs. Give nutrients to the plant through root. The 

meaning of the root of a plant 

Žiak vie rozlíšiť na ukážke stavby koreňa 

pokožku, dužinu, cievne zväzky a koreňové 

vlásky, vie  uviesť význam koreňa pre rastlinu 

 

  

 IV. 18. Stonka Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných 
prejavov, potravové vzťahy, význam v lese. Pojmy : 
križiak, kliešť, mravec, lykožrút, mníška, roháč, fúzač, 
húseničiar,   hlavohruď, hmatadlá, klepietka, oči, 
bruško, končatiny, snovacie bradavice, hrebienkovité 
pazúriky, sieť, jedová žľaza, inštinkt, hlava, hruď, 
bruško, ústne orgány, zložené oči, tykadlá, krídla, 
končatiny, mravenisko, samček, samička, robotnica, 
inštinkt, biologická rovnováha, premnoženie 
Food chain plants and insects – show  examples on 
IWB .- students csn comment on what they see 

Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. 
Poznať možnosť nákazy kliešťom a jeho 
odstránenie z kože. 
Poznať na ukážke tri druhy lesného hmyzu. 
Uviesť príklady potravy dvoch bezstavovcov. 
Uviesť na príkladoch význam bezstavovcov 
v lese. 
Vysvetliť na príklade inštinkt. 
Chápať pojem biologická rovnováha. 
 
 

ENV  

2. I. 19. List – leaf  Určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre 
fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke 
listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo 
vzduchu prijímajú a ktoré vylučujú 

Žiak vie určiť na ukážke stavby listu dôležité 
časti pre fotosyntézu, vie uviesť význam 
prieduchov 
 

OZO 
ENV 

 

 II. 20. Kvet - flower Pojmy: kvet, rozmnožovací orgán, kvetný obal, 
okvetie, kalich, korunka, tyčinka, piestik, peľové zrnko, 
vajíčko, opelenie, oplodnenie 
flower, reproductive organs, Flower wrapping, flower, 
calyx, corolla, stamen, pistil, the pollen, egg, 
pollination, fertilization ( show and draw and label) 

Žiak vie rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku 
a piestik, vie opísať schému opelenia kvetu, vie 
zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán 
rastliny 
 

ENO  

 III. 21. 2. praktické cvičenie Pozorovanie stavby kvetu  OSR  

 IV. 22. Plod a semeno Fruits 
and seeds 
 

Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na 
ukážke dužinatý a suchý plod 
Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na 
ukážke dužinatý a suchý plod 

Žiak vie určiť na ukážke plodu oplodie 
a semeno, vie rozlíšiť dužinatý a suchý plod 
Žiak vie určiť na ukážke plodu oplodie 
a semeno, vie rozlíšiť dužinatý a suchý plod 

ENV  
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3. I. 23. Rastlinné telo ako celok 
a rozmnožovanie 
rastlín reproduction of 
plants 

Pojmy: listový odrezok, vrcholový odrezok, pohlavné 
rozmnožovanie, nepohlavné rozmnožovanie, 
podzemok, hľuza, poplaz 

Žiak vie učiť, ktoré rastliny sa rozmnožujú 
pohlavne a ktoré nepohlavne. 
Pozná  a vie vysvetliť rozmnožovanie 
podzemkom, hľuzou, cibuľou a poplazom. 

  

 II. 24. Opakovanie učiva   ENV  

 III. 25. Huby s plodnicou 
Mushrooms fruiting 
bodies 

Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. 
Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch 
a v rúrkach 

Žiak vie rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby 
s plodnicou, vie rozlíšiť na ukážke hubu 
s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach 

  

 IV. 26. Iné huby a lišajníky 
Other mushrooms and 
lichens 

Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. 
Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na ukážke 
stavbu tela lišajníka 

Žiak vie rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň 
podľa stavby tela, vie opísať stavbu lišajníka 
 

  

4. I 27. Vnútorná stavba tela 
bezstavovcov 
Drobné vodné živočíchy 
Small aquatic animals 
 – Pŕhlivce Cnidarians 

Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. 
Vysvetliť, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva 
rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara. 
Vysvetliť význam púčikov u nezmara. Vysvetliť význam 
slova obojpohlavný živočích 

Žiak vie vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu 
a dýcha, vie vysvetliť význam púčikov 
u nezmara, vie vysvetliť význam slova 
obojpohlavný živočích 
 

ENV  

 II. 28. Vnútorné parazity - 
Ploskavce a Hlístovce 
Flatworms and 
nematodes 

Pojmy: pásomnica, hlísta, hlavička, prísavky, články, 
vajíčka, larvy, medzihostiteľ, pohlavná dvojtvarosť 

Žiak vie uviesť časť TS človeka, v ktorej žije 
pásomnica a hlísta 
 

ENV 
OZO 

 

In English programm - All the „living creatures“ the kids need to learn we will show them, where they live, how big they are, what is special about them, the kids  can draw an example ito 
their Copy Book the lecturer can ask the kids what they know how this creatures exist – breathe, eat, ... etc – presentations  

 III. 29. Živočíchy so schránkou  
Animals with shell–
Mäkkýše shellfish  

Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka. 
Porovnať podľa ukážky vnútornú stavbu slimáka 
a škľabky. Vysvetliť,  prečo je slimák obojpohlavný 
živočích. Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák 
prijíma a spracováva potravu. Porovnať dýchacie 
orgány slimáka a škľabky. Určiť na ukážke ústny, 
prijímací a vyvrhovací otvor škľabky 

Žiak vie uviesť miesto uloženia vnút. orgánov 
slimáka, porovnať vnútornú stavbu slimáka 
a škľabky a vie porovnať tiež ich dýchacie 
orgány 
 

  

 IV. 30 Živočíchy s obrúčkami – 
Obrúčkovce 
Segmented worms 
 

Uviesť, aký orgán, umožňuje dážďovke pohyb. 
Zdôvodniť, názov zatvorenej obehovej sústavy 
dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka. Určiť na 
ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor dážďovky 

Žiak vie uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke 
pohyb, vie zdôvodniť názov zatvorenej OS 
dážďovky 
 

ENV  
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5. I. 31. Živočíchy s 
článkovaným telom – 
Článkonožce 
arthropods 

Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. Pomenovať 
sústavu, ktorá v tele pavúka rozvádza kyslík. Porovnať 
dýchacie orgány pavúka a raka. 

Žiak vie vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka, 
vie pomenovať sústavu, ktorá v jeho tele 
rozvádza kyslík, vie porovnať DS pavúka a raka, 
vie pomenovať dýchací orgán hmyzu 

ENV 
OZO 

 

 II. 32. Článkonožce – Hmyz 
INSECT 
 

Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad 
potravy. Určiť na ukážke končatiny spôsob pohybu 
hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť 
názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu 

Žiak vie pomenovať a rozoznáva ústne orgány 
hmyzu a končatiny hmyzu. 

ENV  

 III. 33. 3. praktické cvičenie  Stavba tela hmyzu insect - description  OSR  

 IV. 34. Opakovanie učiva Revision     

6. I. 35. Opakovanie učiva Revision     

  Biology – grade 7, 2016/2017  

Month  Week  Téma   Obsahový štandard Výkonový štandard   

Sept I. Úvod do 
vyučovania 
biológie 

Oboznámenie sa s predmetom, organizačné pokyny 
 

Oboznámenie sa s témami a obsahom vzdelávania v predmete biológia 
v 7.ročníku, organizačné pokyny 

 

  Vnútorná stavba 
tela stavovcov 
Povrch tela 
stavovcov 
  vertebrates 
The body surface 
of vertebrates 

Koža, ochranná funkcia kože, sliz, kožné útvary, šupiny, 
nechty, pazúry, kopytá, perie, páperie, brko, kostrnka, 
zástavica, srsť, pŕchnutie, pĺznutie 
Leather/skin, protective function of the skin, mucus, 
skin formations, scales, nails, claws, hooves, feathers, 
down, quill, scapes, featherings, hair,   moulting 

Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť 
odlišnosti kožných útvarov stavovcov. Označiť na ukážke časti vtáčieho 
pera. Zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia podľa 
prostredia v ktorom žije. 
Examples of different vrtebrates 

ENV 
OZO 
 

 II. Oporná a 
pohybová sústava 
stavovcov 
Motion  
musculoskeletal 
vertebrates. 

 Základné funkcie a význam pohybovej sústavy pre 
stavovcov, priečne pruhované svalstvo, hladké 
svalstvo, srdcová svalovina, vôľou ovládané a 
neovládané pohyby svalstva. 
Basic functions and importance for musculoskeletal 
vertebrate striated muscle, smooth muscle, cardiac 
muscle, the will controlled and uncontrolled muscle 
movements. 

Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov životnému prostrediu na ukážke 
kostry končatín Vysvetliť význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov. 
Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov. Rozlíšiť párnokopytníka a 
nepárnokopytníka na ukážke kostry končatiny.  
Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín, vnútorných orgánov, 
srdca stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti dvoch svalov. Uviesť príklad 
stavovca, ktorý sa pohybuje plávaním, skákaním, plazením, lietaním, 
kráčaním a behom. 

ENV 

  Exercises  Povrch tela a kostra stavovcov  OSR 
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 III. Pohybová sústava 
zhrnutie 

Opakovanie opornej a pohybovej sústavy stavovcov. 
Revision 

 ENV 
OZO 

  Tráviaca sústava 
stavovcov 
Digestive system 
of vertebrates 
 

Tráviaca sústava rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a 
cicavcov. Základné funkcie a význam orgánov tráviacej 
sústavy. Digestive system of fish, amphibians, reptiles, 
birds and mammals. Basic functions and importance 
organs of the digestive system. 

Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov. Uviesť príklad 
stavovca s jedovými zubami. Uviesť význam vysunuteľného jazyka 
obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov. 

ENV 
 

 IV. Tráviaca sústava 
stavovcov 
Digestive system 
of vertebrates 
 

Pojmy: jedové zuby, vysunuteľného jazyk, hrvoľ, 
žľaznatý a svalnatý žalúdok vtákov, hlodavé zuby, kly, 
bylinožravce, mäsožravce, prežúvavce, neprežúvavce. 

Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka vtákov. Určiť na 
ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie cicavcov. 
Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť bylinožravého, 
hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad 
prežúvavého a neprežúvavého cicavca. 

ENV 
OZO 

  Dýchacia sústava 
stavovcov 

Základné funkcie a význam dýchacích orgánov pre život 
stavovcov, žiabre, pľúca, dýchanie kožou. 

Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. Pomenovať 
dýchacie orgány žubrienky, dospelého obojživelníka. 

ENV 

Oct. I. Dýchacia sústava 
stavovcov 
Respiroatory 
system 

Pojmy: vzdušné vaky, kyslík, oxid uhličitý, výmena 
dýchacích plynov na úrovni organizmus – prostredie. 
Basic functions and importance for the life of 
respiratory vertebrates gills, lungs, breathing skin. 
Concepts: air sacs, oxygen, carbon dioxide, Respiratory 
gas exchange by the organism - environment. 
 

Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn 
ryby, ak je dlhší čas mimo vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov 
vtákov. 
Compare respiratory fish, reptiles, birds and mammals. Justify the 
death of the fish, if a long time out of the water. The meaning of the air 
sacs of birds 

ENV 

  Obehová sústava 
stavovcov 
Cardiovadcular 
system of 
vertebrates 

Základné funkcie a význam orgánov obehovej sústavy 
pre život stavovcov, krv, srdce, komora, predsieň, 
cievy, otvorená a zatvorená cievna sústava, 
rozvádzanie živín, termoregulácia,  
obranná funkcia. 
blood, heart, closet, hallway, blood vessels open and 
closed vascular system, the distribution of nutrients, 
thermoregulation, 
defensive function. 

Opísať význam krvi pre život stavovcov. Opísať význam srdca a ciev pre 
život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy. Zistiť 
rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na 
ukážke. 
 

 

 II. Vylučovacia 
sústava stavovcov 
Excretory system 

Močová sústava stavovcov, základné funkcie a význam 
orgánov vylučovacej sústavy pre život stavovcov. 
Dýchanie, koža, trávenie, obličky, moč, filtrácia, 

Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov. Zdôvodniť význam 
vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje 
tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke orgány močovej  

ENV 
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of vertebrates 
 

močovody, močový mechúr, močová rúra. 
Respiration, skin, digestion, kidneys, urine, filtering, 
ureters, bladder, urethra. 

sústavy stavovcov. 

  Opakovanie učiva    

 III. Regulačné 
sústavy stavovcov 

Základné funkcie a význam orgánov nervovej sústavy 
pre život stavovcov, neurón, nervové vlákna, mozog, 
stavba mozgu, miecha, podnet, receptory, výkonné 
orgány, reflexný oblúk, podmienený a nepodmienený 
reflex. nervous system of vertebrates, neuron, nerve 
fibers, the brain structure of the brain, spinal cord, 
stimulus receptors   reflex    

Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú reguláciu. 
Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy. Porovnať na 
ukážke predný mozog stavovcov. Charakterizovať podnet a nervový 
vzruch. Uviesť podľa ukážky význam reflexného oblúka. Uviesť príklad 
nepodmieneného a podmieneného reflexu stavovcov. 

ENV 

  Zmyslové orgány 
stavovcov (chuť, 
čuch, hmat) 

Základné funkcie a význam zmyslových orgánov pre 
život stavovcov, čuch, chuť, hmat. 
Senses – taste, touch, smell 

Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť príklad 
stavovcov s dobrým čuchom. Uviesť príklad uloženia hmatového orgánu 
stavovca. 

ENV 
OZO 

 IV. Zmyslové orgány 
stavovcov (zrak, 
sluch a vnímanie 
polohy) 

 Základné funkcie zmyslových orgánov pre život. 
Senses – sight, hearing 

Vysvetliť význam bočnej čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi 
dobrým zrakom a sluchom. 

OSR 

  Rozmnožovacia 
sústava stavovcov 
Reproduction 

Základné funkcie a význam pohlavných orgánov, 
spermie, vajíčka, semenníky, vaječníky, semenovody, 
vajíčkovody, kloaka, maternica, placenta 
Basic functions and importance of the genital organs, 
sperm, eggs, testicles, ovaries, seed,  cloaca, uterus, 
placenta 

Vedieť popísať pohlavné orgány stavovcov. Pomenovať samčie a 
samičie pohlavné bunky. Vysvetliť podstatu oplodnenia. Vysvetliť 
význam rozmnožovania. Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo.  

 

11. I. Rozmnožovacia 
sústava stavovcov 

vonkajšie a vnútorné oplodnenie, vývin mláďat, 
živorodé a vajcorodé živočíchy, pohlavná dvojtvárnosť. 

Opísať na ukážke rozmnožovaciu sústavu stavovcov. OZO 

  Rozmnožovanie 
stavovcov 

Pojmy: plod, maternica, materské mlieko, kŕmivý 
a nekŕmivý vták, žubrienka, zárodok. 

Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin ryby. Opísať na ukážke 
rozmnožovanie a vývin obojživelníka. Porovnať rozmnožovanie plaza a 
vtáka. Opísať na ukážke vývin mláďat cicavcov  

ENV 

 II. 2. praktické 
cvičenie  

Stavba vtáčieho vajca Bird´s egg - composition  OSR 

  Životné prejavy a 
správanie 

Inštinktívna správanie, značkovanie teritória, stále a 
sťahovavé vtáky, postavenie živočíchov žijúcich 

Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam značkovania 
priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne správanie stavovca. Uviesť 

ENV 
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stavovcov v skupinách, etológia – náuka o správaní sa živočíchov. príklad sťahovavého a stáleho vtáka. 

 III. Opakovanie učiva Different lhe life of vertebrates -    

  Opakovanie učiva Revision   

 IV. Systematické 
zaradenie 
stavovcov 

Základné systematické jednotky. 
Presentations 

Osvojenie základných systematických jednotiek a osvojenie si systému 
stavovcov. 

 

  Systematické 
zaradenie 
stavovcov 

Základné systematické jednotky. 
Presentations 

Osvojenie základných systematických jednotiek a osvojenie si systému 
stavovcov. 

 

12. I. Prezentácia 
posterov 
vybraných sústav 
stavovcov 

Odprezentovanie žiakom spraveného posteru. 
Presentations 

Nadobúdanie a trénovanie prezentačných zručností.  MDV 
TBZ 

  Prezentácia 
posterov 
vybraných sústav 
stavovcov 

Odprezentovanie žiakom spraveného posteru. 
Presentaions  

Nadobúdanie a trénovanie prezentačných zručností. MDV 
TBZ 

 II. Prezentácia 
posterov 
vybraných sústav 
stavovcov 

Odprezentovanie žiakom spraveného posteru. 
Presentations 

Nadobúdanie a trénovanie prezentačných zručností. MDV 
TBZ 

  Ochrana 
stavovcov 

Poznať chránené stavovce.  Protection of vertebrates Poznať chránené stavovce. ENV 
OZO 

 III. Opakovanie učiva Revision   

  Opakovanie učiva    

1. II. Človek a jeho telo 
Ľudský 
organizmus a 
ľudské 
spoločenstvo 

Špecifiká ľudského spoločenstva a ľudskej populácie, 
podobné a spoločné znaky ľudského a živočíšneho tela, 
správanie, myslenie, reč, ľudské rasy, rasizmus. 

Specific life of humans  

Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom spoločenstve. Porovnať 
spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice a končatín ľudského a 
živočíšneho organizmu. Vysvetliť na príklade podstatu rasizmu a jeho 
dôsledky. 

ENV 
OZO 

  Rudimenty a 
atavizmy 

Pojmy: rudimenty, atavizmy Poznať rudimenty a atavizmy a ich príklady na ľudskom tele. ENV 

 III. Telo ako celok  Pojmy: bunka, tkanivo, orgán, sústava orgánov, kožná Chápať ľudské telo ako celok. Poznať význam sústav. Concepts: cell,  
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The body as a 
whole 

sústava, oporná sústava, pohybová sústava, dýchacia 
sústava, tráviaca sústava, obehová sústava, 
vylučovacia sústava, hormonálna sústava, nervová 
sústava.. 
 

tissue, organ, system of organs, skin system, skeleton, musculoskeletal, 
respiratory, digestive system, circulatory system, excretory system, 
hormonal system, nervous system. 

  Povrch tela  
Body surface 

Koža, stavba a funkcie kože, význam pre styk 
vonkajšieho a vnútorného prostredia, stavba kože, 
zamša, podkožné väzivo, receptory, kožný pigment, 
kožné žľazy – potné, mazové, kožné útvary – nechty, 
vlasy, chlpy. 
 

Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú ochranu povrchu 
tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný režim a zmyslové podnety. 
Pomenovať viditeľné kožné útvary na svojej koži. Uviesť význam kože 
pre človeka. Leather, structure and function of the skin, meaning 
Liaison external and internal environment, building skin, derma, 
subcutaneous tissue, receptors, skin pigment, skin glands - sweat, 
sebaceous, skin formations - nails, hair, hair 

ENV 

 IV. Povrch tela Starostlivosť o kožu, hygiena, ochrana pred 
popáleninami a omrzlinami, typické poranenia kože, 
odreniny, pľuzgiere, zásady predlekárskej prvej 
pomoci. Skin care, hygiene, protection from burns and 
frostbite, typical skin lesions, abrasions, blisters, 
principles premedical first aid. 

Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary. Zdôvodniť 
nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku. Opísať postup predlekárskej 
prvej pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku 
ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera. 
 

OZO 

  3. praktické 
cvičenie 

Dermatoglyfika    OSR 

2. I. Oporná sústava 
Bones – skeleton 
description 

Kosti, kostra a jej stavba, význam kostí a kostry, 
okostica, kompaktné a hubovité kostné tkanivo, kostná 
dreň, rast kosti do dĺžky a do šírky, krvotvorba, 
spojenie kostí väzivom, chrupkou, kostným tkanivom. 
Lebka, chrbtica, stavce, rebrá, hrudník, hrudná kosť, 
stavba a význam lebky a chrbtice, tvárová a mozgová 
časť lebky, kosti lebky – čelová, temenná, spánková, 
záhlavná, klinová, čuchová, lícna, nosová, slzná, sánky, 
čeľusť,  
Chrbtica, stavce – krčné, hrudné, driekové, krížová 
kosť. 

Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, 
chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. Rozlíšiť na ukážke spojenie 
kostí väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť jednoduchým 
telesným pohybom časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili. Určiť na 
ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry tri 
kosti tvárovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry časti chrbtice. 
 
 
 
 
 

 

  Oporná sústava 
More about 

Stavba kostry horných a dolných končatín, pletenec 
hornej končatiny – lopatka, kľúčna kosť. Kostra hornej 

Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke (vlastnej 
končatine). Ukázať a pomenovať kosti dolnej končatiny na ukážke 

ENV 
OZO 
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bones končatiny – ramenná, lakťová, vretenná kosť. Kostra 
ruky – kosti zápästia, záprstné kosti, články prstov. 
Pletenec dolnej končatiny – panva: sedacia, lonová, 
bedrová kosť, stehenná kosť. Kostra dolnej končatiny – 
jabĺčko, píšťala, ihlica, vonkajší a vnútorný členok, kosti 
priehlavku, predpriehlavkové kosti, články prstov 

(vlastnej končatine). Porovnať stavbu kostru ruky a nohy. Zdôvodniť 
význam nosenia správnej obuvi podľa obrysu správnej a nesprávnej 
klenby nohy. 

 II. Pohybová sústava 
Muscles 

Svalové tkanivá, činnosť a význam svalov, hladké 
svalstvo, priečne pruhované svaly, srdcový sval, svaly 
ovládané a neovládané vôľou, stavba kostrového svalu, 
kontrakcia a ochabnutie svalu, glykogén. 

Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva. Porovnať činnosť 
hladkého a priečne pruhovaného svalového tkaniva. Opísať na ukážke 
kostrového svalu jeho stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade 
ohnutia a vystretia ruky v lakti. 

 

  Pohybová sústava 
Muscles  

Mimické, žuvacie svaly, kývač hlavy. Svaly trupu – 
prsný, lichobežníkový, najširší sval chrbta, 
medzirebrové svaly, brušné svaly, bránica. Svaly 
končatín – deltový sval, biceps, triceps, sedacie svaly, 
štvorhlavý stehenný sval, trojhlavý lýtkový sval. 

Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť na ukážke aspoň tri 
svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hornej a dolnej končatiny. 
Predviesť jednoduché cviky na posilnenie svalov hrudníka, chrbta, 
brucha a končatín. 

ENV 

 III. 4. praktické 
cvičenie 

Poznávanie kostí a nácvik prvej pomoci pri poranení 
kostí Learning about bones and practice first aid for 
injuries of bones 

 
 
 

OSR 

  Opakovanie učiva   ENV 
OZO 

 IV. Opakovanie učiva Revision   

  Tráviaca sústava  Tráviaca sústava, stavba tráviacej sústavy, vonkajšia 
a vnútorná stavba zubu, mliečny a trvalý chrup 
Ústna dutina, jazyk, zuby, slinné žľazy, hltan, pažerák, 
žalúdok, dvanástnik, podžalúdková žľaza, pečeň, žlč, 
tenké črevo, hrubé črevo, konečník, 

 
Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať viditeľnú časť 
zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy zubov 
v chrupe. Porovnať mliečny a trvalý chrup. Uviesť základné procesy v 
orgánoch tráviacej sústavy. Uviesť význam tráviacej sústavy. 

ENV 

3. II. Zložky potravy a 
zásady zdravej 
výživy 

Cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny, minerálne látky, 
voda, vláknina 
Nutrition  

Vymenovať základné živiny v potrave človeka. Zdôvodniť význam 
bielkovín, sacharidov (cukrov), tukov, vitamínov, vody, minerálnych 
látok, vlákniny 

 

  Využitie potravy a 
premena látok 

rávenie, enzýmy – ptyalín, pepsín, trávenie, 
vstrebávanie, látková premena, enzýmy – ptyalín, 
pepsín, chemické spracovanie potravy, energetická 
hodnota potravín 

Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať podstatu trávenia, 
vstrebávania, látkovej premeny. Uviesť dva druhy potravín s vysokou a 
nízkou energetickou hodnotou. 

ENV 
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 III. Dýchacia sústava 
Respiratory 
system 

Stavba a funkcia orgánov dýchacej sústavy. Horné 
dýchacie cesty – nosová dutina, vedľajšie nosové 
dutiny. Dolné dýchacie cesty – hrtan, štítna chrupka, 
hlasivky, priedušnica, priedušky, priedušničky, pľúca, 
popľúcnica, pohrudnica, pľúcne mechúriky, komôrky. 

Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej sústavy. Rozlíšiť horné a dolné 
dýchacie cesty. Opísať priebeh výmeny dýchacích plynov v pľúcach. 
 

OZO 
ENV 

  Dýchacia sústava 
Respiratory 
system 

Kyslík, oxid uhličitý, medzirebrové svaly, bránica, 
vonkajšie a vnútorné dýchanie. Fajčenie, pasívne 
fajčenie, nikotín, škodlivosť vdychovania toxických 
látok, prach, plynné nečistoty, kašeľ, zápal pľúc, 
priedušiek, astma, alergia, rakovina pľúc 

Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať zloženie vdychovaného a 
vydychovaného vzduchu. Vymenovať najdôležitejšie dýchacie svaly. 
Zistiť pohyby bránice a medzi rebrových svalov pozorovaním nádychu a 
výdychu. 
 
 

 

 IV. Zásady prvej 
pomoci pri 
ohrození 
životných funkcií 

Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci pri dusení sa 
(Gordonov, Heimlichov manéver). 
Poskytnutie prvej pomoci pri zastavení dýchania 
a zastavení činnosti srdca – kardiopulmonálna 
resuscitácia u detí a dospelých. First aid in case of 
threats of vital signs 
 

Opísať spôsob pomoci človeku pri dusení sa jedlom, premetom.  
Opísať na ukážke postup pri srdcovo-pľúcnom oživovaní u detí a 
dospelých.  Uviesť význam dýchacej sústavy pre život človeka. 

OSR 
OZO 

  Obehová sústava  
Cardio-vascular 
system 

Krv, zložky krvi – krvná plazma, červené krvinky, 
hemoglobín, biele krvinky, imunita, krvné doštičky, 
zrážanie krvi, vlastnosti, krvné skupiny, darcovstvo krvi, 
význam krvi – prepravná, termoregulačná, obranná 
funkcia. 

Poznať význam krvi v tele. Vedieť vymenovať zložky krvi a vysvetliť ich 
význam. Vymenovať krvné skupiny. Uviesť význam transfúzie krvi, 
darovanie krvi. Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa významu. Uviesť 
význam vencovitých tepien pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny a žily podľa 
smeru prúdenia krvi. 

 

4. I. Lymfatická 
sústava lymphatic 
system  
 

Význam a činnosť ciev, tepny, žily, vlásočnice, 
miazgové cievy a slezina, miazga, miazgové uzliny. 

Poznať význam miazgy pre ľudský organizmus. Opísať význam 
miazgových ciev. Určiť umiestnenie a význam sleziny. 

 

  5. praktické 
cvičenie  

Nácvik prvej pomoci pri malom a veľkom krvácaní  OSR 

 II. Vylučovacia 
sústava 
Excretory system 

Dýchanie, trávenie, vylučovanie, odpadové látky - oxid 
uhličitý, moč, stolica. 
Stavba a činnosť močovej sústavy, obličky, kôra, 
obličkové telieska, dreň, kanáliky, obličková panvička, 

Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti ľudského organizmu.   
Určiť na ukážke umiestnenie obličiek a opísať ich tvar. Ukázať na svojom 
tele uloženie obličiek. Vysvet1iť význam obličiek a močových ciest. 

ENV 
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filtrácia, zberný kanálik, obličková tepna a žila, 
močovody, močový mechúr, močová rúra, moč. 

  Opakovanie učiva Revision  OZO 
ENV 

 III. Opakovanie učiva   ENV 

  Hormonálna 
sústava hormonal 
system 
 

Látková a nervová regulácia ľudského organizmu, 
význam regulačných sústav, prostredie – podnet – 
zmysly – vstupné informácie – výkonný orgán 
prostredie. 
Žľazy s vnútorným vylučovaním, hypofýza, šuškovité 
teliesko, štítna žľaza, prištítne telieska, týmus, 
nadobličky, podžalúdková žľaza, vaječníky, semenníky,  
inzulín, cukrovka. 

Pomenovať spôsoby regulácie organizmu človeka. Pomenovať orgánovú 
sústavu, ktorá umožňuje nervovú reguláciu. Uviesť význam regulovania 
činnosti organizmu. 
Určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným vylučovaním. Uviesť význam 
inzulínu. Uviesť príklad významu troch žliaz s vnútorným vylučovaním. 

ENV 

 IV. Nervová sústava 
Nerve system 

Ústredná nervová sústava, mozog, miecha, predný 
mozog, stredný mozog, most, mozoček, predĺžená 
miecha. 
 

Opísať na ukážke základné časti ústrednej nervovej sústavy. Určiť na 
ukážke jednotlivé časti mozgu. Vysvetliť význam mozgovej kôry 
predného mozgu. 

OZO 

  Vyššia nervová 
činnosť 
Higher nervous 
activity 

Stavba a funkcia nervov, reflexná povaha nervovej 
činnosti, neurón, stavba neurónu – telo, dostredivé a 
odstredivé nervové vlákna, dráždivosť, reflex, reflexný 
oblúk – podráždenie – dostredivé nervové vlákno – 
CNS – odstredivé nervové vlákno – výkonný orgán. 
 

Opísať význam nervovej bunky. Pomenovať časti reflexného oblúka na 
schéme. Uviesť príklad reflexnej činnosti človeka 

OZO 

5. I. Zmysly a 
zmyslové orgány 
(čuch, chuť, hmat) 
Senses  

Receptory a zmyslové vnemy, sladká, slaná, kyslá, 
horká chuť jazyka, chuťové poháriky, kožné receptory – 
teplo, chlad, tlak, čuchové bunky, nosová dutina 

Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre človeka. Ukázať na svojom 
tele uloženie orgánov chuti, čuchu a hmatu. Rozlíšiť chuťové, čuchové a 
hmatové bunky podľa podnetov, ktoré prijímajú. 

 

  Zmysly a 
zmyslové orgány 
(zrak, sluch) 
Senses 

Stavba, činnosť a význam zrakového orgánu, oko, 
bielko, rohovka, cievovka, vráskovcové teleso, 
dúhovka, šošovka, zrenica, sietnica, sklovec, tyčinky, 
čapíky, slepá škvrna, žltá škvrna, okohybné svaly. 
Stavba, činnosť a význam sluchového orgánu, 
vonkajšie, stredné a vnútorné ucho, ušnica, zvukovod, 

Opísať na ukážke stavbu oka. 
Určiť na ukážke vonkajšie, stredné a vnútorné ucho. Pomenovať na 
ukážke časti stredného ucha. Určiť na ukážke uloženie a význam 
rovnovážneho orgánu. 
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bubienok, kladivko, strmienok, nákovka, predsieň, 
polkruhovité kanáliky, vačky, slimák, Eustachova 
trubica, sluchový nerv, polohovo- pohybový orgán 

 II. 6. praktické 
cvičenie  

Pozorovanie činnosti zmyslových orgánov  ENV 

  Pohlavná sústava 
Reproduction 

mužské vonkajšie a vnútorné pohlavné orgány – 
pohlavný úd, miešok, semenníky, nadsemenník, 
semenovod, predstojnica, ženské vonkajšie a vnútorné 
pohlavné orgány – veľké a malé pysky, klitoris, pošva, 
vaječníky, vajcovody, maternica 

Vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria ženské a mužské pohlavné 
bunky.  Určiť a pomenovať na ukážke mužské pohlavné orgány. 
Určiť a pomenovať na ukážke ženské pohlavné orgány 
 
 
 

ENV 

 III. Reprodukčný 
cyklus ženy 

Menštruačný cyklus. Vysvetliť význam menštruačného cyklu ENV 

  Vývin jedinca 
development of 
an individual 

Oplodnenie, vajcovod, tehotenstvo, maternica, 
zárodok, plod, placenta, pupočná šnúra, pôrod, fázy 
pôrodu, šestonedelie  
obdobia ľudského života -novorodenec, dojča, batoľa, 
predškolský vek, mladší školský vek, starší školský vek, 
puberta, dospievanie, dospelosť, zrelosť, stredný vek, 
staroba 

Označiť na ukážke pohlavných orgánov miesto splynutia vajíčka a 
spermie. Uviesť dĺžku trvania tehotenstva. Opísať začiatok, priebeh 
a koniec tehotenstva. Uviesť uloženie plodu a spôsob jeho výživy. 
Vymenovať zásady starostlivosti o zdravý vývin novorodenca. Zdôvodniť 
význam výživy dieťaťa materským mliekom 
Uviesť príklad  troch znakov dospievania. Uviesť typické znaky troch 
období ľudského života. 

ENV 

 IV. Intímna hygiena a 
pohlavné 
choroby, 
Partnerské vzťahy 
a rodina 

Intímna hygiena. Prevencia pohlavných ochorení a 
AIDS. 
Hygiene 
Priateľské a partnerské vzťahy, rodina 

Uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy. Opísať podstatu 
ochorenia AIDS a možnosti jej predchádzania. Uviesť zásady 
predchádzania pohlavných ochorení Uviesť  
príklad priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci mladých a dospelých 
ľudí. Uviesť na príklade význam rodiny. 

 

  Opakovanie učiva    

6. I. Opakovanie učiva Revision    

  Zdravie a život 
človeka 
Vonkajšie vplyvy 
na ľudské zdravie 
a návykové látky 
a ich vplyv na 

Zdravie a choroba, nákazlivé ochorenia, očkovanie, 
prevencia, imunita, inkubačná doba, dezinfekcia, 
dezinsekcia, deratizácia, izolácia, karanténa. 
Drogy, drogová závislosť, prevencia drogových 
závislostí, legálne a nelegálne drogy, toxikománia 
Health and life of people 

Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. Charakterizovať výraz imunita 
a inkubačná doba. Vysvetliť základný princíp očkovania. Uviesť zásady 
prevencie infekčných ochorení. Vysvetliť na príklade význam 
dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie. 

ENV 
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ľudský 
organizmus 

 II. Vnútorné vplyvy 
na ľudské zdravie 

Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka, 
dedičnosť, gén, genetická informácia, chromozóm, 
dedičné choroby. 
Hereditary properties and impact on the health and 
life of humans, heredity, gene, genetic information, 
chromosome, inherited disease. 
 

Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka. Uviesť príklad dedičnej 
vlastnosti človeka. Uviesť príklad dedičného ochorenia. 

OZO 

  Životný štýl - 
zdravý spôsob 
života 

Základné podmienky života, práca a odpočinok, 
správna životospráva, zdravý životný štýl. Basic 
conditions of life, work and rest, proper diet, healthy 
lifestyle. 
 

Vymenovať základné podmienky života človeka. Zdôvodniť význam 
striedania práce a odpočinku. Uviesť príklad nesprávnej životosprávy a 
dôsledkov na život človeka. Uviesť príklad zdravého životného štýlu. 

OZO 

 III. Opakovanie učiva Revision   

 

 



  126 

Matematika: 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s 

informáciami 
Predmet matematika 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z matematiky IŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň 
základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete matematika  sa zvyšuje časová dotácia v UP v IŠkVP podľa 
nasledujúcej tabuľky: 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 

5.r. 4+1/+1C+/1C5/+0Š 165/132Š 
6.r. 4+1/+1Š 165 

7.r. 4+1/4(II.CJ)/+0Š 165/132/132Š 

8.r. 4 132 
9.r. 5 165 

 

Zmena kvality výkonu: 

Disponibilné hodiny budú využívané na upevnenie a precvičenie vedomostí podľa 

jednotlivých tematických celkov takto: 

5. ročník 

1. Príprava na Monitor 5 – 3 hodiny 

2. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión – 6 hodín 

3. Počtové výkony s prirodzenými číslami – 6 hodín 

4. Geometria a meranie – 6 hodín 

5. Súmernosť v rovine (osová a stredová) – 4 hodiny 

6. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie – 8 

hodín 

6.ročník  

1. Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť  - 5 hodín 
2. Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami - 5 hodín 
3. Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky 

obsahu - 3 hodín 
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4. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami  - 4 hodín 
5. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov - 3 hodín 
6. Kombinatorika v kontextových úlohách   - 5 hodín 

7. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie – 8 

hodín 

 

CLIL 

5.A,5.B 
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Matematika  -  5.ročník  Math - Grade 5 Stupava 

  

Mesiac 

Téma/Tematický 

celok 

Počet 

hod. Výkonový štandard Ciele a kľúčové kompetencie Prierez.témy 

Sep
tem

b
er 

Úvodná hodina 1 Oboznámiť s predmetom, učivom, hodnotením.   BOZP 

1. PRIRODZENÉ ČÍSLA (19H)   Natural numbers 

Opakovanie 

Revision 

2 

Zopakovať číslo, číslica, čítanie a písanie čísel < 10000, rozklad čísla < 

10000, počítanie po 10, 100, 1000. Porovnávanie a usporadúvanie 

čísel <10000 . Zobrazovanie čísel < 10000 na číselnej osi. 

Zaokrúhľovanie 

Repeat number, numbers, reading and writing numbers <10000, the 

decomposition numbers <10000, counting for 10, 100, 1000. 

Comparing and arranging numbers <10,000th Displaying numbers 

<10000 on the number line. rounding 

Žiak vie prečítať, zapísať a 

rozpísať číslo,  zaznačiť čísla na 

osi 

OSR, ENV, 

TPZ 

Čítanie a písanie 

prirodzených čísel 

 natural numbers 

1 

Používať veľké čísla. Naučiť  sa písať veľké čísla 

Using big numbers 

Čítať a zapisovať prirodzené čísla 
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Rozklad čísla 

Decomposition of 

numbers 

2 

Rozšíriť znalosti na veľké čísla a prácu s nimi 

Decompose an integer into units of various range and vice versa. 

Consist of integer units of different order. 

Rozkladať prirodzené číslo na 

jednotky rôzneho rádu a opačne. 

Skladať prirodzené číslo z 

jednotiek rôzneho rádu. 

Párne, nepárne 

prirodzené čísla Odd 

and even numbers  

1 

  Poznať párne a nepárne čísla, 

prirodzené čísla 

Porovnávanie a 

usporadúvanie čísel 
1 

Naučiť porovnávať prirodzené čísla väčšie ako 10000 a usporadúvať 

ich do radu vzostupne, zostupne 

Vedieť usporiadať a porovnať 

prirodzené čísla 

Číselná os number line 3 Naučiť pracovať s číselnou osou Vedieť využiť číselnú os 

Odhad, 

Zaokrúhľovanie 

guessing and rounding  

3 

Naučiť odhadnúť, zaokrúhľovať čísla v praxi Vedieť zaokrúhľovať veľké 

prirodzené čísla nadol, nahor 
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Informatika: 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s 

informáciami 
Predmet informatika 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z informatiky IŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet informatika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň 
základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete informatika  sa zvyšuje časová dotácia v UP v IŠkVP podľa 
nasledujúcej tabuľky: 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 

5.r. 1 33 
6.r. 1 33 

7.r. 1 33 

8.r. 1 33 
9.r. 0+1(bezII.CJ, Š 

bezII.CJ) 
0/33 – bežné + 

športová bez II.CJ 
 

Navýšenie výkonu: 

Triedy bez II.CJ – 9. r.  

Kompletné učebné osnovy – nový predmet – do konca  augusta 

Technika: 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 
Predmet Technika 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z techniky IŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
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pre vyučovací predmet technika, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň 
základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete technika  sa nenavyšuje časová dotácia v UP v IŠkVP 
v žiadnom ročníku. 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 

5.r. 1 33 

6.r. 1 33 
7.r. 1 33 

8.r. 1 33 
9.r. 1 33 

 

 

Výtvarná výchova: 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Výtvarná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z výtvarnej výchovy IŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP 
pre 2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý 
stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova  sa zvyšuje časová dotácia v UP v IŠkVP 
podľa nasledujúcej tabuľky: 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 
5.r. 1 +1/+0C1,C5,Š 66/33C1,C5,Š 

6.r. 1 33 

7.r. 1 33 
8.r. 1 33 

9.r. 1 33 
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Zmena kvality výkonu: 

1. Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v predmete výtvarná výchova v 5. 

ročníku bude meniť kvalitu výkonu  

 z praktického hľadiska: navyšuje sa čas na vypracovanie všetkých 

samostatných prác, 

 z teoretického hľadiska: žiak musí vlastné práce (podľa časovo tematického 

plánu) popísať a predstaviť, naučí sa hodnotiť aj práce spolužiakov (len 

pozitívne hodnotenie: na tvojej práci sa mi páči ......)   

Hudobná výchova: 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Hudobná výchova 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z hudobnej výchovy IŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet h výchova, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 
2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre  druhý stupeň 
základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete hudobná výchova  sa nezvyšuje časová dotácia v UP 
v IŠkVP v žiadnom ročníku. 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 
5.r. 1 33 

6.r. 1 33 
7.r. 1 33 

8.r. 1 33 

9.r. 0 0 
 

Telesná a športová výchova: 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 
Predmet Telesná a športová výchova 
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Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom z telesnej a športovej 
výchovy IŠVP. 
Dopĺňajú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 
pre vyučovací predmet telesná a športová výchova, schváleného ako súčasť 
inovovaného ŠVP pre 2.stupeň základnej školy Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-
10A0 pre  druhý stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  
Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova  sa navyšuje časová dotácia 
v UP v IŠkVP podľa nasledujúcej tabuľky: 
 
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 
5.r. 2 +2Š 33/66Š 

6.r. 2 +2Š 33/66Š 
7.r. 2 +2Š 33/66Š 

8.r. 2 +2Š 33/66Š 
9.r. 2 +2Š 33/66Š 

 

Výkon je navýšený pridaním tematického celku Plávanie v rozsahu 66 h:  

Poznámka: 

- podľa týchto osnov sa vyučujú aj žiaci športovej triedy v šk. r. 2016/17 7.B, tr. uč. M. 

Mózová 

5. ročník 

Názov 

tematického 

celku  

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

l. Plávanie 

66 hodín 

 

 

Ovládať základnú 

terminológiu, techniku, 

pravidlá, bezpečnosť – 

teoretické vedomosti 

Prakticky ovládať základy 

racionálnej techniky, Hry vo 

vode, potápanie, splývanie, 

Nácvik a zdokonaľovanie 

jednotlivých plaveckých 

techník – kraul, prsia, znak, 

základné pohyby pri 

technike motýlik  

Vedieť sa orientovať v 

základných plaveckých 

disciplínach, vedieť 

správne technicky 

preplávať minimálne 50 

metrov aspoň jedným z 

troch spôsobov – kraul, 

prsia, znak 

Zdravý životný 

štýl 

Telesná zdatnosť 

a pohybová 

výkonnosť 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 
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6.ročník:   

Názov 

tematického 

celku  

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

l. Plávanie 

66 hodín 

 

 

Ovládať základnú 

terminológiu a vedieť ju 

správne použiť a vysvetliť, 

zdokonaľovať techniku 

plávanie,  presne ovládať 

pravidlá, bezpečnosť – 

teoretické vedomosti 

Prakticky ovládať základy 

racionálnej techniky, Hry vo 

vode, potápanie, splývanie, 

Nácvik a zdokonaľovanie 

jednotlivých plaveckých 

techník – kraul, prsia, znak, 

nácvik základných pohybov 

pri technike motýlik  

Dokonale sa orientovať v 

základných plaveckých 

disciplínach, vedieť 

správne technicky 

preplávať minimálne 100 

metrov aspoň jedným z 

troch spôsobov, 

z ostatných 2  aspoň 50 m 

– kraul, prsia, znak 

a ostané spôsoby plávania 

rozlíšiť bez praktických 

vedomostí 

Zdravý životný 

štýl 

Telesná zdatnosť 

a pohybová 

výkonnosť 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

 

 

Športová príprava: 

Inovovaný školský vzdelávací program – učebné osnovy 

ISCED 2 
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Predmet Športová príprava 
 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA 

Zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj osobnosti hráčov. Zdôrazňujeme najmä 
výchovnú a vzdelávaciu funkciu športovej prípravy. Klásť dôraz na všestrannosť v 
športovej príprave ako na rozhodujúci predpoklad budúcej vysokej športovej 
výkonnosti. V pohybových činnostiach uprednostniť kondičnú prípravu pred hernou 
prípravou. Formovať pozitívny vzťah k športovej príprave v hádzanej.  
 

Rozsah vyučovania predmetu 

Hodinová dotácia Týždeň Školský rok 
5.r. 3 99 

6.r. 3 99 
7.r. 3 99 
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8.r. 3 99 

9.r. 3 99 
 

 

UČEBNÉ  OSNOVY  ŠPORTOVEJ  PRÍPRAVY V  HÁDZANEJ 

5. - 6. ročník 

 

 VŠEOBECNÝ  CIEĽ  ŠPORTOVEJ  PRÍPRAVY  

Zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj osobnosti hráčov. Zdôrazňujeme 

najmä výchovnú a vzdelávaciu funkciu športovej prípravy. Klásť dôraz na 

všestrannosť v športovej príprave ako na rozhodujúci predpoklad budúcej vysokej 

športovej výkonnosti. V pohybových činnostiach uprednostniť kondičnú prípravu 

pred hernou prípravou. Formovať pozitívny vzťah k športovej príprave v hádzanej.  

 1. HERNÁ  PRÍPRAVA  

1.1. Ciele hernej prípravy  

a) Osvojiť si techniku základných herných činností jednotlivca a ich jednoduché 

reťazce s dôrazom na ich optimálne taktické využitie. Osvojiť si základné herné 

kombinácie a herné systémy.  

b) Rozvíjať u každého hráča schopnosť tvorivo jednať.  

c) Hráči postupne prechádzajú všetkými hráčskymi funkciami v obrane i v útoku 

(snaha zabrániť predčasnej špecializácii).  

d) Dosiahnuť takú úroveň osvojenia herných činností, aby hráči mohli hrať v súťaži.  

1.2 Obsah hernej prípravy  

 

1.2.1  Útočné činnosti  

Útočné systémy  

• základný útočný systém v rade  

• útočný systém proti osobnej obrane  

• postupný útok s 1 pivotmanom  

Útočné kombinácie  

• dvaja proti jednému  

• hoď a bež  

• križovanie  
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• protiútok skupiny hráčov (dvojice, trojice)  

Útočné činnosti jednotlivca  

• základné postavenie hráča  

• pohyb hráča bez lopty (zmeny smeru, štart a zastavenie, únik)  

• spracovanie lopty  

• opakovanie vedenia lopty (dribling)  

• uvoľňovanie sa držanou loptou a vedením lopty (okolo obrancu preferovanou 

pažou, otočenie okolo vlastnej osi)  

• dvojtakt, trojtakt  

Prihrávky  

• od pleca zhora  

• veľkým náprahom zhora  

Streľba  

• zhora z miesta  

• vo výskoku  

• skokom do bránkoviska  

• z priestoru pivotmana po obrate vpred skokom  

• skokom do bránkoviska z uhla  

• 7 m hody (zo stoja, pádom)  

1.2.2  Obranné činnosti  

Obranné systémy  

• osobná obrana  

• priestorová obrana 0-6  

• priestorová obrana 1-5  

• obrana proti protiútoku jednotlivca a skupiny hráčov  

Obranné kombinácie  

• preberanie po krížovaní  

• zabezpečovanie  

Obranné činnosti jednotlivca  

• zaujatie obranného postavenia, základný postoj, pohyb hráča v obrane  

• prechod z útoku do obrany  

• bránenie hráča bez lopty: priestorovo, osobne  
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• bránenie hráča s loptou  

• získavanie voľnej lopty  

• blokovanie jednotlivca  

  

Činnosti brankára  (obranné i útočné)  

Obranné činnosti:  

• základné postavenie brankára, základný postoj  

• stavanie sa brankára v závislosti od postavenia útočníka s loptou  

• základné spôsoby chytania zo všetkých postov (priestorov)  

Útočné činnosti:  

• založenie protiútoku  

• hra brankára v poli  

1.2.3 Proces  

a) Viesť hráčov k tomu, aby vedeli a chceli zaujať základné postavenie v obrane a 

v útoku  a aj tým zabrániť ich zhlukovaniu okolo lopty.  

b) Klásť dôraz na uplatňovanie tvorivého jednania hráčov, zabrániť predčasnému 

uplatňovaniu nacvičených herných kombinácií.  

c) Dbať na to, aby si hráči osvojili obsah činností všetkých hráčskych funkcií v 

obrane i v útoku.  

d) Klásť dôraz na zaujímavý a pestrý výber cvičení, často ich obmieňať, preferovať 

rôzne súťaže s dôrazom na kvalitu vykonávania herných činností.  

e) Pri nácviku a zdokonaľovaní herných činností uplatňovať správnu a častú 

ukážku trénera alebo prostredníctvom názorných didaktických pomôcok 

(kresba, obraz, video a pod.).  

f) V tejto etape športovej prípravy je dôležité, aby hráči dostávali pravidelné 

spätné informácie o kvalite vykonávanej pohybovej činnosti.  

g) Obdobie žiackeho veku je mimoriadne senzitívne na osvojovanie ”loptovej 

techniky” hráčov, odporúčame preto zaraďovať bloky loptovej techniky (10 - 20  

min.) do väčšiny tréningových jednotiek zameraných na hernú prípravu.  

1.3 Výkonový štandard  

Hráč vie, je schopný  

a) Správne terminologicky pomenovať, popísať a prakticky predviesť tieto herné 

činnosti jednotlivca:  

• spracovanie lopty  

• uvoľňovanie s držanou loptou  



  138 

• prihrávka od pleca zhora  

• prihrávka s veľkým náprahom zhora  

• opakované vedenie lopty (dribling)  

• získavanie voľnej lopty  

• blokovanie jednotlivca  

• činnosť brankára: základy chytania zo všetkých postov  

• bránenie hráča bez lopty, s loptou  

• streľba zhora z miesta  

• streľba vo výskoku  

• streľba skokom do bránkoviska  

• streľba z priestoru pivotmana po obrate vpred skokom  

• streľba do bránkoviska z uhla  

• streľba 7 m hodov  

b) V zápasoch prejaviť úroveň osvojenia herných činností, aby bol schopný hrať  

podľa pravidiel.  

c) V zápasoch efektívne, účelne uplatňovať osvojené herné kombinácie a zapojiť 

sa do hry v herných systémoch:  

• útočná kombinácia ”hoď a bež”  

• útočná kombinácia ”križovanie”  

• protiútok skupiny hráčov (2 - 3 hráči)  

• obranná kombinácia ”preberanie po križovaní”  

• obranná kombinácia ”zabezpečovanie”  

• útočný systém s 1 pivotmanom  

• osobná obrana  

• priestorová obrana 0-6, 1-5  

2.  KONDIČNÁ  PRÍPRAVA  

2.1 Ciele kondičnej prípravy  

a) Podporiť prirodzený biologický vývin organizmu.  

b) Zachovať všestranný charakter kondičnej prípravy.  

c) Rozšíriť inventár tréningových prostriedkov (cvičení) a osvojiť si ich techniku.  
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d) Postupne zvyšovať odolnosť voči pohybovému zaťaženiu všestranného 

charakteru.  

e) Orientovať sa na rozvoj aeróbnej vytrvalosti, rýchlostných schopností, harmonický  

rozvoj svalstva celého tela a intenzívny rozvoj koordinačných schopností.  

2.2 Obsah kondičnej prípravy  
 

2.2.1  Rozvoj vytrvalostných schopností  

Rozvoj aeróbnej vytrvalosti   

• pohybové hry vytrvalostného charakteru • športové hry s upravenými 

pravidlami 20 - 30 min.  

• turistika 2 - 2,5 hod.  

• pomalý nepretržitý beh (alebo iná vhodná cyklická aktivita) v trvaní 15 - 20 

min., SF 120 - 150 pulzov za minútu  

• skákanie na švihadle, 5 - 10 min.  

• aerobik (najmä pre dievčatá) 10 - 15 min.  

Aeróbne aktivity zaraďujeme 2 - 3krát.  

2.2.2  Rozvoj rýchlostných schopností  

a) Nešpecifické tréningové prostriedky  

• pohybové hry vyžadujúce opakovane prebehnúť krátke úseky, rýchle  

zastavenia a zmeny smeru behu; dĺžka  úsekov 5 - 15 m  

• bežecká ABCEDA  

Rozvoj frekvenčnej rýchlosti  

• beh do schodov - maximálna frekvencia krokov  

• skákanie na švihadle - maximálny počet odrazov za 10 - 30 s.  

• prebehnutie dvoj-, trojmetrových úsekov čo najrýchlejšie ale s čo najväčším 

počtom krokov  

• prihrávky o stenu, vzdialenosť 2 - 3 m - čo najväčší počet za 10 - 20 sekúnd  

Rozvoj akceleračnej rýchlosti  

• kotúľ napred (kotúľ letmo) s výbehom do 10 - 15 m  

• letmé štarty (od značky alebo na signál) do 5 - 10 m  

• vysoký štart do 10 - 15 m  

Rozvoj cyklickej rýchlosti  

• opakované úseky 15 - 30 m  
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•  

stupňované úseky 20 - 60 m  

• handicapové behy (partner, družstvo dostáva primeraný náskok)  

Rozvoj rýchlostných schopností zaraďujeme 2 - 3 krát týždenne. Intenzita 90 -  

100 % individuálnych možností, celkový objem 150 - 300 m.  

b)  Špecifické tréningové prostriedky  

• prihrávky o stenu, vzdialenosť 2 - 3 m - čo najväčší počet za 10 - 20 sekúnd  

• štarty z rôznych polôh, s loptou v ruke, po troch krokoch dribling do  

vzdialenosti 10 - 15 m  

• dvojice - prihrávky v maximálnej rýchlosti, v behu na 20 m (série, dôraz na 

rýchlosť behu)  

• cvičenia atletickej ABCDY - súčasne dribling  

• opakované ”driblingové” úseky 15 - 30 m  

• stupňované ”driblingové” úseky 15 - 30 m  

2.2.3  Rozvoj silových schopností  

a) Nešpecifické tréningové prostriedky  

• pohybové hry a súťaže s prenášaním a hádzaním predmetov  

• prekážkové dráhy s prekonávaním prekážok rozličným spôsobom • šplhanie, 

lezenie, rúčkovanie, cvičenia na rebrinách  

• preskoky ponad gymnastické náradie (koza, kôň, debna) s oporou  

• hody plnou loptou (1 - 2 kg) rozličným spôsobom  

• kľuky, zhyby, vzpory  

Rozvoj výbušnej sily dolných končatín  

• preskoky švihadla s vysokým dvíhaním kolien, dvojšvihy  

• preskoky prekážok (atletické prekážky)  

• výskoky z podrepu, drepu, výskoky z chodidiel (nekrčiť nohy v kolenách, 

poskoky po jednej, z nohy na nohu, v podrepe a pod.  

• pohybové hry s prvkami skokov, štafetové hry: ktoré družstvo doskáče ďalej  

• výskoky na vyvýšené miesto (debna) z miesta a za rozbehu  

Rozvoj výbušnej sily horných končatín  

• hody jednou rukou (pravou aj ľavou) hádzanárskou loptou (zo stoja, kľaku, 

sedu, ľahu)  
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•  

hody 1 kg plnou loptou obojručne (aut) zo stoja, kľaku, sedu  

b) Špecifické tréningové prostriedky  

• pohybové hry ”Zaháňaná”, ”Triafaná”  

• opakované hody loptou na vzdialenosť 15 - 20 m (série)  

• opakované prihrávky na 15 - 20 m (série, čas)  

• opakované poskoky na ľavej, pravej, znožmo - súčasne dribling  

2.2.4  Rozvoj koordinačných schopností  

a) Nešpecifické tréningové prostriedky  

• preskoky ponad gymnastické náradie rôznym spôsobom  

• stoj na hlave, stoj na rukách, kotúľ nazad zášvihom do stoja, premet napred, 

salto napred (z malej trampolíny)  

• skákanie na trampolíne (rotácie okolo pozdĺžnej osi, priečnej osi - salto 

napred a nazad)  

• doplnkové a športové hry  

Rozvoj reakčnej schopnosti  

• štarty z rôznych polôh  

• dvojice: A - drží loptu v predpažení, B - stojaci oproti chytá nečakane 

pustenú loptu  

• trojice: A a B stoja proti sebe, v predpažení držia lopty, C - stojí v strehu 

kolmo na lopty a chytá nečakane pustenú loptu (dvojica sa vopred dohodne  

kto loptu pustí)  

• položiť na zem tri rovnobežne natiahnuté švihadlá 30 - 40 cm od seba; 

dvojica sa postaví roznožmo ponad stredné švihadlo chrbtom k sebe; koniec 

švihadla pod telom; švihadlá sa označia číslami 1 až 3; hráči reagujú na 

vyvolané číslo. Úloha: chytiť a potiahnuť dané švihadlo rýchlejšie ako  

partner  

• dvojica čelom k sebe na vzdialenosť predpažených rúk. A - drží v každej ruke 

tenisovú loptičku, B - zaujme polohu strehu; nečakane pustenú loptičku hráč 

B chytá pohybom zhora - dole. Úloha: chytiť čo najväčší počet loptičiek z 10 

pokusov  

• dvojice - nepresné prihrávky - vzdialenosť 2 m, rýchlosť prihrávok  

Rozvoj kinesteticko-diferenciačnej schopnosti  

dvojica čelom k sebe na vzdialenosť 5 - 6 m, každý má loptu. A - prihrá loptu, 

B - prv než príjme prihrávku, svoju loptu v poslednej chvíľke pustí na zem, 
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•  

spracuje a vráti prihrávku a chytí svoju loptu po jednom odskoku od zeme. 

Modifikácie: loptu si nadhodiť, striedavo pustiť na zem a nadhodiť, vykonať 

obrat o 360° a pod.  

• hody na cieľ z rozličnej vzdialenosti a rôznym spôsobom triafať do bránkovej  

žrde, do terča zaveseného na bránke, do vyznačeného kruhu a pod.  

2.2.5 Proces  

a) Kondičnej príprave venujeme celoročne minimálne 50 %  tréningového času. 

Zaťaženie sa postupne zvyšuje - najmä cestou zvyšovania objemu.  

b) Dôraz klásť na správne držanie tela, vyhnúť sa  jednostrannému zaťaženiu  

(cvičenia vykonávať jednou i druhou rukou, na jednu i druhú stranu).  

Požiadavky na žiakov - výkonový standard  

(Pozri v kategórii starších žiakov)  

2.  TEORETICKÁ  PRÍPRAVA  

2.1 Ciele teoretickej prípravy  

Dosiahnuť toho, aby si hráči osvojili základné všeobecné a špecifické vedomosti, 

ktoré im pomôžu pochopiť dôležité pojmy obsahu športového tréningu, význam a 

zmysel športovania vôbec, osvojiť si pravidlá hádzanej a tak mohli hrať pravidelnú 

súťaž.  

2.2 Obsah teoretickej prípravy  

Všetky poznatky, ktoré si majú hráči osvojiť, delíme z didaktických dôvodov na 

dve skupiny:  

I. Všeobecné poznatky, ktoré priamo nevyplývajú z obsahu športovej prípravy v 

hádzanej, ale sú dôležitou súčasťou výchovy mladého hráča hádzanej. Z  

praktických dôvodov obsah všeobecných poznatkov členíme na poznatky:  

A. zo všeobecnej teórie telesnej výchovy  

B. z didaktiky športového tréningu v hádzanej  

C. zo zdravotnej výchovy, lekárskej kontroly a pod.  
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II. Špecifické poznatky ktoré priamo vyplývajú z obsahu športovej prípravy.       

Zaradili sme tu:  

D. poznatky vyplývajúce z jednotlivých zložiek športového tréningu  

E. poznatky z pravidiel, organizácie súťaží v hádzanej  

2.2.1 Všeobecné poznatky  

A. Všeobecná teória telesnej výchovy    

• Základné poučenie o pojmoch:  

- telesná výchova, šport, ich význam  

- telesné cvičenia, ich charakteristika, význam pre zdravie  

B. Didaktika športového tréningu  

• Tréningová jednotka, jej štruktúra; rozcvičenie - ciele, obsah, štruktúra  

• Zásady bezpečného správania sa v priebehu telovýchovnej činnosti v 

rôznom  

prostredí  

C. Zdravotná výchova, lekárska kontrola  

• Denný režim, význam spánku, stravovanie, pitný režim  

• Požiadavky na cvičebný úbor v rôznom prostredí  

• Požiadavky na hygienu tela v priebehu i po telovýchovnej činnosti  

• Ľudské telo, jeho časti, hlavné orgány  

• Význam otužovania  

• Meranie srdcovej frekvencie, význam  

2.2.2 Špecifické poznatky  

Kondičná príprava  

• kondičná príprava, kondícia  

• základné poučenie o pohybových schopnostiach - ich význam pre športový 

výkon v hádzanej (stručná charakteristika základných pohybových schopností:  

silové, rýchlostné, vytrvalostné, pohyblivosť, koordinančné)  

Herná príprava  

• herné činnosti v hádzanej, ich triedenie (herné činnosti jednotlivca, herné 

kombinácie, herné systémy)  

• poznatky o technike a taktike vykonávaných herných činností  

Pravidlá  
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Dôkladne si osvojiť tieto pravidlá:  

• hráči  

• hranie s loptou  

• správanie sa k súperovi  

• bránkovisko  

• brankár  

• vhadzovanie  

• voľný hod  

• súťaže v hádzanej, zápas  

Ostatné okruhy pravidiel zvládnuť informatívne.  

2.3 Proces  

Obsah teoretickej prípravy si hráči osvojujú v rôznych organizačných formách. 

Základnou formou, najmä pri osvojovaní špecifických poznatkov, je tréningová 

jednotka. Tréner na výučbu teoretických poznatkov využíva všetky jej časti. Už v 

úvodnej časti pri vytyčovaní cieľov a úloh športového tréningu tréner metódou opisu 

a vysvetľovania poskytuje hráčom základné poznatky o plánovanej pohybovej 

činnosti. Zároveň rozhovorom si overuje, či ho hráči správne pochopili. V hlavnej časti 

tréner vedie hráčov k osvojovaniu si príslušných poznatkov, najmä využívaním 

názorných pomôcok (tabuľa, maketa ihriska, obrazy a pod.). V záverečnej časti tréner 

kontroluje  

úroveň osvojených teoretických vedomostí.  

Na osvojenie poznatkov tréner vhodne využíva hráčske schôdze. Do ich 

programu zaraďuje i problematiku teoretickej prípravy. V tomto vekovom období na 

teoretickú prípravu je vhodné využívať i spoločnú účasť na zápase družstva vyššej  

vekovej kategórie. Predpokladom úspechu je dobrá teoretická príprava na  

pozorovanie zápasu (konkrétne úlohy na pozorovanie, príprava pozorovacích hárkov 

a pod.). Všetci hráči po ukončení pozorovania prednesú na hodnotení výsledky 

svojho pozorovania.  

2.4 Výkonový štandard  

Hráč vie, je schopný:  

• Vysvetliť význam telesnej výchovy a športu pre zdravie.  

• Popísať základnú štruktúru tréningovej jednotky a obsah jej jednotlivých častí.  

• Vysvetliť požiadavky na správny denný režim športovca (spánok, odpočinok,  

stravovanie, pitný režim a pod.).  
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• Vymenovať základné požiadavky na osobnú hygienu v priebehu a po  

telovýchovnej činnosti.  

• Vysvetliť význam otužovania a načo je otužovanie potrebné.  

• Vymenovať časti ľudského tela a jeho hlavné orgány.  

• Vymenovať a v praxi uplatňovať zásady bezpečného správania.  

• Zmerať srdcovú frekvenciu po cvičení a vysvetliť, načo získaný údaj slúži.  

• Vymenovať a v praxi uplatňovať zásady korektného súťaženia v rámci fair-play.  

• Vysvetliť význam pojmov kondičná príprava, kondícia, herná príprava.  

• Vymenovať základné pohybové schopnosti.  

• Popísať základy techniky vykonávaných herných činností jednotlivca.  

• Správne pomenovať osvojené herné činnosti jednotlivca.  

• Správne zaradiť osvojované herné činnosti do troch hlavných skupín: herné  

činnosti jednotlivca, herné kombinácie a herné systémy.  

• Vysvetliť základné pravidlá hádzanej (podľa obsahu teoretickej prípravy).  

  

3. PSYCHOLOGICKÁ  PRÍPRAVA  

 3.1 Ciele psychologickej prípravy  

• vytvoriť pozitívny vzťah k hádzanej, súťaženiu, sústavnej a systematickej práci -  

športovému tréningu  

• vzbudiť prirodzenú potrebu zvyšovania výkonu, ašpirácie, sebazlepšovania  

• vytvárať dobrý sebaobraz a sebavedomia hráča  

• rozvíjať vôľové a charakterové vlastnosti, kognitívne schopnosti  

• rozvíjať kreativitu  hráča  

• rozvíjať tímové správanie  

• vysporiadať sa s nástupom puberty v začínajúcich prípadoch a prekonávať  

emočnú instabilitu (hlavne u dievčat)  

• zvyšovať psychickú odolnosť  hráča  

 3.2 Obsah psychologickej prípravy  
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3.2.1 Utváranie postoja a motivácia hráča  

Súčasťou utvárania postoja a motivácie hráča by malo byť aj jeho zameranie,  

potreby, záujmy,  hodnoty, ciele a  ašpirácia.   

V postoji  sa  odráža vzťah k:  

• športovej činnosti - pozitívny postoj k hádzanej, tréningovému procesu,  

súťaženiu  

• príslušnosť,  poctivosť, snaha dozvedieť sa čo najviac - informácie, vedomosti  

• k sebe samému - sebavedomie,  sebadôvera, ctižiadostivosť,  sebapoznanie  

• spoluhráčom, trénerovi, protihráčom, členom realizačného tímu, športovcom 

a ostatným - sociálny cit,  tolerantnosť, spravodlivosť,  dominancia ale aj  

submisívnosť   

• materiálnym hodnotám - opatrnosť, šetrnosť  

Postoj má odrážať emocionálnu stránku, kognitívnu stránku (skúsenosti a  

informácie) a konatívnu stránku (ako hráč uplatňuje v praxi tento postoj).  

V oblasti motivácie  zohľadniť:   

• vnútornú motiváciu – hráč má zvýšenú potrebu samotného výkonu i jeho  

zlepšovania, úspešnosti v súťaži, potrebu vyniknúť, presadiť sa, superiority,  

uznania a ocenenia, úspechy  

• vonkajšiu motiváciu – postavenie v spoločnosti, ohodnotenie  a ocenenie  

hmotné aj nehmotné, dobré materiálno – technické podmienky, výhody, vzor  

 3.2.2 Osobnosť športovca a  jeho špecifické vlastnosti a schopnosti vo vzťahu  

športovej činnosti   

• vôľové vlastnosti: zvýšená ašpirácia, iniciatívnosť, samostatnosť, rozhodnosť,  

cieľavedomosť,  súťaživosť, vytrvalosť  

• všeobecné mravné vlastnosti: čestnosť, poctivosť, statočnosť, odvážnosť,  

spravodlivosť  

• vlastnosti charakterizujúce správanie sa voči ľuďom: družnosť,  slušnosť, 

ohľaduplnosť, šetrnosť, súcit, starostlivosť, úprimnosť, pravdovravnosť,  

ochota k spolupráci, súdržnosť   

Okrem senzorických a senzomotorických schopností a zručností sú  dôležité  

intelektuálne schopnosti a zručnosti  a schopnosti interpretácie a kreácie:  
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k intelektovým schopnostiam patrí: všeobecná inteligencia hráča, vrátane špecifickej 

športovej pamäti a predstavivosti, pohybová inteligencia – motorická docilita 

(pohybová učenlivosť), hráčska inteligencia  – využitie pohybovej inteligencie a 

emocionálnej inteligencie (aj keď táto oblasť dosahuje vrchol v starších kategóriách, je 

ju potrebné brať do úvahy už od  

začiatku, týka sa to aj nasledujúcich schopností a vlastností)  

• zrakové pocity – hráč kontroluje pohyby v priestore a sluchové pocity (regulačný vplyv na 

rytmus u cyklických pohybov), pocity vestibulárneho aparátu (poloha hlavy a tela v 

priestore, smer pohybu, zrýchlenie a spomalenie) a proprioreceptívne pocity (poloha tela 

a jednotlivých častí,  

rozsah pohybov, veľkosť svalového napätia a difrenciácia)   

• vnímanie - špecifické vnemy, pocit  lopty (vnímanie hmotnosti, objemu, pružnosti, výšky 

a dráhy letu, odhad vzdialenosti) a pod. alebo tzv. cit pre  tempo, rytmus (vnímanie 

priestoru a pohybu napr. dribling), cit pre odraz (vnímanie svalového a kĺbového napätia 

vzhľadom k pevnosti a pružnosti  

podložky, odraz lopty vzhľadom ku kvalite palubovky)  

• predstavy, ideomotorika – hráč si vie predstaviť pohyb a vlastný pohyb, začína  

sebahodnotiť a sebakontrolovať   

• anticipácia (predvídavosť) - konať alebo reagovať s časovým predstihom  

• pozornosť - hráč sa dokáže sústrediť na jednu oblasť, zatiaľ čo ostatné si  

neuvedomujeme, využíva úmyselnú pozornosť, taktiež aj posturálnu  

pozornosť, ktorá súvisí s  bdelosťou, reaktibilitou hráča   

• pamäť – hráč zdokonaľuje špeciálnu pamäť  

• tvorivosť (kreativita) – pokusy riešiť náročnejšie problémové úlohy a situácie,  

tvoriť čo najviac riešení pôvodných a neobvyklých (napr. kombinácií,  

systémov, možností prihrávok a pod.)  

3.2.3 Regulácia psychických stavov  

Vzhľadom na začiatok športovej dráhy hráča a vek ešte nemôžeme požadovať nasledujúce 

správanie a kvality, ale v zmysle psychologickej prípravy ich berieme do úvahy.  

Psychická odolnosť a stabilita hráča, ide o zvýšenie frustračnej tolerancie hráča. Ďalej je to 

zvládanie stereotypnej záťaže športu.  Hráč poznáva svoje aktuálne emočné  

stavy.   
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• Pre hráča je tiež dôležité vedieť prekonávať  negatívne emočné zážitky spojené  

s bolesťou.  

• Autoregulácia sa prejavuje v sebaovládaní, samostatnosti, sebadôvere,  

flexibilite.  

3.2.4 Utváranie tímu, tímové správanie  

Z hľadiska tímu a tímového správania hráčov je vhodné zamerať sa na tieto  

oblasti:  

• rozvíjať sociálnu interakciu (koordináciu a kooperáciu), pozitívne interpersonálne vzťahy 

v rámci športového kolektívu i mimo (kamarátske  

vzťahy, priateľstvo)  

• podporovať prirodzenú, nenadsadenú úctu k starším hráčom, trénerom resp. iným 

členom realizačného tímu (napr. asistent trénera, predseda klubu, masér  

atď.)  

• prehlbovať komunikáciu medzi hráčmi, nielen o športe (spoločné záujmy, hodnoty, 

názory), chápať a rozumieť aj neverbálnej komunikácii (dohodnuté signály, gestá, 

posunky, mimika, smer pohľadu a očný kontakt, pohyb tela, emočné prejavy, vyjadrenie 

citov, z afarbenie hlasu, rýchlosť a hlasitosť reči a  

pod.)  

• podnecovať interpersonálnu empatiu  

• oboznámiť a následne zvnútorňovať spoločný cieľ tímu v zmysle ”Všetci za jedného, 

jeden za všetkých” (byť lepší, byť úspešní na základe fair play),  

normy a pravidlá, ktorými sa tím riadi  

• stotožniť hráča  so sociálnou rolou v športe  uvedomujúc si, že má súčasne  aj  

iné roly napr. kamarát, žiak, syn/dcéra, rola majstra, víťaza, porazeného  

3.3 Proces  

Všeobecne v rámci psychologickej prípravy odporúčame uplatňovať nasledujúce  

princípy psychologickej prípravy:  

• princíp modelovania  

stupňovania psychologických záťaží, ktoré vyplývajú zo zvyšujúcich sa  

nárokov tréningového procesu  

• obmeňovania psychických záťaží  
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• relaxácie  

• regulácie aktivačnej úrovne  

• individualizácie  

K obsahu psychologickej prípravy hráčov uvádzame niekoľko metodických  

pripomienok:  

• Hráčov motivujeme pre šport príkladom trénera, známeho športovca,  účasťou  

na súťažiach a tréningoch starších hráčov a vrcholných podujatiach.  

• Veľmi dôležité je poskytnúť hráčom aj po prípravke čo najviac možností pre pozitívne 

zážitky v praktickej činnosti – radosť z pohybu, športovania a nástupu súťaženia, 

pozitívna spätná väzba (pochváliť alebo odmeniť dobre zrealizovanú pohybovú úlohu), 

prekonať stagnáciu v nácviku ďalšou  

motiváciou (tréner vytvára prostredie dôvery, povzbudzuje, ale aj poukazuje na 

nedostatky, hlbšie analyzuje individuálnu činnosť, podporuje potrebu zvyšovania výkonu, 

dbá  na pestrosť a rôznorodosť  výberu tréningových  

prostriedkov.  

• Z hľadiska morálnych vlastností a správania sa ”fair – play” tréner nediskriminuje hráčov 

na základe osobných sympatií, podporuje hodnotenie problémových situácií samotnými 

zverencami, využíva príklady fair-play správania  športových osobností, dôsledne 

vyžaduje od hráčov dodržiavanie  

jasných pravidiel organizácie tréningu.  

• K formovaniu hráčskeho kolektívu je vhodné využívať spoločné podujatia v 

mimotréningovom procese  

• Dôležité je spolupracovať s rodinou, v zmysle podpory dieťaťa v športe a pri formovaní  

vhodného životného štýlu mladého hráča – pozor na preťaženie a množstvo krúžkov.  

• Tréner:   

− poskytuje priestor pre otvorenú komunikáciu, pýta sa na pocity, ale  

vyžaduje tiež  aj iniciatívu od hráča  

− stále hodnotí aj intraindividuálne (berie do úvahy zlepšenie vlastného osobného 

výkonu hráča, hlavne v prípade nevyhranenej orientácie a psychickej lability súvisiacej 

s prejavmi puberty, tendenciami zanechať hádzanú), v tréningovom procese rozvíja 

kreatívne myslenie, a to tak, že ”neservíruje”  stále hotové algoritmy nácviku (napr. 

výber cvikov s určitým zameraním) , ale poskytuje priestor pre vlastné objavenie 
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(napr. vhodnejší pohyb končatiny, prihrávky), to predpokladá podporovať 

samostatnosť  

športovca, samoreguláciu, určitú uvoľnenosť  

− podporuje aj iné záujmy, ak ešte dieťa nie je rozhodnuté jednoznačne pre hádzanú  

− ak je hráč v puberte, správa sa k nemu ako kamarát ale s dodržaním  

prirodzeného rešpektu   

− využíva prostriedky regulácie  aktuálnych predštartových stavov:  

 modelované pôsobenie a zaťažovanie psychiky hráča  motivácia  

cieľavedomé zapájanie hráča do športového kolektívu  

 aktívny prístup hráča, vlastné autoregulačné pôsobenie  

− vytvára také situácie, ktoré podporujú tvorivé myslenie, sú to situácie:  

 s rizikovým riešením, ktoré vyplývajú z ich neurčitosti, dynamiky a zložitosti (napr. 

v hrách systém útoku)  na výber optimálneho riešenia, pričom výsledok je dopredu 

známy  na tvorbu riešenia otvorených úloh, kde výsledok nie je známy, hráč ho 

musí objaviť (napr. vytvorenie hernej kombinácie)  ťažké, v ktorých sa využíva 

mobilizačný vplyv prekážok na kvalitu riešenia úloh (spojené so stresogénnymi 

vplyvmi), napr. obmedzenie pohybu niektorých častí tela, sťaženie prostredím 

alebo prekážkami  

 obsahujúce úlohy na tvorbu predstáv riešenia   

3.4 Výkonový štandard  

Žiak je schopný, dokáže:  

• prejaviť pozitívny postoj k športovému tréningu  

• chce súťažiť, byť lepší  

• uplatniť v športovom tréningu i súťaži správanie fair – play  

jasne pomenovať objekt strachu, pozná už niektoré vlastné prejavy súťažnej  

anxiózy  

• v neúspešnej činnosti pokračovať, má dôveru v seba i trénera  

• predstaviť si správne vykonanie základných herných činností   

• hrať aj v ”bolesti”  

• dodržiavať zásady osobnej hygieny a správnej životosprávy   

• v bežných situáciách mať správanie (emočné prejavy) pod kontrolou (situácia  
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sa mení s nástupom puberty)  

• kooperovať so spoluhráčmi  

 ZÁKLADNÉ  OBJEMOVÉ  UKAZOVATELE  

(Pozri 5 v kategórii staršich dorastencov)  

 EVIDENCIA  A  DOKUMENTÁCIA  ŠPORTOVEJ  PRÍPRAVY  

(Pozri 6 v kategórii starších dorastencov)  

 PODMIENKY  NA  PLNENIE  VÝKONOVÝCH  ŠTANDARDOV  

(Pozri 7 v kategórii starších dorastencov)  

   

UČEBNÉ  OSNOVY  ŠPORTOVEJ  PRÍPRAVY V  HÁDZANEJ 

7. - 9. ročník 

  

VŠEOBECNÝ  CIEĽ  ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY  

Položiť základy budúcej vysokej športovej výkonnosti v dorasteneckom veku a v dospelosti. 

Klásť dôraz na vysokú úroveň všeobecnej a špecifickej pohybovej výkonnosti, ako aj na to, aby si 

hráči osvojili základné herné činnosti jednotlivca,  

kombinácie a systémy. Vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k hádzanej.  

 1 H ERNÁ  PRÍPRAVA   

1.1 Ciele hernej prípravy  

a) Zdokonaľovať herné činnosti jednotlivca (pozri obsah hernej prípravy) s dôrazom na  

• vysokú úroveň techniky ich vykonávania  

• ich uplatnenie vo vyššej rýchlosti (bez technických chýb)  

b) Nacvičiť a zdokonaľovať riešenie typických herných situácií.  

c) Dosiahnuť, aby hráči individuálny výkon podriaďovali potrebám družstva.  

1.2 Obsah hernej prípravy  
 

1.2.1 Útočné činnosti  

Útočné systémy  

• postupný útok s 1 pivotmanom a 1 postmanom  
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• protiútok skupiny hráčov 2. vlny  

• postupný útok pri početnej prevahe  

• postupný útok pri početnom oslabení  

Útočné kombinácie  

• clonenie  

• špeciálne útočné kombinácie pri početnej prevahe  

• špeciálne útočné kombinácie pri osobnom bránení 2 hráčov  

Útočné činnosti jednotlivca  

• uvoľnenie hráča s držanou loptou a vedením lopty po klamavej činnosti  

Prihrávky  

• vo výskoku zhora  

• vo výskoku za seba  

Streľba  

• zhora z behu zo súhlasnej i nesúhlasnej nohy  

• z priestoru pivotmana po obrate vpred pádom  

• z priestoru pivotmana po obrate vpred skokom  

• zdola  

• z priestoru krídla pádom  

• z priestoru pivotmana po obrate vzad skokom  

• odrazom lopty od zeme s rotáciou vpravo, vľavo  

• oblúkom  

• z 9 m hodu  

 

1.2.4 Obranné činnosti  

Obranné systémy  

• kombinovaná obrana 1+5  

• priestorová obrana 1-2-3  

• priestorová obrana 2-4  

• obrana proti protiútoku 2. vlny  
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• obrana pri početnom oslabení  

Obranné kombinácie  

• zdvojovanie  

• preberanie po clone  

• skupinový blok  

Obranné činnosti jednotlivca  

• clonenie  

• bránenie hráča s loptou pri klamavej činnosti  

• bránenie hráča s loptou pri streľbe  

• získavanie držanej lopty súperom  

Činnosti brankára  

• stavanie sa brankára v závislosti od postavenia útočníka s loptou  

• založenie protiútoku  

• zachytávanie protiútoku súpera získaním lopty  

 1.2.4 Proces  

a) Viesť hráčov k tomu, aby vedeli a chceli zaujať základné postavenie v obrane a v útoku  a aj 

tým zabrániť ich zhlukovaniu okolo lopty.  

b) Klásť dôraz na uplatňovanie tvorivého jednania hráčov, zabrániť predčasnému 

uplatňovaniu nacvičených herných kombinácií.  

c) Dbať na to, aby si hráči osvojili obsah činností všetkých hráčskych funkcií v obrane i v 

útoku.  

d) Klásť dôraz na zaujímavý a pestrý výber cvičení, často ich obmieňať, preferovať rôzne 

súťaže s dôrazom na kvalitu vykonávania herných činností.  

e) Pri nácviku a zdokonaľovaní herných činností uplatňovať správnu a častú ukážku trénera 

alebo prostredníctvom názorných didaktických pomôcok (kresba, obraz, video a pod.).  

f) V tejto etape športovej prípravy je dôležité, aby hráči dostávali pravidelné spätné 

informácie o kvalite vykonávanej pohybovej činnosti.  

g) Obdobie žiackeho veku je mimoriadne senzitívne na osvojovanie ”loptovej techniky” 

hráčov, odporúčame preto zaraďovať bloky loptovej techniky (10 - 20  

min.) do väčšiny tréningových jednotiek zameraných na hernú prípravu.  

1.3 Výkonový štandard  

Hráč vie, je schopný:  
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a) Správne terminologicky pomenovať, popísať a prakticky predviesť tieto herné činnosti 

jednotlivca:  

• prihrávky vo výskoku zhora, za seba  

• streľba zhora z behu zo súhlasnej i nesúhlasnej nohy  

• streľba z priestoru pivotmana po obrate vpred pádom, skokom  

• streľba zdola  

• streľba z priestoru krídla pádom  

• streľba z priestoru pivotmana po obrate vzad skokom, pádom  

• clonenie  

• získavanie držanej lopty súperom  

• brankár  -  založenie protiútoku -  zachytávanie protiútoku súpera získaním lopty  

b)  V spolupráci s trénerom rozhodovať tréningové zápasy, viesť jednoduchý zápis  

o zápase, merať čas.  

c)  V zápasoch efektívne, účelne uplatňovať osvojené herné kombinácie a zapojiť sa do hry v 

herných systémoch:  

• protiútok skupiny hráčov 2. vlny  

• kombinovaná obrana 1+5  

• priestorová obrana 2-4,   1-2-3  

• obrana proti protiútoku 2. vlny  

• útočná kombinácia, clonenie  

• útočná kombinácia pri osobnom bránení súpera 2 - 3 hráčov  

• obranná kombinácia, preberanie po clone  

• skupinový blok  

 2. KONDIČNÁ  PRÍPRAVA  

2.1 Ciele kondičnej prípravy  

a) Podporiť prirodzený biologický vývoj organizmu.  

b) Zvýšiť odolnosť organizmu voči pohybovému zaťaženiu všestranného charakteru.  

c) Ďalej rozšíriť inventár tréningových prostriedkov, zvládnuť ich techniku.  
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d) Dôraz na rozvoj aeróbnej vytrvalosti, rýchlostných schopností, relatívnej sily a 

koordinačných schopností.  

 

2.2 Obsah kondičnej prípravy  
 

2.2.1 Rozvoj vytrvalostných schopností  

Nešpecifické tréningové prostriedky  

2.2.2 Rozvoj aeróbnej vytrvalosti  

• športové hry s upravenými pravidlami 30 - 40 min.  

• turistika 2 - 3 hod.  

• skákanie na švihadle 15 - 20 min.  

• pomalý rovnomerný beh (alebo iná vhodná aktivita) v trvaní 20 - 30 min. (za vodičom), SF 

120 - 150 pulzov za minútu  

Aeróbne aktivity zaraďujeme minimálne 3 - 4 krát týždenne. Postupne sa predlžuje trvanie, 

nie intenzita. Využívame čo najpestrejší výber prostriedkov.  

2.2.3 Rozvoj rýchlostných schopností  

a) Nešpecifické tréningové prostriedky:  

− Pohybové hry s prvkami behov a štafety (dĺžka úsekov 5 - 20 m)  

− Bežecká ABCDA  

Rozvoj frekvenčnej rýchlosti  

• prebehy ponad 8 - 10 plných lôpt (čiar, pásov, molitanu, latiek) položených za sebou na 

vzdialenosť 50 - 60 cm; prebehy dopredu, bokom, so zmenou smeru (stúpiť do každej 

medzery), s dôrazom na frekvenciu  

• prebehy 20 - 30 m úsekov so striedaním behu s dôrazom na frekvenciu  

(krátke kroky) a dĺžku krokov  

• beh dolu svahom (sklon do 5 st.) na úsekoch 10 - 20 m, dôraz na frekvenciu  

Rozvoj akceleračnej rýchlosti  

• štarty z rôznych polôh  

• výbehy po kotúli napred do 10 - 15 m  

• výbehy smerom na hodenú loptu - hodiť loptu alebo zakotúľať pred seba a snažiť sa ju 

čo najrýchlejšie dobehnúť; loptu môže hádzať aj partner  
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• výbehy z drepu a z nízkeho štartu  

Rozvoj cyklickej rýchlosti  

• stupňované úseky 40  - 60 m  

• opakované úseky 20 - 40 m  

• rozložené úseky 30 - 60 m, (napr. 10 m rýchlo - 10 m zotrvačne - 10 m  

rýchlo)  

• beh do kopca (sklon 20 - 30 stupňov), úseky 5 - 15 m  

• handikapové behy na 20 - 40 m  

Dĺžku úsekov treba neustále meniť. Rozvoj rýchlostných schopností zaraďujeme  

2 - 3 krát týždenne, celkový objem 250 - 400 m.  

b) Špecifické tréningové prostriedky  

• štarty z rôznych polôh - dribling do 20 m  

• opakované letmé úseky 15 - 20 m - dribling  

• opakované ”driblingové” úseky 15 - 20 m zakončené streľbou  

• dribling so zmenou smeru (”slalom”), i formou súťaží, štafety  

• cvičenia na rozvoj rýchlosti prihrávok (rôzne druhy prihrávok) - formou  

súťaže  

2.2.4 Rozvoj silových schopností  

a)  Nešpecifické tréningové prostriedky  

• pohybové hry a súťaže s prvkami vrhov a hodov  

• hody plnou loptou (1 - 2 kg) rozličným spôsobom  

• gymnastické cvičenia všestranného charakteru s malými 1 - 1,5 kg činkami,  

2,5 - 5,0 kg kotúčmi činky  

• cvičenia s gumovou šnúrou  

• cvičenia s pevnou alebo nakladacou 10 - 15 kg činkou (priťahovanie v  

predklone, za telom, nadhody, tlak v ľahu a pod.)  

• kruhová forma, 6 - 8 stanovíšť - paže, chrbát, brucho, dolné končatiny, 10 -  

15 opakovaní, 1 až 3 kruhy  
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 2.2.4 Rozvoj výbušnej sily dolných končatín  

Gymnastická lavička:  

• zoskok obkročmo - výskok na lavičku (odraz z chodidiel, nekrčiť nohy v kolenách)  

• sed na lavičku obkročmo - výskoky do stoja na lavičke  

• stoj bokom k lavičke, bližšiu nohu položiť na lavičku (na celé chodidlo), vykonať výpon 

do výskoku s výmenou nôh do východiskového postavenia na opačnej strane lavičky  

• výskoky z podrepu (trup kolmo, stehná rovnobežne s podložkou)  

• násobené odrazy - po jednej, z nohy na nohu, obojnožne v podrepe ”žabáky” a ich 

kombinácie  

• preskoky  atletických  prekážok  (jednonožne,  obojnožne,  bez  a  s  

medziskokom, rozličná výška prekážok).  

2.2.5 Rozvoj výbušnej sily horných končatín  

a) Nešpecifické tréningové prostriedky  

• hody jednou a obidvoma rukami s 1 kg plnou loptou (zo stoja, kľaku, sedu, ľahu, vo 

výskoku) na rozličnú vzdialenosť  

Gumová šnúra:  

• gumovú šnúru zachytiť o priečku rebrín, mierny stoj rozkročný, záklon (kľak, sed) 

chrbtom k rebrinám (v primeranej vzdialenosti), vzpažiť, uchopiť konce gumovej šnúry 

- naťahovať gumovú šnúru dopredu  

• ľah na brucho, vzpažiť, gumovú šnúru uchopiť za konce, záklon; gumovú šnúru drží 

vzadu partner s primeraným natiahnutím; položiť vystreté paže  

dlaňami na zem s natiahnutím gumovej šnúry  

Cvičenia vykonávať vždy ľavou i pravou rukou.  

b) Špecifické tréningové prostriedky  

• prihrávky na vzdialenosť 15 - 20 m, dôraz na prudkosť prihrávky, série, počet prihrávok 

za stanovený čas, rôzne druhy prihrávok - i formou súťaže  

• Opakované poskoky, skoky, na ľavej i pravej nohe, znožmo - súčasne,  

dribling, série  

• dva zástupy (vzdialenosť 10 m) - prihrávky v behu, prudkosť, presnosť - bez prerušenia 

stratou lopty  

• obranná činnosť 1:1 vo vymedzenom priestore (dôraz na ”prácu nôh v  

obrane!)  
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2.2.6 Rozvoj koordinačných schopností  

a) Nešpecifické tréningové prostriedky  

• skákanie na trampolíne  

• doplnkové športové hry  

• akrobatické cvičenia a ich kombinácie na žinenkovom páse  

b) Špecifické tréningové prostriedky  

Rozvoj reakčnej schopnosti  

• dvojica za sebou: A - stoj rozkročný, hádže loptu popod nohy vzad odrazom od zeme 

(pod rozličným uhlom, rozličnou silou a v rozličnom smere), B - loptu chytá  

• stoj výkročný, podrep na prednej nohe, pod kolenom držať loptu obidvoma rukami; 

loptu pustiť, tlesknúť si pred nohou a loptu chytiť prv než padne na  

zem  

• dve - počtom rovnaké družstvá sa postavia na štartovú čiaru: A vpravo a B vľavo 

od stredu; hráčom sa pridelia čísla, vytvoria sa dvojice; tréner stojaci za ich chrbtom 

hodí alebo zakotúľa loptu dopredu a vyvolá číslo niektorej z dvojíc; hráči označeného 

čísla vybiehajú a snažia sa zmocniť lopty skôr ako súper  

2.2.6 Rozvoj kinesteticko-diferenciačnej schopnosti  

• žonglovanie s 3 loptami vo dvojici, vzdialenosť od seba 5 - 6 m; A - má 2 lopty, B - jednu 

loptu; A - prihrá loptu o zem partnerovi, B - prv než chytí prihranú loptu, svoju prihrá A, 

ktorý dá medzitým do hry druhú loptu, atď., hráč nesmie držať v rukách viac ako jednu 

loptu, druhá je vo vzduchu. Varianty: priame prihrávky, použiť jednu hádzanársku, 

tenisovú a plnú loptu 1 kg  

• hádzanie na cieľ - kotúľajúcu sa plnú loptu alebo loptu položenú na  

gymnastickej debne  

2.2.7 Rozvoj orientačnej schopnosti  

• dve - počtom rovnaké družstvá s loptami sa rozostavia, každé na jednej polovičke 

ihriska; každý hráč má na druhej strane partnera; dvojice sú očíslované; na povel sa 

voľne pohybujú driblingom po svojej ploche; na zapísknutie položia všetci lopty na zem 

a prebehnú k lopte partnera. Modifikácie: hráči neprebehujú, ale dvojice si súčasne 

vymenia prihrávky  

• tri žinenky položiť za sebou a 5 m pred ne položiť loptu; traja hráči sa voľne rozostavia 

na ploche ihriska; určený hráč má za úlohu vykonať rýchlo za sebou tri kotúle, zdvihnúť 

loptu a prihrať tomu hráčovi, ktorý má zdvihnutú ruku. Druhá modifikácia: po ihrisku sa 

voľne pohybuje 5 - 6 hráčov  

označených číslami. Úlohou je prihrať vyvolanému číslu.  
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V puberte sa môže narušiť jemná koordinácia pohybov, treba preto venovať rozvoju 

koordinačných schopností zvýšenú pozornosť.  

2.3 Proces  

a) Kondičná príprava má celoročný charakter.  

b) Kondičnú prípravu realizovať v rôznom prostredí (príroda, posilňovňa, športová hala a 

pod.).  

c) Dbať na pestrý, zaujímavý výber tréningových prostriedkov (aj hrové  

prostriedky).  

d) Získané údaje o pohybovej výkonnosti analyzovať s hráčmi (hráčkami),  

motivovať k sebakontrole, sebahodnoteniu, sebazdokonaľovaniu.  

2.4 Výkonový štandard  

Pohybová výkonnosť sa prejavuje cez pohybové výkony. Na hodnotenie pohybovej 

výkonnosti používame jednoduché pohybové skúšky - motorické testy. Každý test je 

ukazovateľom určitej pohybovej schopnosti, medzi ktoré najčastejšie  

zaraďujeme silové, rýchlostné, vytrvalostné a koordinačné schopnosti.  

V tejto publikácii neuvádzame pre nedostatok priestoru popis jednotlivých testov. 

Uvedieme ich v ďalšej plánovanej publikácii.  

Požiadavky na hráčov títo ich majú dosiahnuť v závere jednotlivých vekových kategórií (pozri 

pripojenú tabuľku). Požiadavky sú zostavené zvlášť pre chlapcov a dievčatá. Predpokladáme, že 

jednotlivé družstvá budú dlhdobo uplatňovať vybranú testovú batériu. Ostatné testy môžu 

uplatniť v určitých konkrétnych etapách športovej prípravy. Pre družstvá zaradené do útvarov 

talentovanej mládeže SZH stanoví  

jednotnú testovú batériu.   

Tab. 1  Všeobecná pohybová výkonnosť  

Testovaná  

pohybová 

schopnosť  

  

  

Názov testu  

  

Požadovaný výkon  

Mladší žiaci  Starší žiaci  

CH  D  CH  D  

Bežecká rýchlosť  Beh na 50 m (s)  7,7  8,2  7,4  7,8  

Výbušná sila dolných 

končatín  

Skok do diaľky z 

miesta  

(cm)  

  

195  

  

185  

  

215  

  

200  
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Výbušná sila horných 

končatín  

Hod 2 kg plnou 

loptou dvomi 

rukami sponad 

hlavy (cm)  

  

730  

  

650  

  

850  

  

750  

Sila brušných svalov  Ľah-sed za 30 sek. 

(počet)  

  24    16    28    19  

Pohyblivosť  Predklon v stoji (cm)    +2    +6    +4  +10  

Aeróbna vytrvalosť  6 min. beh (m)  1300  1200      

  9 min. beh (m)      2000  1700  

Legenda:  CH  =  chlapci,  D   =  dievčatá  

  

Tab. 2  Špecifická  pohybová výkonnosť  

Testovaná  

pohybová 

schopnosť  

  

  

Názov testu  

  

Požadovaný výkon  

 Mladší žiaci  Starší žiaci  

 CH  D  CH  D  

Rýchlostné 

schopnosti Bežecká 

rýchlosť  

  

Beh na 30 m (s)  

  

4,6  

  

5,4  

  

4,4  

  

5,5  

Bežecká rýchlosť a 

technika vedenia 

lopty  

Vedenie lopty na 30 

m   

(s)  

5,1  5,3  4,8  5,5  

Bežecká rýchlosť so  Beh  2 x 15 m (s)  6,2  6,6  5,9  6,4  

zmenami smeru (s)  Člnkový beh 10 x 5 m 

(s)  

19,5  20,5  18,8  19,8  

Vytrvalosť v rýchlosti  Beh 10 x 20 m (s)      43,5  50,5  

  Beh po kríži 8 x 10 m 

(s)  

19,0  22,0  18,0  19,5  

Výbušno-silové 

schopnosti:  

Výbušná sila dolných 

končatín  

  

  

  

Trojskok na jednej  

(odrazovej) nohe 

(cm)  

  

  

550  

  

  

590  

  

  

620  

  

  

600  

Vertikálny výskok  z 

trojskokového 

rozbehu (cm)  

  

  

  48  

  

  

  38  

  

  

  58  

  

  

50  
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Výskok 

obojnožne z 

miesta (cm)  

  

  40  

  

35  

  

50  

  

40  

Výbušná sila horných 

končatín  

  

Hod loptou do 

diaľky  z miesta  

(m)  

  

  20  

  

  18  

  

  26  

  

  24  

Hod 1 kg plnou 

loptou do diaľky z 

miesta (m)  

  

  -  

  

  -  

  

  18  

  

  20  

Aeróbno-anaeróbna 

vytrvalosť  

Vytrvalostný člnkový 

beh  

(počet úsekov)  

  

  60  

  

  60  

  

  75  

  

  65  

Koordinačné 

schopnosti  

Reakčná schopnosť  

  

Kinesteticko- 

diferenciačná 

schopnosť  

  

Chytanie tenisových 

loptičiek - 10 

opakovaní (počet 

úspešných pokusov)  

  

  

  

  

    7  

   

  

  

    7  

  

  

  

  

    8  

   

  

  

    8  

Beh na 3 m (s)    1,9    2,0    1,8    1,9  

Žonglovanie s dvomi 

loptami (počet)  

     

8  

  

   10  

  

  10  

  

  15  

Legenda:  CH  =  chlapci,  D   =  dievčatá  

 

3. TEORETICKÁ  PRÍPRAVA  

3.1 Ciele teoretickej prípravy  

Dosiahnuť, aby si hráči osvojili množstvo všeobecných a špecifických vedomostí, aby sa mohli 

stať aktívnejšími účastníkmi tréningového procesu a podieľať sa na jeho  

riadení.  

3.2 Obsah teoretickej prípravy  
 

3.3.1 Všeobecné poznatky  

A. Všeobecná teória telesnej výchovy    

• základné poučenie o pojmoch  
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• telesná výchova, šport, ich význam  

• telesné cvičenia, ich charakteristika, význam pre zdravie  

B. Didaktika športového tréningu  

• tréningová jednotka, jej štruktúra; rozcvičenie - ciele, obsah, 

štruktúra  

C. Zdravotná výchova, lekárska kontrola  

• denný režim, význam spánku, stravovanie, pitný režim  

• požiadavky na cvičebný úbor v rôznom prostredí  

• požiadavky na hygienu tela v priebehu i po telovýchovnej 

činnosti  

• ľudské telo, jeho časti, hlavné orgány • význam otužovania  

• meranie srdcovej frekvencie, význam  

3.3.2 Špecifické poznatky   

• úrazová zábrana  

• vplyv fajčenia na športový výkon • prvá pomoc  

• lekárske prehliadky - ich význam  

Kondičná príprava:  

• kondičná príprava  -  ciele, obsah, diagnostika  

• rýchlostné schopnosti  -  štruktúra, rozvoj, diagnostika  

• koordinačné schopnosti  -  štruktúra, rozvoj, diagnostika  

• ďalšie poznatky vyplývajúce z obsahu kondičnej prípravy  

  

Herná príprava:  

• hráčske funkcie, výber hráčov pre zvolený obranný a útočný systém  

• taktická príprava na zápas  

• ďalšie poznatky vyplývajúce z obsahu hernej prípravy  

Pravidlá:  

• hracia plocha  

• hrací čas  

• lopta  
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• dosiahnutie gólu  

• začiatočný hod  

• 7 m hod  

• rozhodcovský hod  

• vykonávanie hodov  

3.4. Proces  

V tejto vekovej kategórii je potrebné v zásade ukončiť osvojovanie základných pravidiel. Je 

to jedno z najdôležitejších období na osvojovanie poznatkov zo všetkých  

zložiek športovej prípravy. Pravidelnou analýzou údajov o telesnom vývine, pohybovej 

výkonnosti za aktívnej účasti hráčov ich vedieme k sebakontrole a sebahodnoteniu.  

3.5 Výkonový štandard 

 Hráč vie, je schopný:  

• Vymenovať najúspešnejších hráčov, hráčky hádzanej v SR.  

• Vymenovať a rozlíšiť základné pohybové schopnosti, určiť pohybové činnosti  

(športy), ktoré ich prevažne rozvíjajú.  

• Vymenovať a charakterizovať zložky športového tréningu.  

• Vymenovať ciele a obsah kondičnej prípravy.  

• Vysvetliť význam diaganostikovania pohybovej výkonnosti a telesného vývinu.  

• Podieľať sa na vykonávaní funkcie rozhodcov pri testovaní pohybovej výkonnosti a 

telesného vývinu, hráč vie vykonávať funkcu zapisovateľa, časomerača a za pomoci 

trénera (podľa jeho pokynov) vyhodnocovať získané  

údaje.  

• Vysvetliť význam, štruktúru obsahu, výber cvičení na všeobecné a špeciálne rozcvičenie, 

pripraviť sa na jeho vedenie a viesť rozcvičenie so spoluhráčmi.  

• Popísať základnú štruktúru rýchlostných schopností, hlavné metódy jej rozvoja a 

vymenovať testy na ich diagnostikovanie.  

• Vymenovať hráčske funkcie v obrane a v útoku.  

• Vysvetliť základné pravidlá hádzanej (uvedené v obsahu špecifických  

poznatkov).  

• Vysvetliť zásady poskytovania prvej pomoci sebe a iným.  

• Vysvetliť negatívny vplyv fajčenia na zdravie a športový výkon.  
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• Vysvetliť ciele olympizmu a olympijského hnutia v súčasnosti o olympijskú  

chartu, vysvetliť pojmy ”kalokagathia” a ”fair play”.  

 4. PSYCHOLOGICKÁ  PRÍPRAVA  

4.1 Ciele psychologickej prípravy  

• Vypestovať prirodzenú potrebu zvyšovania výkonu, ašpirácie, sebazlepšovania  

• Viesť k sebapoznávaniu v záťažových situáciách s dôrazom na predštartový  

stav, súťaž a posúťažný stav  

• Podporovať dobrý sebaobraz a sebavedomia hráča  

• Prehĺbiť vôľové a skvalitniť charakterové vlastnosti, správanie ”fair- play”,  

kognitívne schopnosti, hlavne hodnotiaci aspekt  

• Rozvíjať kreativitu  a samostatnosť hráča  

• Skvalitniť športovú a emocionálnu inteligenciu hráča  

• Stotožniť sa s postavením v tíme, vytvoriť kvalitný vzťah hráč - tréner –  tím  

hráča  

• Podporiť a rozvíjať asertívne  a prosociálne správanie hráča  

• Vysporiadať sa  a prekonať obdobie puberty  bez vážnejších psychických tráum  

a straty sebadôvery a súčasne zvýšiť frustračnú toleranciu  

• Zvyšovať psychickú odolnosť hráča  

4.2 Obsah psychologickej prípravy  

4.2.1 Utváranie postoja a motivácia hráča  

• pozitívny vzťah k súťaženiu a pravidelnej a systematickej športovej 

príprave, tréningu  

• zachovať si pozitívny postoj k sebe: sebaúcta, sebadôvera a 

sebavedomie  

• pozitívny postoj k životu v prípade možnej neúspešnej športovej dráhy  

V oblasti motivácie:  

• nadobudnúť potrebu úspechu, presadiť sa a zlepšovať výkon  

• vedieť sa ”vyhecovať, vyburcovať”, sebamotivovať  
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• mať pozitívny stimulujúci vzor i zázemie  a vytýčený dlhodobejší cieľ 

(svoju  

hviezdu)  

• vytvoriť dostatok vonkajších stimulov pre motiváciu (uznanie a 

ocenenie -  

rodina, známi, priatelia, škola, klub)  

• byť si vedomý alternatív v rámci životnej dráhy (v rezerve aj iná činnosť 

ako  

šport v prípade nepriaznivých podmienok a okolností)  

4.2.2 Osobnosť športovca a  jeho špecifické vlastnosti a schopnosti vo vzťahu  

k športovej činnosti   

U hráča by sme mali zvyšovať, resp. ďalej rozvíjať  

• súťaživosť a ochotu riskovať  

• v oblasti vôľového konania a rozhodovania rozvíjať vlastnosti ako 

sebaovládanie, statočnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť, zodpovednosť a  

samostatnosť, schopnosť podávať výkon v bolesti  

• prehlbovať vnímanie (pocit lopty, anticipácia letu, odrazu, atď.) 

intrapersonálnu empatiu (pocit adekvátneho rozcvičenia, pripravenosti 

organizmu, vcítenie  sa do charakteru zaťaženia - aeróbna alebo 

anaeróbna práca), interpersonálnu empatiu - odhadnúť a predvídať 

správanie, pohyb spoluhráča a  súpera, následne ich pochopiť a 

adekvátne konať (emocionálna  

inteligencia hráča)  

• ďalej zdokonaľovať pohybovú pamäť, kreativitu, schopnosť posudzovať,  

hodnotiť a porovnávať  

• myslenie - hráč rozvíja logické myslenie, aj takticky tvorivo myslí, myslí 

ako  

člen kolektívu)  

• tvorivosť (kreativita) - hráč úspešnejšie rieši  problémové úlohy a 

situácie, na  

ktoré sa stáva vnímavejší a citlivý, tvorí čo najviac možných riešení pôvodných a 

neobvyklých (napr. kombinácií, systémov, možností prihrávok a pod.)  
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4.2.3 Regulácia psychických stavov  

• Psychická odolnosť a stabilita hráča sa prejavuje (naplno až v starších 

kategóriách, ale s rozvojom je potrebné začať skôr) zvládnutím 

psychickej záťaže, ako sú neprimerané úlohy, problémové situácie, 

konflikty,  dôležité je  

vyrovnanie sa s neúspechom, nepriaznivými podmienkami pre podanie  

výkonu, ide o zvyšovanie frustračnej tolerancie hráča, čo súvisí so športovým  

sebavedomím, kapacitou pozitívnych športových pocitov, náročnosťou  

situácie, schopnosťou zabúdania a  následnej koncentrácie.  

• Ďalej je to zvládanie stereotypnej záťaže športu. Hráč postupne ovláda 

svoje aktuálne emočné stavy, usiluje sa  mať emócie pod kontrolou, 

poznáva ich. Hráč sa snaží  záporné tendencie (strach, súťažná úzkosť, 

hnev, agresia atď.) identifikovať a za pomoci trénera ich prelaďovať. 

Pre hráča je tiež dôležité vedieť prekonávať  negatívne emočné zážitky 

spojené s bolesťou. V súvislosti s predštartovým stavom je snaha o 

zvládnutie:  

− stavu nadmernej aktivácie nabudenia (štartová horúčka)  

− stavu neprimerane nízkej aktivácie (apatia)  

Cieľom by mal byť stav optimálne zvýšenej aktivácie (bojová pripravenosť,  

pohotovosť)  

• Autoregulácia sa prejavuje v snahe o sebaovládanie, samostatnosť, v  

sebadôvere, flexibilite.   

4.2.4 Utváranie tímu, tímové správanie  

Z hľadiska tímu a tímového správania hráčov je vhodné zamerať sa na tieto  

oblasti:  

• rozvíjať sociálnu interakciu (koordináciu a kooperáciu), pozitívne 

interpersonálne vzťahy v rámci športového kolektívu i mimo, 

podporovať   

spolupatričnosť  

• podporovať úctu k starším hráčom, trénerom resp. iným členom 

realizačného  

tímu   
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• prehlbovať komunikáciu medzi hráčmi, nielen o športe (spoločné 

záujmy,  

hodnoty, priority, názory), chápať a rozumieť tak verbálnej ako aj neverbálnej 

komunikácii (dohodnuté signály, gestá, posunky, mimika, smer pohľadu a očný kontakt, 

pohyb tela, emočné prejavy, vyjadrenie citov, zafarbenie hlasu,  

rýchlosť a hlasitosť reči  a pod.)  

• zvnútorniť spoločný cieľ tímu v zmysle ”Všetci za jedného, jeden za 

všetkých” (byť lepší, byť úspešný na základe fair play), normy a 

pravidlá, ktorými sa tím  

riadi  

• stotožniť hráča  so sociálnou rolou v športe (rolou športovca, v tíme - 

kapitán, neformálny vodca, útočník, obranca atď., uvedomujúc si, že 

má súčasne  aj iné  

roly napr. kamarát, žiak, syn/dcéra, rola majstra, víťaza, porazeného)  

4.3 Proces  

Všeobecne v rámci psychologickej prípravy odporúčame uplatňovať nasledujúce  

princípy psychologickej prípravy:  

• princíp modelovania  

• stupňovania psychologických záťaží, ktoré vyplývajú zo zvyšujúcich sa  

nárokov tréningového procesu  

• obmeňovania psychických záťaží  

• relaxácie  

• reagulácie aktivačnej úrovne  

• individualizácie  

• Tréner musí byť tolerantný k citovej a emočnej instabilite hráčov.  

• vyhnúť sa direktívnosti a prílišnému zdôrazňovaniu nadradenosti, k hráčovi sa v puberte 

tréner správa  ako kamarát, ale s dodržaním  prirodzeného rešpektu k  

nemu  

• k formovaniu hráčskeho tímu je vhodné využívať  spoločné sústredenia a   

podujatia v mimotréningovom procese  

• dôležité je spolupracovať s rodinou v zmysle psychickej podpory, ale aj  
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podmienok pre vhodný životný štýl mladého hráča  

• tréner:   

− poskytuje priestor pre otvorenú komunikáciu, pýta sa na pocity, ale  

vyžaduje tiež  aj iniciatívu od hráča  

− v tréningovom procese rozvíja kreatívne myslenie, a to tak, že ”neservíruje”    

hotové algoritmy v tréningu nácviku (napr. výber cvikov s určitým zameraním), ale 

poskytuje priestor pre vlastné objavenie (napr. lepší, vhodnejší pohyb končatiny, 

prihrávky), to predpokladá podporovať samostatnosť a nezávislosť športovca, 

samoreguláciu, určitú uvoľnenosť v zmysle prekonávania zábran, flexibilitu správania 

a zanietenosť pre vec, vytvára situácie, ktoré podporujú tvorivé myslenie:  

 s rizikovým riešením, ktoré vyplýva z ich neurčitosti, dynamiky a  

zložitosti (napr. systém útoku)  na výber optimálneho riešenia, pričom výsledok je 

dopredu známy  na tvorbu riešenia otvorených úloh, kde výsledok nie je známy, hráč 

ho musí objaviť (napr. vytvorenie hernej kombinácie)  ťažké, v ktorých sa využíva 

mobilizačný vplyv prekážok na kvalitu riešenia úloh (spojené so stresogénnymi 

vplyvmi), napr. obmedzenie pohybu niektorých častí tela, sťaženie prostredím alebo 

prekážkami obsahujúce úlohy na tvorbu predstáv riešenia  

− prirodzene akceptuje sekundárne pohlavné zmeny i v súvislosti s pohybovým prejavom  

− rozvíja špecifické pociťovanie a vnímanie hráča (modifikované hry, špeciálne pomôcky)  

− využíva a napomáha k osvojeniu psychoregulatívnych techník  

− využíva prostriedky regulácie  aktuálnych predštartových stavov, ako je:  

 modelované pôsobenie a zaťažovanie psychiky hráča  rozvíjanie motivačnej 

štruktúry jeho osobnosti  cieľavedomé zapájanie hráča do športového kolektívu  

aktívny prístup hráča, vlastné autoregulačné pôsobenie v priebehu  

prípravy a v športových stretnutiach  

− v súvislosti s poštartovým stavom zohľadňuje:  

 objektívne hodnotenie športového výkonu jednotlivca i celého kolektívu  

konfrontáciu prípravy a priebehu športového výkonu alebo stretnutia  vytýčenie a 

motivácia ďalšej športovej prípravy  presvedčenie športovca o potrebe zvládnutia 

preukázaných nedostatkov   aktivizáciu hráča po neúspešnej športovej činnosti 

(vytýčenie primeranej ašpiračnej úrovne)  aktivizáciu po úspešnom výkone 

(vytýčenie vyššieho cieľa, vyhnúť sa sebauspokojeniu)  

• k autoregulácii  prispieva:  
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− sebaargumentácia, vnútorné presviedčanie a potvrdzovanie seba samého vo  

vzťahu k určitej športovej aktivite  

− sebainštrukcia ako forma vnútornej aktivácie v určitých sebapríkazoch  

− autosugescia ako vcítenie sa do optimálnej podoby určitej športovej aktivity  

4.4 Výkonový štandard 

 Hráč je schopný, dokáže:  

• verbálne popísať svoje aktuálne emocionálne stavy pred, počas a po zápase  

• diferencovať medzi strachom a súťažnou anxiózou, medzi hernou agresivitou a  

hnevom na niečo alebo niekoho  

• ohodnotiť svoje klady a nedostatky vo svojom športovom výkone (v jeho  

štruktúre)  

• prejaviť sebaovládanie, statočnosť, húževnatosť, vytrvalosť  

• samostatne a dôsledne pracovať (podľa inštrukcií trénera)  

• dodržiavať prijaté normy a pravidlá tímu, ako aj ”fair-play”  

• zvládať zvyšujúce sa nároky a zaťaženie v športovom tréningu  

• ”vyburcovať” sa, jasne pomenovať dôvody, pre ktoré sa venuje športu  

    ZÁKLADNÉ  OBJEMOVÉ  UKAZOVATELE  

(Pozri kap. 5 v kategórii starších dorastencov)  

 EVIDENCIA  A  DOKUMENTÁCIA  ŠPORTOVEJ  PRÍPRAVY  

(Pozri kap. 6 v kategórii starších dorastencov)  

 PODMIENKY  NA  PLNENIE  VÝKONOVÝCH  ŠTANDARDOV  

(Pozri kap. 7 v kategórii starších dorastencov)  

 

Tab. 5  Základné objemové ukazovatele v ročnom cykle ŠP pre jednotlivé vekové kategórie   

 1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

 Vekové    

kategórie   

A. Základné objemové 

ukazovatele  

 B. Základná štruktúra obsahu ŠP  

DZ  TJ  Záp  ČZ  RS  KP  HP  IPČ  NPČ  Záp  

SPOLU  

7 - 11  



  170 

170 
 

Mladší 

žiaci  

CH  200  300  30  420  40  120  120  90  50  40  420  

D  200  300  30  420  40  120  120  90  50  40  420  

Starší 

žiaci  

CH  200  310  50  520  60  140  150  90  50  90  520  

D  220  310  50  520  60  140  150  90  50  90  520  

Mladší 

dorast  

CH  240  310  60  550  70  145  170  90  45  100  550  

D  240  310  60  550  70  145  170  90  45  100  550  

Starší 

dorast  

CH  240  310  80  580  80  155  170  90  45  120  580  

D  240  310  80  580  80  155  170  90  45  120  580  

  

Použité skratky v tabuľke:  

A. Základné všeobecné objemové ukazovatele  

kol.   2  DZ  = počet dní zaťaženia (TJ + zápasy)  

kol.   3  TJ  = počet tréningových jednotiek  

kol.   4  Záp.  = počet zápasov (majstrovské, priateľské)  

kol.   5  ČZ  = čas tréningového zaťaženia (TJ + zápasy) - 

v hodinách  

kol.   6  RS  = regenerácia síl (v hodinách)  

B. Základná štruktúra obsahu športového tréningu (v hodinách)  

kol.   7  JP  = kondičná príprava  

kol.   8  HP  = herná príprava  

kol.   9  IPČ  = iná pohybová činnosť  - zaraďujeme tu čas na 

rozcvičenie (ak nie je vykonávané hernými 

prostriedkami, vyklusanie, uvoľňovacie, 

strečingové, kompenzačné, relaxačné 

cvičenia, rôzne doplnkové športy a pod.  

kol. 10  NPČ  = nepohybové činnosti I čas na a úvodnú a 

záverečnú časť TJ, teoretické vstupy a pod.  

kol. 11  Záp.  = čas venovaný zápasom (majstrovské, 

priateľské); zaraďujeme tu i čas na 

rozcvičenie (20 - 30 minút)  

kol. 12  SPOLU  = súčet času v hodinách za rubriky 7 - 

11; čas v kol. 12 = čas v rubrike 5  

(čas zaťaženia)  
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 5 EVIDENCIA A DOKUMENTÁCIA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY  
Tréneri v športových triedach vedú o športovej príprave evidenciu a dokumentáciu.  

5.1 Obsah evidencie ŠP  

Obsahom evidencie sú predovšetkým tieto údaje o hráčoch:  

1. Základné indentifikačné údaje o hráčoch  

2. Údaje o telesnom vývine  

3. Údaje o zdravotnom stave  

4. Údaje o pohybovej výkonnosti  

5. Evidencia o športovom tréningu  

6. Údaje o hernom výkone v zápasoch  

7. Údaje o vedomostiach hráčov  

8. Evidencia účasti na športovom tréningu  

9. Tréningové zaťaženie  

5.1.1 Základné identifikačné údaje o hráčoch  

Odporúčame evidovať tieto údaje:  

a) dátum narodenia  

b) rodné číslo  

c) číslo občianskeho preukazu  

d) adresa, telefón bydliska  

e) zamestnanie rodičov, telefón  

f) predchádzajúce telovýchovné a športové skúsenosti  

5.1.4 Údaje o telesnom vývine  

g) hmotnosť tela  

h) telesná výška  

i) somatotyp  

j) rastový typ  

5.1.5 Údaje o zdravotnom stave  

k) zranenia  

l) dlhšie trvajúce choroby  
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5.1.6 Údaje o pohybovej výkonnosti  

Výber testov a ich popis je uverejnený v publikácii: Metodická príručka k  

učebným osnovám športových tried v hádzanej.  

5.1.7 Evidencia o športovom tréningu  

m) Vykonať záznamy o všetkých tréningových jednotkách a zápasoch v základných 

objemových ukazovateľoch.  

n) Po každom týždennom mikrocykle (MC) spočítať údaje (v min.) za celý  

týždeň.  

o) To isté urobiť po každom mezocykle, po každom období a za celý ročný  

cyklus športovej prípravy.  

5.1.8 Údaje o hráčskom výkone (HV)   

 (hráči, družstvo)  

Protokol o HV spracováva organizačný pracovník družstva alebo poverený hráč (nehrajúci). 

Podľa našich poznatkov už mladší žiaci, po poučení, sú schopní pozorovať a zaznamenávať 

napr. úspešnosť streľby, úspešnosť chytania brankára  

p) technické chyby (bez bližšej špecifikácie).  

5.1.9 Údaje o vedomostiach hráčov  

Eviduje sa počet získaných bodov vo vedomostnom teste.  

5.1.10 Evidencia o účasti na športovom tréningu  

Vedie tréner, alebo poverený hráč.  

5.2 Dokumentácia o ŠP:  

Obsah dokumentácie o ŠP  
Návrh na dĺžku doby 

archivovania dokumentov  

1.  Plány športového tréningu  

a) Perspektívny plán  

  

4 roky  

b) Ročný plán  4 roky  

c) Plány na obdobie  1 rok  

d) plány na mezockly  1 rok  

e) Plány na mikrocykly  1 rok  

f) Plány tréningových jednotiek  1 rok  

2. Dokumentácia údajov o hráčoch  

a) Základné identifikačné údaje  

  

4 - 8 rokov  
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b) Údaje o telesnom vývine  4 - 8 rokov  

c) Údaje o zdravotnom stave  4 - 8 rokov  

d) Údaje o pohybovej výkonnosti  4 - 8 rokov  

e) Údaje o hráčskom výkone  

Na dokumentáciu použiť ”osobnú kartu 

hráča” s možnosťou jej využitia na 

dlhodobé sledovanie (4 - 8 rokov)  

4 - 8 rokov  

  

3. Dokumentácia evidencie o športovom tréningu  Počas účasti 

družstva v 

súťažiach mládeže  

4. Dokumentácia zápisov zo všetkých stretnutí 

družstva  

1 - 2 roky  

5. Dokumentácia protokolov o hráčskom výkone 

družstva  

1 rok  

6. Dokumentácia účasti na tréningových 

jednotkách  

1 rok  

  

5.3  PODMIENKY NA PLNENIE TRÉNINGOVÝCH ŠTANDARDOV  

Podmienky na športovú prípravu sú jedným zo základných činiteľov  

ovplyvňujúcich jej priebeh a kvalitu. Zvlášť významným faktorom sú materiálne podmienky, t. j. 

telovýchovné objekty a zariadenia, náradie, náčinie, hmotné  

didaktické pomôcky a pod.  

Uvádzame optimálny normatív materiálnych podmienok, ktorý je potrebné považovať za 

didaktickú normu. Jej úlohou je zabezpečiť úspešné plnenie  

tréningových štandardov.  

 Materiálne podmienky v objekte športovej haly:  

      Počet  

I.  LOPTY    1. Hádzaná  pre každého hráča  

      2. Futbal    1  

      3. Basketbal    2  

      4. Volejbal    1  

II.  NÁČINIE    1. Švihadlá  16  

      2. Plné lopty 1 kg  10  

      3. Plné lopty 2 kg  10  
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      4. Plné lopty 3 - 5 kg  10  

      5. Krátke tyče  16  

III.  NÁRADIE    1. Gymnastický pás    1  

      2. Žinenky    8  

      3. Debna    2  

      4. Lavičky    4  

      5. Trampolínky    2  

IV.  VŠEOBECNÉ    1. Magnetická tabuľa (ihrisko)    1  

  POMÖCKY    2. Osobná váha    1  

      3. Výškomer    1  

      4. Lekárnička    1  

      5. Rozlišovacie tričká  10  

      6. Kompresor    1  

      7. Hustilka    1  

      8. Pretekárske čísla  16  

      9. Stopky    2  

    10. Magnetofón    1  

    11. Video    1  

    12. Pásmo 20 m    1  

    13. Pásmo 1 - 2 m    1  

    14. Píšťalky    2  

    15. Štartovacia klapka    1  

 

  Vypracoval: PaedDr. Robert Popluhár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


