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 výstupná písomná práca zo slovenského jazyka 

 výstupná písomná práca z matematiky, 

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

vedúca MZ. Hodnotené budú podľa vnútro školskej stupnice. 

 

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

pokus o vyjadrenie a zameranie vlastnej myšlienky, prepis textu 

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

a odčítanie aj s pamäti v obore do 20 bez prechodu cez 10. 

 pracovné listy z prvouky, 

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

formou dňa otvorených dverí 

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

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 návšteva knižnice, výber a spoločné predčítanie jednej detskej knihy, 

 tematická nástenka k jednotlivým ročným obdobiam, 

 výstavka k jednotlivým témam prvouky, 

 kŕmidlo pre vtákov, 

 herbár triedy, 

 tvorba pravidiel správania sa v triede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiace portfólio v 1. ročníku 
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Vzdelávacia oblasť Predmet  
Časový rozsah 

výučby 
Poznámky 

 Jazyk 

 a komunikácia 

Slovenský jazyk  

 a literatúra 
9 

 

 Matematika 

a práca  

s informáciami 

Matematika 5 

 

 

Človek a príroda 

 Prvouka  1 

Prvouka sa skladá  

z prírodovednej 

a spoločenskovednej 

zložky, preto je súčasťou 

dvoch vzdelávacích oblastí 

– Človek a príroda a Človek 

a spoločnosť 

      Človek 

a spoločnosť 

 

Človek a hodnoty 

 

Etická výchova/ 

Náboženská výchova 1 

 

 

Umenie a kultúra 

 

Hudobná výchova 
 

1 
 

Výtvarná výchova 

 
2 

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová   

výchova 
3 

 

 Spolu 

 

 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský učebný plán pre 1. ročník 
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Charakteristika výstupov žiakov 1. ročníka 

 Žiaci 1. ročníka prechádzajú veľmi dôležitým obdobím. Zoznamujú sa s novým /pre 

nich nie úplne neznámym /prostredím,  základnou školou. Výhodou našich prvákov je , že 

neprichádzajú do úplne neznámeho prostredia, nakoľko MŠ , ktorú predtým navštevujú sa 

nachádza v budove ZŠ . Učia sa elementárnym návykom súvisiacim so školou, školským 

prostredím, učia sa trpezlivosti, samostatnosti, zodpovednosti. Zoznamujú sa s novými 

spolužiakmi, s novým školským systémom, s pravidlami školského poriadku a snovým 

režimom dňa, v ktorom si musia vedieť nájsť čas aj na učenie a prípravu na vyučovanie. 

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

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

a učeniu sa. 

1. Žiaci si osvoja pravidlá správania sa v škole- v triede, v školskom klube, v školskej 

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

klásť na vytvorenie dobrých vzťahov v triede – medzi spolužiakmi, žiakmi 

a učiteľom, učiteľom a rodičmi. 

Realizácia:  

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

sociálnym a komunikačným zručnostiam, tvorbou a dodržiavaním vlastných pravidiel 

zaznamenaných symbolmi, vlastným príkladom učiteľa a spolužiakov a didaktickými hrami 

zameranými na vytváranie pozitívnej klímy v triede, pozitívnym hodnotením. 

 

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

vyučovanie. Pestujeme u nich zmysel pre zodpovednosť a povzbudzujeme ich 

k samostatnosti. 

 

Realizácia: 

Žiakom formou vysvetľovania, diskusiou, rozhovormi, názormi objasňujme ich prácu v škole 

– učenie, prípravu na vyučovanie. Neustálym povzbudzovaním, pozitívnym hodnotením – 

pochvalou vedieme žiakov k tomu, aby učenie a príprava na vyučovanie prijali ako ich 

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

 

       3. Žiaci dodržiavajú pravidlá bezpečnosti v škole a jej okolí, na ceste do školy a zo  

           Školy. 

Inovovaný školský vzdelávací program  pre 1. ročník 
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Realizácia: 

Na začiatku školského roka sa žiaci oboznamujú so školským poriadkom, tvoria a dodržiavajú 

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

pravidiel vedie k slušnému a bezpečnému správaniu žiakov v škole. O bezpečnej ceste so školy 

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

rôzne situácie súvisiace s bezpečnosťou žiakov.  

 

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

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

čítanému textu a stručne porozprávali jeho obsah, pokúsili sa pracovať v skupinách, 

v ktorých žiaci vedia spolupracovať, navzájom sa tolerovať a organizovať si prácu. 

Realizácia: 

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

najlepšie priblížil učivo, zaujímavou formou ho utvrdzoval a dával priestor žiakom na ďalšiu 

aplikáciu získaných poznatkov, vytváral im také problémové situácie, v ktorých žiaci pochopia 

praktické využitie poznatkov, dokážu ich použiť pri hľadaní a riešení problémových situácií 

samostatne alebo prácou v skupinách. Naučia sa pracovať s učebnicou a inými zdrojmi 

informácií – časopisy, detská literatúra... 

 

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

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

produkty, napr. kresbu, model, vlastný názor. 

Realizácia: 

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

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

zareagovať v rôznych kontextových situáciách 
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Učebné osnovy ISCD 1 tvoria vlastný didaktický program vzdelávania. Je rozpracovaný 

pre jednotlivé vyučovacie predmety 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Milana, 

Kolibiara Detvianska Huta 369. Vychádzajúc z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu 

a reflektujú profil absolventa a zameranie našej školy. 

 

 

Učebné osnovy pre každý predmet majú nasledovnú štruktúru : 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

4. Kľúčové kompetencie 

5. Prierezové témy 

6. Stratégie 

7. Učebné zdroje 

8. Hodnotenie predmetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy ISCD1  pre 1. ročník 
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Vzdelávacia oblasť : Umenie a kultúra 

Predmet : Hudobná výchova 

Ročník : prvý 

Časový rozsah : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Hudobná výchova v základnej škole je  predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia  orientovať 

vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia (napr. 

ZUŠ).   

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k 

hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.  

Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov 

všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.    

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a 

to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.  

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné 

činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. 
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Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských 

hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť 

izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.   

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné 

a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa 

každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho 

prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných  činností všetky skupiny žiakov bez strachu z 

osobného  zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie 

menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.  

V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a 

obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.  

Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez 

mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti.  

Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského 

vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú  osobnosť žiakov. Odporúčame, aby tento 

učebný í predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie.  

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Dosiahnutie cieľa je prostredníctvom:    

- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti, 

osvojením si hudobného materinského jazyka, čím sa  prispieva k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,  

- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a 

súčasnej podoby ľudových piesní, získania základov národnej identity a vlastenectva,  

- postupného poznávania umeleckých artefaktov, chápania ich ako prirodzenú súčasť svojho života. 

Kognitívne ciele   
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- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem,  

(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),   

- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových  

prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,  

- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) prostredníctvom komplexných, navzájom 

prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,   

- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným 

materiálom,   

- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, 

rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel,   

- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových 

postojoch.  

    Socioafektívne ciele  

- rozlišovať mravné a estetické hodnoty,  otvorenosť a tvorivosť,  

- precítiť a pochopiť umelecké diela, empaticky k nim pristupovať a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje,  

- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,  

- spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,  

- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok 

skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.  

Psychomotorické ciele  

- na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými 

a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch, - dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.  

 

 
3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 
1. ročník( 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne)     

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

4 
 

  Obsah predmetu:  

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

- inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,     

- príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné obdobia,   

zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu didaktických problémov, sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, 

hudobno-pohybových, hudobno-dramatických. 

-  

  V 1. – 3. ročníku  primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických  celkov 

Téma  Obsahový štandard  Ciele témy  Výkonový štandard  

  Hudobný  materiál  
Detské popevky, riekanky, vyčítanky, piesne o prírode, o 

zvieratkách, so žartovnými príbehmi, o živote v rodine i v 

škole, hudobné rozprávky, hudobné príbehy a 

inštrumentálne hudobné obrázky, krátke inštrumentálne 

skladby, úryvky skladieb, slovenské a inonárodné piesne, 

ľudové a umelé hudobno-pohybové  a hudobno-

dramatické hry  

Rozlišovať rôzne funkcie hudby, jej významové vrstvy (napr. 

melódia a sprievod), typy a druhy – pieseň, pochod, tanec.  
Použitý hudobný materiál má u žiakov vzbudzovať radosť, ktorá 

prebúdza lásku k ľuďom, k ich práci, k prírode a obohacujú tak 

ich poznanie a prežívanie okolitého sveta.  

  

Pozorne počúvať a orientovať sa v 

inštrumentálnych a vokálnych skladbách na 

úrovni dosiahnutých schopností, zručností 

a poznatkov.  
  

  Hudobné činnosti  
Spevácke, inštrumentálne, percepčné, hudobno-pohybové, 

hudobno-dramatické činnosti. Hudobné pojmy vyvodené z 

hudobného materiálu.  

Rozospievať deti, uvoľňovať detskú motoriku, rozvíjať hudobnú 

pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre zvuk, tóny a ich 

kvality a vzťahy medzi nimi.  
Prežívať a spoluvytvárať rytmický pulz hudby, výškové, tempové, 

dynamické a iné kontrasty.  

Spievať intonačne čisto a rytmicky správne, 

uvoľnene a ľahko tvoriť tón, hospodárne 

dýchať, zreteľne vyslovovať. Orientovať sa v 

rámci polarít: dolu – hore, vysoký – nízky, 

silný – slabý, dlhý – krátky, pomaly – 

rýchlo,  

   zrýchľovať – spomaľovať ap. Rozoznať 

hovorený a spievaný prejav, typy ľudského 

hlasu, tóny hud.  nástrojov.  

 

         

 

Vokálne činnosti  

 Obsah:  

- základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie 

hlasového rozsahu, unisono,   
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- práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov,   

- melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry, hudobné hádanky, -  hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 3/4 , 4/4 takte,  

- používanie taktovacích gest.  

Inštrumentálne činnosti   

Obsah:  

- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej  reprodukcie  i produkcie,  

- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a okolitého prostredia, sveta 

rozprávok.  

Hudobno-pohybové činnosti 

  Obsah:  

- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,  

- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh),  

- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy podľa hudby), -  pohybové 

vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, rýchlo, -  pohybové stvárnenie a vyjadrenie 

hudobného výrazu a nálady.  

Percepčné činnosti 

  Obsah:  

- aktívne vnímanie a prežívanie hudby,  

- rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),  

- rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,  

- pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, umelých, melódie, sprievodu, - 

 sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry,  

- sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania,  

- využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku, 

sformulovanie názoru o hudobnej ukážke.  

Hudobno-dramatické činnosti 

  Obsah:  

- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.  
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4. Kľúčové kompetencie 

 
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií  

  Kompetencie    

Komunikačné  Občianske  Kultúrne  Sociálne a 

interpersonálne  
Existenciálne  K učeniu  

-snaží sa porozumieť hudobnému 

materiálu, aktívnym a vnímavým  
prístupom,   
-uvedomuje si možnosti 

neverbálnej komunikácie 

medzi interpretom, umelcom a 

príjemcom,  
-sústreďuje pozornosti na  

-utvára  pozitívny vzťah k 

sebe aj k ostatným,  
-rešpektuje nutnosť 

spolupráce,  
-chápe a rozlišuje s 

rešpektom a toleranciou 

tvorbu iných hudobných 

kultúr.  

-spoznáva a vytvára 

pozitívny vzťah ku 

kultúrnemu dedičstvu, -

spoznáva rozdiely medzi 

ľudovou a umelou 

tvorbou,  
 -počúva aktívne a 

s porozumením.  

-kooperatívne spolupracuje  

na spoločnej úlohe, -správa 

sa empaticky k svojmu 

okoliu.   

  

-kontroluje vlastné 
konanie,  
-dodržiava dohody,  
-zaujíma sa o nové veci, 

-vníma  a uvedomuje si 

vlastné emócie, -

odôvodňuje svoje 

názory.  

-utvára si vlastný názor,  
- snaží sa porozumieť 
dielu,     
-objavuje a hľadá 

súvislosti medzi 

vlastnými skúsenosťami 

a získanými poznatkami  

interpretáciu diela,  
-verbálne vyjadruje vlastné dojmy, 

pocity a myšlienky,  
-volí primeraný, kreatívny spôsob  
komunikácie vzhľadom na  
situáciu,   
-reprodukuje vypočuté dielo  

   -dokáže sa vcítiť do 

obsahu diela.  
 

 

 
Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu hudobná výchova na jednotlivé  vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacia oblasť  Téma  Osvojenie kompetencie  
Žiak  

Človek a hodnoty     -spoznáva efektívnu komunikáciu s prvkami prosociálneho správania.  -

chápe  spoločenskú funkciu hudby.  
Umenie a kultúra    -vníma význam a prínos kultúry a umenia v živote človeka  

-pracuje s rytmom, prvkami ľudového tanca, prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov  sa dokáže 

vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti  
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Jazyk a komunikácia    -používa správne pojmy,  dokáže verbalizovať hudobný zážitok  
-vhodne a nenásilne spája hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom  

Zdravie a pohyb    -získa a rozvíja si správne pohybové návyky pri hudobný aktivitách   
-na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb pohybom vyjadrí svoje estetické zážitky  

Príroda a spoločnosť    -je aktívny poslucháč,  chápe, že krásy prírody sa dajú opísať aj hudbou  

  

  

  

  

  

  

 
  

5. Prierezové témy 

 
                  OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

 ENV – Environmentálna výchova 

 MEV – Mediálna výchova 

 MUV – Multikultúrna výchova 

 DOV – Dopravná výchova 

 OŽZ – Ochrana života a zdravia 

 PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 RĽK -  Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

   

 
Multikultúrna výchova  -prostredníctvom hudby spoznáva svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov  
Mediálna výchova  -hudbu spája s inými druhmi umenia  
Osobnostný a sociálny rozvoj  -uplatňuje  svoje  práva,  rešpektuje názory, potreby a práva ostatných  
Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti  
-prezentuje seba samého na súťažiach a vystúpeniach  
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Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra  
-pozná kultúru svojho regiónu, kultúrne dedičstvo našej vlasti  

 6. Stratégie  
 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame:  

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

- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol,  

- špecifické metódy: intonačná metóda s  použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené  

 objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.   

 

   

Postoje 

Žiak si vytvára vzťah  k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej 

hudbe, vie hodnotiť svoj hudobný prejav a výkon spolužiakov,                                                   

postupne si  vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho muzicírovania a spontánneho tvorenia, vnútornú potrebu počúvať 

hudbu a vedieť ju charakterizovať. 

Žiak  spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách, z hľadiska 

spoločenského, historického, rešpektuje špecifiká, pozná a váži si kultúru svojho národa a iných národov,    

pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia,  

získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím (kognitívnych) vedomostí z iných 

predmetov.  

 

 

7. Učebné zdroje 
Učebnica - Hudobná výchova ( Kopinová, Ľ, Ružičková, T., Damborákvá, V.), magnetofón, CD, orfové hud. nástroje, klavír, flauta 
- učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky  a pod..    
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8. Hodnotenie predmetu 
Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k 

osobnosti žiaka. Využíva sa i pochvala, ocenenie, súhlas, úsmev, rôzne ilustračné obrázky, pečiatky, symboly.  

Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.  

  

9. Vzdelávací štandard 

 
Mes. Týž. Téma - učivo Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Poznámky 

IX. 1. Piesne z MŠ Jednoduché detské piesne  Ovláda slová piesní. Pri speve 

správne dýcha, rovno sedí, 

alebo stojí. Získava správne 

spevácke návyky (uvoľnený 

plynulý spev, správne 

dýchanie, zreteľná 

výslovnosť). 

OSR 

 

 

 2. Zlatá brána Detská hudobno-pohybová hra so 

spevom 

Ovláda spoločný spev, 

pohybový prejav a hru na 

detských rytmických 

nástrojoch. Vie vyjadriť 

pulzáciu štvrťových hodnôt. 

OSR 

 

s. 4 

 3. Hodiny Rytmická detská pieseň 

Realizácia rytmu pozostáva 

júceho zo štvrťových nôt 

Správne vyslovuje a tlieska 

rytmus. Pozná jednoduché 

rytmické nástroje. Rozlišuje 

hlasy, zvuky a tóny z okolia. 

OŽZ 

 

s. 6 
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 4. Húsky biele, húsky Vyjadrenie obsahu piesne 

pohybom    Striedanie  rytmu 

štvrť. a osmin. nôt 

Správne a zreteľne vyslovuje. 

Vytlieskáva rytmus podľa 

vzoru. Sluchom vie rozlíšiť 

štvrťovú a osminovú notu. 

ENV 

 

s. 8 

X. 1. Kuriatko a slon 

(V. Trojan) 

Počúvať hudobný zážitok 

charakterizujúci zvieratká 

Vyjadriť obsah pohybom 

Po viacnásobnom vypočutí 

pozná  skladbu.  

Dokáže vystihnúť náladu 

počutej skladby a reaguje na ňu 

jednoduchým pohybom. 

OSR 

 

s. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zajačik do lesa 

Pôjdeme my do lesíka 

Pohybová hra  Detské ľudové 

piesne   Hra na detských 

orffových nástrojoch 

Ovláda jednu z piesní. 

Uvedomuje si pohyb melódie 

nahor, nadol i na rovnakej 

výške. Hrá na detských 

orffových nástrojoch 

a zoznámi sa s ich správnym 

držaním. 

DOV 

 

s. 12, 14 

Mes. Týž. Téma - učivo Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Poznámky 

 3. Bola babka Ľudová pieseň doprevádzaná 

rytmickým sprievodom 

Jednoduchý tanček 

Správne vyslovuje 

a vytlieskáva rytmus. Ovláda 

ľudovú pieseň a sprevádza ju 

rytmickým sprievodom. Osvojí 

si jednoduchý tanček. 

PPZ 

 

s. 16 

 4. Pieseň na dvoch 

tónoch 

Umelá pieseň 

Intonácia v durovej tónine 

Osvojí si pieseň, ktorá je 

východiskom na upevnenie 

intonačných vzťahov. Získava 

skúsenosti so spevom 

výškového vzťahu tónov so-

mi. Vie ju zaspievať podľa 

fonogestiky. 

ENV 

 

s. 18 
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 5. Kováč kuje, mechy 

duje 

Ľudová pieseň 

Hra na rytmických nástrojoch 

Interval so-mi 

Pozná pieseň podľa rytmického 

úryvku. Sprevádza pieseň 

rytmickými nástrojmi. 

Melodizuje slová v intervale 

so-mi. Vie dodržať rytmus 

metrum. 

OSR 

 

s. 20 

XI. 1. Skáče žaba po blate 

Bocian na prechádzke 

(A. Sarauer) 

Melódia dvoch tónov 

Štvrťová pomlčka 

Krátka klavírna skladba 

Počúvanie hudby 

Spieva s grafickou oporou 

jednoduchú melódiu z dvoch 

tónov. Pozná a realizuje 

štvrťovú pomlčku. Po 

viacnásobnom vypočutí pozná 

klavírnu skladbu. 

ENV 

 

s. 24 

 2. Varila myšička 

kašičku 

(E. Suchoň) 

Počúvanie hudby, ktorej 

základom sú riekanky 

Pozná skladbu podľa úryvku. 

Rozozná štylizované zvuky. 

Vie sa vyjadriť kresbou. 

MEV 

 

s. 28 

 

 

 

 

 

 

 

3. Už je zima, už je tu Melodika z tónov  

so-la so-mi 

Orientuje sa v melodike 

z tónov so-la so-mi, spieva ju, 

hrá a intonuje podľa 

solmizačných slabík 

a fonogestiky. Melodizuje 

slovné spojenia. 

OŽZ 

 

s. 32 

Mes. Týž. Téma - učivo Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Poznámky 

 4. Mikuláš Umelá detská pieseň 

Melodizácia so-mi 

Intonačne správne vie 

zaspievať pieseň. Melodizuje 

so-mi. 

MUV 

 

s. 26 

XII. 1. Bude zima, bude mráz Prehlĺbenie  rytmizačných 

schopností v rytmických 

dialógoch 

Krátky príbeh o zime 

Všíma si celkový ráz piesne, 

pozoruje rytmus. Cibrí cit pre 

vhodné použitie hudobných 

nástrojov pri sprievode piesne. 

MEV 

 

s. 34 
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Vie obohatiť zvukomaleb. 

prostried. krátky príbeh o zime. 

 2. Spi, dieťatko, spi že    

Haju, haju, hajušky 

(E. Suchoň) 

Uspávanky 

Počúvanie hudby 

Podľa ukážky pozná pieseň, 

určí charakter skladby. 

Uvedomí si rozdiel. 

OSR 

 

s. 36 

 3. Povedzte nám, 

pastuškovia 

Vianočná koleda 

Rytmický sprievod 

Spieva vianočnú koledu, 

sprevádza ju rytmic. 

sprievodom. Vie sledovať 

a znázorniť pohybom 

a graficky pohyb melódie. 

MUV 

 

s. 30 

 4. Vianočné prázdniny 

I. 1. Vianočné prázdniny 

 2. Zem spí 

(J. Matuška) 

Počúvanie hudby 

 

Vie vyjadriť pohybom 

prežívanú náladu z počutej 

piesne, tempový a dynamický 

kontrast. 

ENV 

 

s. 38 

 3. Mám ručníček, mám Ľudová hudobno-pohybová hra Pozná ľudovú hru. Rytmizuje 

a melodizuje vyčítanku. 

MUV 

 

s. 40 

 4. Išla sova na tanec Veselá pieseň 

Jednoduché taneč. variácie 

Melodizovaný dialóg 

Spieva pieseň, sprevádza ju 

rytmickým sprievodom. Tvorí 

k piesni tanečné variácie. Hrá 

hru s melodizovaným 

dialógom. 

MUV 

RĽK 

s. 42 

 5. Prosil líšku vĺčik 

 

 

 

Pieseň doplnená hrou na orfových 

nástrojoch 

Hrá na detské orffové nástroje. 

 

OŽZ 

 

s. 46 

Mes. Týž. Téma - učivo Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Poznámky 

II. 1. Fialôčka fiala Jarná pieseň 

Sprievod na rytmických 

nástrojoch 

Pripojí vhodný pohybový 

prejav k piesni. Sprevádza 

pieseň na rytmických 

ENV 

 

s. 48 
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nástrojoch. Všíma si pohyb 

melódie. 

 2. Ťuki, ťuki, ťukalo 

 

Pieseň doplnená hrou na 

rytmických nástrojoch 

Rozlišuje krátke a dlhé tóny. 

Hrá na detské orffové nástroje. 

 

PPZ 

 

s. 50 

 3. Pieseň o trúbke 

 

Pochodová pieseň Pochoduje a tancuje podľa 

rytmu. 

Tvorí rytmy vhodné do 

pochodu. 

OSR 

 

s. 52 

 4. Vŕšok dolina Ľudová pieseň Zvukomalebne dotvorí krátky 

príbeh. 

MUV 

 

s. 54 

III. 1. Jarné prázdniny 

2. Prší, prší Pieseň s dramatizáciou Pozná pieseň podľa rytmického 

úryvku. Sluchom vie rozoznať 

kedy sa melódia opakuje, 

zosiluje,  zoslabuje, zrýchľuje, 

alebo spomaľuje. 

MEV 

 

s. 56 

 3. Vlak,   Vlak sa 

rozbieha 

(P. Eben) 

Rytmizácia 

Počúvanie hudby 

Pohybom, slovnou 

deklamáciou a hrou na 

nástrojoch vyjadrí rozmanité 

tempo. 

DOV 

 

s. 58 

 4. V kvetinovom bufete Umelá detská pieseň 

Hra na rytmických nástrojoch 

Tvorí jednoduchý rytmický 

sprievod k piesni.  

ENV 

 

s. 60 

IV. 1. Zrelá fazuľa Rytmický sprievod 

Hra na rytmických nástrojoch 

Tvorí jednoduchý rytmický 

sprievod k piesni a jednoduché 

tanečné variácie. 

ENV 

 

s. 62 

 2. Maličká som 

(E. Suchoň) 

Nácvik piesne  

Počúvanie hudby 

Naučí sa pieseň a obohatí ju 

tanečnými krokmi a 

inštrumentálnym sprievodom. 

Zoznámi sa s hudobným 

nástrojom – husle. 

OSR 

 

s. 64 
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Mes. Týž. Téma - učivo Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Poznámky 

 3. Na dvore býva 

sliepočka naša 

Detská pieseň 

Hra na telo 

Refrén piesne doplní hrou na 

tele. 

 

ENV s. 66 

 4. Káčer na doline Hra na ozvenu 

Hra na detských hudobných 

nástrojoch 

Precvičí hru na hudobných 

nástrojoch a zahrá si hru na 

ozvenu.  

 

ENV s. 67 

V. 1. Deň matiek Nácvik hudobno-dramatického 

vystúpenia 

Nacvičuje hudobno-dramatické 

vystúpenie. 

MEV 

 
 

 2. My sme malí 

muzikanti 

Veselá pieseň 

Dramatizácia 

Naučí sa veselú pieseň 

s dramatizačnými pohybmi 

napodobňujúcimi hru na 

hudobných nástrojoch. 

Intonuje vzťah so-mi.  

OSR 

 

s. 68 

 3. Hymna Slovenskej 

republiky 

 

Počúvanie hudby Pozná hymnu SR a rozumie 

textu. 

OSR 

 

s. 70 

 4. Čo deťom k šťastiu 

treba 

Umelá pieseň Tvorí jednoduchý rytmický 

sprievod k piesni. 

OSR s. 72 

 5. O reťaz, o reťaz Ľudová hra so spevom Ovláda spoločný spev, 

pohybový prejav a hru na 

detských rytmických 

nástrojoch. 

RĽK s.73 

VI. 1. Šijeme vrecia, šijeme Slovenský ľudový tanec Ovláda spoločný spev, 

pohybový prejav a hru na 

detských rytmických 

nástrojoch. 

RĽK s.74 

 2. Na mak Ľudová pieseň Ovláda spoločný spev, 

pohybový prejav. 

ENV s.75 
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 3. Hlava, ramená Detská hra Ovláda spoločný spev, 

pohybový prejav. 

OŽZ s.77 

 4. Opakovanie piesní a 

tancov 

Zopakovať a utvrdiť si všetky 

naučené piesne a tance. 

Správne ovláda melódiu a texty 

piesní, HPH, doprevádza ich za 

pomoci orfových nástrojov. 

OSR 

ENV 

RĽK 

s. 4 - 77 
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Vzdelávacia oblasť : Matematika a práca s informáciami 

Predmet : Matematika 

Ročník : prvý 

Časový rozsah : 4 hodiny  + 1 hodina disponibilná 

                          5 hodín týždenne / 165 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Matematika v 1. ročníku nadväzuje na skúsenosti matematického charakteru, ktoré žiaci získali v predškolskom veku. Systematicky a s 

porozumením sa u žiakov utvárajú a rozvíjajú ich matematické vedomosti, zručnosti a návyky vo všetkých hlavných častiach  matematiky. Sčítanie 

a odčítanie  v obore prirodzených čísel do 20 je kľúčovým učivom. V 1. triede sa žiaci naučia riešiť najjednoduchšie rovnice, nerovnice, jednoduché 

a zložené slovné úlohy. Matematika je prostriedkom na riešenie praktických úloh, ktorých námet  zodpovedá poznatkom a skúsenostiam žiakov 

získaných v ostatných učebných predmetoch a v bežnom živote.  

V geometrii sa žiaci zoznámia s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými tvarmi a manipuláciou s nimi. Obsahom je rozlišovanie 

priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku. Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar. Úlohou predmetu 

matematika na prvom stupni je aj budovanie základov finančnej gramotnosti.  
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2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Cieľom učebného predmetu matematika v 1. ročníku ZŠ je, induktívnym poznaním zakladajúcim sa na  žiackych skúsenostiach rozvíjanie tých 

schopností, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností. Na dosiahnutie tohto 

cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.  

Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej 

osobnosti:  

Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné 

využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh.  

V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, rozvíjanie numerických zručností žiakov.  

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

Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových 

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

Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) 

k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.  

Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa a samostatnému učeniu sa.  

Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je 

napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritickosť. Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný 

vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, 

permanentnému poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom.  

Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ a teda aj v 1. ročníku, má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických 

okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.  

  

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 
1. ročník( 5 vyučovacích hodín týždenne, 165 hodín ročne)                
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Téma  Obsahový štandard  Ciele témy  Výkonový štandard  
Prirodzené čísla 1až 20 

33 hod.  
Prirodzené čísla 0 -20  
Predstavy o prirodzenom čísle  
Počítanie počtu vecí, utváranie skupín, 

vecí o danom počte v obore do 20.  
Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe 

patria.  
Čítanie a písanie čísel 0 -20.  
Číselný rad v obore do 20.  
Porovnávanie čísel a ich usporiadanie.  
Rozklad a skladanie čísel.  
Vzťahy medzi číslami: veľkosť, susedia 

čísla.  
Písanie znakov Riešenie úloh na 

porovnávanie(viac, menej, 

rovnako).  
Tvorenie slovnej úlohy k danej 

nerovnosti.  
Rozvíjanie pozorovacích schopností 

prostredníctvom manipulačnej činnosti.  

Rozvíjanie pozorovacích schopností prostredníctvom manipulačnej 

činnosti.  
Osvojiť si pojmy: hore, dole, vpravo vľavo, najmenší, najväčší, 

vpredu, vzadu, pred, za, pravda, nepravda. Orientácia na číselnej 

osi. Vytváranie pojmu čísla na základe skúseností, porovnávanie 

čísel:  
viac, menej, rovnako.  

  

Používať odporúčané pojmy. Osvojiť si 

pojmy: hore, dole, vpravo vľavo, najmenší, 
najväčší, vpredu, vzadu, pred, za, pravda, 

nepravda.  
Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu 

predmetov v obore 0 -20.   
Priradiť v obore 0-20 k číslu správny počet 
predmetov.  
Orientovať sa v číselnom rade od 0 -20 a na 

číselnej osi a znázorniť číslo na číselnej osi. 

Vedieť vymenovať stúpajúci aj klesajúci 

číselný rad.  
Graficky znázorniť a zapísať dvojciferné 

čísla do 20 ako súčet desiatok a jednotiek. 

Vedieť porovnávať čísla do 20 podľa 

veľkosti. Riešiť úlohy charakterizované 

vzťahmi „viac“, „menej“.  
Pochopiť elementárne súvislostí medzi 

realitou a matematikou.  
Sčítanie a odčítanie 42 

hod.  
Sčítanie a odčítanie v obore do 5, v obore 

do 10, v obore do 20 bez prechodu cez 

základ 10.  
Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a 

odčítaním.  
Zameniteľnosť sčítancov.  
Rozklad sčítancov na súčet dvoch čísel.  
Doplnenie chýbajúceho čísla do súčtu. 

Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 

podľa činnosti, na základe obrázka; textu.  

Odhalenie súvislostí medzi číslami podľa názoru aj na základe 

textu. Chápanie sčítania a odčítania predmetnou činnosťou a 

na základe textu.  
Formovanie schopnosti zovšeobecňovať a schopnosti riešenia 

matematických problémov. Rozvíjať pamäť, húževnatosť a 

vytrvalosť. Práca v dvojici a v tíme.  
Osvojenie znakov plus, mínus, súčet, rozdiel, jednotky, desiatky.  
Sčítanie a odčítanie čísel, zistenie súčtu a rozdielu.  

Pochopiť a osvojiť si význam a funkciu 

znakov plus a mínus , súčet, rozdiel, 

jednotky, desiatky a správne ich 

používať. Vedieť spamäti všetky spoje 

sčítania a odčítania bez prechodu cez 

základ 10.  
Zručnosť pri praktickom využívaní sčítania, 

odčítania, rozkladu a doplnenia sčítancov 

zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek. 

Objasnenie jednoduchej slovnej úlohy 

činnosťou, voľbou vhodného modelu.  
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 Oživenie SÚ kresbou a modelovaním.  
Tvorba číselnej úlohy na základe textu. 

Výber počtového výkonu na základe 

textu.  
Tvorba matematického tetu k 

numerickým úlohám.  
Riešenie rozsiahlejších úloh v tíme aj so 

zberom vhodných údajov z reality.  

 Urobiť záznam textovej súvislosti číslami a 

počtovými operáciami.  
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy 

na sčítanie a odčítanie.  
Vedieť k numerickému príkladu vytvoriť 

slovnú úlohu.  

Geometria 10 

hod.  
Zoznámenie sa s niektorými 

priestorovými  
a rovinnými geometrickými tvarmi a ich 

triedenie na základe ich vlastností.  

Pozorovanie niektorých vlastností 

geometrických útvarov.  
Manipulácia s niektorými priestorovými 

a rovinnými útvarmi. Orientácia, 

určovanie polohy; smerov, zmeny 

smerov. Kreslenie otvorených a 

uzavretých krivých čiar, rysovanie 

priamych čiar, triedenie čiar.  

Postupné budovanie priestorovej predstavivosti a orientácie v 
rovine a v priestore.  
Spoznanie vnímateľných vlastností telies, rozlíšenie odlišných 

vlastností ukázaním, výberom usporiadaním, slovne.  
Získanie prvých zručností v narábaní s rysovacími potrebami. 

Kreslenie priamej a krivej čiary. Uzavreté a otvorené čiary.  
Spoznávanie geometrických útvarov rovinných a priestorových:  
trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik, kocka, valec, guľa.  

  

Vedieť kresliť priame, krivé, uzavreté a 

otvorené čiary a rozlišovať ich.  
Identifikovať niektoré rovinné a priestorové 

útvary na  základe niektorých ich 

pozorovaných vlastností.  
Postupné budovanie priestorovej 

predstavivosti a orientácie v rovine a 

v priestore.  
Spoznanie vnímateľných vlastností telies, 

rozlíšenie odlišných vlastností ukázaním, 

výberom usporiadaním, slovne.  
Spoznávanie geometrických útvarov 

rovinných a priestorových: trojuholník, 

kruh, štvorec, obdĺžnik, kocka, valec, guľa. 

Určiť polohu na základe preberaných 

výrazov (napr. nad, pod pri, medzi, hore, 

dole, vpravo, vľavo atď.).  
Vedieť manipulovať s niektorými 

priestorovými a rovinnými útvarmi.  
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Riešenie aplikačných 

úloh a úloh rozvíjajúce 

špecifické matematické 

myslenie 37 hod.  

Získavanie skúseností s pravdivosťou a 

nepravdivosťou obrázkových situácií, 

názorný úvod k učivu z logiky: 

pravdivé a nepravdivé výroky.  
Dichotomické triedenie premetov, podľa 

jedného znaku.  
Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) 

postupnosti predmetov, čísel a zistenie 

pravidelnosti v týchto postupnostiach 

pozorovaním.   
Zber a usporiadanie údajov z domova a 

z blízkeho okolia za účelom riešenia 

úloh.  

Vzbudenie záujmu žiakov o matematické činnosti prostredníctvom 

matematických hier.  
Ukázať význam použitia tabuliek, diagramov.  
Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou 

obrázkových situácií a slovne vyslovenými, napr. matematickými 

výrokmi.  
Triedenie predmetov, podľa jedného znaku.  
Tvoriť stúpajúcu (klesajúcu) postupnosť predmetov, čísel a zistenie 

pravidelnosti v týchto postupnostiach pozorovaním.   

  

Vedieť rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť 

Primeraných matematických výrokov. Vedieť 

vytvoriť negáciu jednoduchého výroku.  
Vedieť sformulovať jednoduchý pravdivý a 

nepravdivý výrok.  
Vedieť pracovať s konkrétnym súborom 

predmetov podľa ľubovoľného kritéria. Zistiť 

jednoduché pravidlo vytvárania postupnosti a 

dokresliť predmety podľa danej postupnosti. 

Tvoriť stúpajúcu (klesajúcu) postupnosť 

predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v 

týchto postupnostiach pozorovaním.   
Manipulatívnou činnosťou vedieť nájsť 

kombinácie predmetov a prvkov.  

 

 

4. Kľúčové kompetencie  
 

Téma  Kompetencie       
Komunikačné  Občianske  Kultúrne  Sociálne a interpersonálne  Existenciálne  K učeniu  

Prirodzené 

čísla 1 až 20  
- aktívne a so    
záujmom počúva - 

chápe obsah a zmysel 

počutého textu a vie naň  
reagovať  

- odhaduje 
dôsledky vlastného 
správania a konania  
- má 

pozitívny vzťah k 

svojmu zdraviu  

- rozumie 

obsahom a 

významom slov a 

slovných spojení  
- rešpektuje 

pravidlá písomnej  

- prispôsobuje svoje 

správanie  
- efektívne využíva 

skupinovú prácu  
- je schopný 

spolupracovať  

- vie si zvážiť 

požiadavky a dôsledky  
- pri riešení 

hodnotí jeho efektivitu  

- dokáže použiť informácie  
- formuluje možné riešenia  
- vytvára si vlastný názor  

 - kultivovane sa 

hlási o slovo  
- kladie 

doplňujúce otázky  
- prístup žiaka je 

konštruktívny  

- rozhoduje sa asertívne  komunikácie  

  

na spoločnej úlohe, činnosti    
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Sčítanie a 

odčítanie  
- aktívne a so 

záujmom počúva  
- chápe obsah a 

zmysel počutého textu a 

vie naň  
reagovať  
- vie vytvoriť 

jasný a čitateľný text v 

danom kontexte  

- odhaduje 
dôsledky vlastného 
správania a konania  
- má pozitívny 

vzťah k svojmu zdraviu 

- rozhoduje sa asertívne  
- v tímovej 

práci uplatňuje svoje 

individuálne 

schopnosti, vedomosti a 

zručnosti  

- rozumie 

obsahom a 

významom slov a 

slovných spojení  
- rešpektuje 

pravidlá písomnej  
komunikácie  

  

- prispôsobuje svoje 

správanie  
- efektívne využíva 

skupinovú prácu  
- je schopný 

spolupracovať na spoločnej 

úlohe, činnosti  

- situáciu vníma ako celok 

so všetkými jej zložkami - 

vie si predstaviť ako 

postupovať ďalej  

rozlišuje medzi podstatnými a 

druhotnými informáciami  
- dokáže použiť informácie  
- zvažuje vhodnosť každého z 

riešení - vníma situáciu ako celok so 

všetkými jej zložkami  

  

Geometria  - aktívne a so 

záujmom počúva  
- chápe obsah a 

zmysel počutého textu a 

vie naň  
reagovať  
- prístup žiaka je  
konštruktívny  

  

- má 

pozitívny vzťah k 

svojmu zdraviu - 

rozhoduje sa 

asertívne  
- je 

tolerantný, 

ustretový  - chápe 

potreby a postoje 

iných  

- má predstavu o 

vhodnej 

kombinovateľnosti 

farieb, tvarov - 

dokáže vhodne 

používať symboly  

- prispôsobuje svoje 

správanie  
- efektívne využíva 

skupinovú prácu  
- je schopný 

spolupracovať na spoločnej 

úlohe, činnosti - oceňuje 

schopnosti druhých  

-zaujíma pozitívne postoje 

- ak je to nevyhnutné, 

mení poradie následných 

krokov  

- uplatňuje základné 

myšlienkové operácie(porovnávanie, 
triedenie, analýza, syntéza, indukcia, 

dedukcia, abstrakcia)  
- uplatňuje fantáziu, 

predstavivosť  
- formuluje možné riešenia  

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúce  
špecifické 

matematické 

myslenie  

- aplikuje stratégie 

aktívneho čítania - 

narába primerane s 

časom  

- je schopný 

sebareflexie  
-adaptuje sa na meniace 

pracovné podmienky  

- rozumie obsahom 

a významom slov a 

slovných spojení  

- prispôsobuje svoje 

správanie  
- efektívne využíva  
skupinovú prácu  

  

-zaujíma pozitívne postoje 

- ak je to nevyhnutné, 

mení poradie následných 

krokov  

- pozná proces učenia  
- analyzuje úlohy pred jej 

realizáciou  

 

 

5. Prierezové témy 

 
 Prierezové témy  

Dopravná výchova  - získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v 

rôznych dopravných situáciách  
Enviromentálna  výchova  - naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí  
Osobnostný a sociálny rozvoj  - naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných  
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Ochrana života a zdravia  - riešenie mimoriadnych situácií – CO  
- zdravotná príprava  
- pohyb a pobyt v prírode  

Mediálna výchova  - osvojovanie mediálnych kompetencií  

Multikultúrna výchova  - chápanie iných kultúr  
- rozvoj medziľudskej tolerancie  

Tvorba projektov a prezentačné 

zručnosti  
- používať informácie a pracovať s nimi  
- spolupracovať v skupine  
- vytvoriť  nejaký  produkt  

 

6. Stratégie  
 

 

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku, životných skúseností.  

V 1. ročníku na hodine matematiky sa využívajú najmä tieto metódy:  

- výkladové – rozprávanie, opis, vysvetľovanie,  

- dialogické – rozhovor, beseda, diskusia,  

- demonštračné a názorné – práca s pomôckami a obrázkami,  

- samostatná práca – v zošite, pri tabuli, riešenie testu, počítačová prezentácia, doplňovačka, práca v pracovnom zošite. Formy práce:  

- frontálna,  

- individuálna,  

- skupinová.  

                     

 

7. Učebné zdroje 

 
BELIC, M., STRIEŽOVSKÁ, J.: Matematika pre prvákov (1. a 2. časť); AITEC, 2015 

BELIC, M., STRIEŽOVSKÁ, J.: Matematika pre prvákov – multimediálny disk (MMD); AITEC, 2015  
BELIC, M., STRIEŽOVSKÁ, J.: Séria tabúľ s číslami a číslicami; AITEC, 2012 
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BELIC, M., STRIEŽOVSKÁ, J.: Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ; AITEC, 2015 
BELIC, M., STRIEŽOVSKÁ, J.: Zbierka úloh z matematiky 1 pre prvý stupeň základných škôl – pracovný zošit; AITEC, 2015 

 

8. Hodnotenie predmetu 
 

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 a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.  Spočiatku je žiak 

hodnotený slovne a hodnotiacimi pečiatkami, neskôr je klasifikovaný známkou. Polročná a výstupná písomná práca je hodnotená na percentá. 

Päťminútovky zo s čítania a odčítania do 20 bez prechodu cez desiatku sú klasifikované:  

 

Počet príkladov: 10             počet chýb a známka                       0,1 ch   -      1                         7,8 ch    -     4  

                                                                                                    2,3 ch    -      2                         9,10 ch    -   5    

                                                                                                     4,5,6ch -      3  

 

Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011 
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Vzdelávacia oblasť : Človek a hodnoty 

Predmet : Náboženská výchova 

Ročník : prvý 

Časový rozsah : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. 

Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom 

formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky formulovanými 

pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.  

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človekovi náboženská myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný 

prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.  

Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžiadalo aj zmenu štruktúry učebných osnov. Ako 

najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové usporiadanie učiva 

umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.  
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V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahu učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne a 

psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Obsah učiva je rozdelený do troch lineárnych oblastí, ktoré sú 

zamerané na:  

- trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, 

tradície a učenia Cirkvi),  

- kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista),  

- rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slávenia v spoločenstve, poslanie  

človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy).  

  

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s 

vysokým morálnym kreditom. Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom a celej spoločnosti. Učí žiakov 

kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie 

spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať 

medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca a pre celú spoločnosť.  

Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej republiky. Predmet sa cieľmi spolupodieľa na 

utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni 

prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.  

 
3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 
1. ročník( 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne)   

 

 

Učivo predmetu má v každom ročníku určenú základnú ročníkovú tému a ročníkový cieľ. Pre 1. ročník ZŠ je témou roka „Cesta lásky“, cieľom 

roka je spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človekovi; vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu; osvojiť si vonkajšie prejavy 

lásky. 
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Téma  Obsahový štandard  Ciele témy  Výkonový štandard  
Som na svete z lásky 

4 hod.  
Meno a jedinečnosť.  
Čo dokážem? (ruky, nohy, zrak,  
sluch...)  
Patrím do rodiny.  
Svet, v ktorom žijem.   

Kognitívny:   
Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa žiak líši od ostatných. Na 

základe pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. 

Na príklade rozlíšiť využívanie svojich schopností na konanie dobra 

a zla.  Afektívny: Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku 

rodičov k deťom. Uvedomiť si prejav lásky Boha k človekovi v jeho 

stvorenstve.  Psychomotorický:  
Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky.  
Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať 

návyk rozlišovania dobra a zla v konkrétnych situáciách. Prakticky 

uplatniť návyky starostlivosti o prírodu.  

Uvedomovať si vlastnú jedinečnosť. Vyjadriť 

radosť zo života.  
Rozlišovať prejavy lásky na 

základe pozorovania. Správne sa 

prežehnať.  
Slovne vyjadriť poďakovanie. Formulovať 

spontánnu modlitbu poďakovania.  
Z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, 
ktoré konajú dobro. Na príklade rozlíšiť 

dobro od zla.  
Vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé 

činnosti, ktoré môže človek konať rukami, 

nohami, ústami, očami, ušami (opozitá).  
Formulovať odprosenie.  
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a 

jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý 

Boh daroval človekovi. Starať sa o 

prírodu  
(nezahadzovať odpadky, hrabať lístie..)  

Rodina – ohnisko lásky. 2 

hod  
Komunikácia v rodine. 

Modlitba v rodine – rozhovor 

rodiny s Bohom (modlitba Otče 

náš).  

Kognitívny:   
Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie.  
S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš.  
Afektívny:  
Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a 

medzi ľuďmi navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine.  
Psychomotorický:  
Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi.  

Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu 

komunikácie.  
Vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny. S 

pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu  
Otče náš.  
Definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom. 

Vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, 

rodinu), modlitbu prosby.  
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Dar lásky 3 

hod.  
Legenda o kamennom srdci (sv.  
Mikuláš).  
Zvestovanie. Návšteva Alžbety. 

Zmysel a hodnota daru.  
Narodenie Ježiša Krista.  

Kognitívny:  
Počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi., biblický príbeh 

zvestovania a narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojím životom.  
S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Zdravas Mária.  
Afektívny:  
Intuitívne vnímať v legende symbol srdca. Rozvíjať vo svojom 

živote postoj prijímania a a dávania. Vnímať atmosféru adventného 

a vianočného času.   
Psychomotorický:  
Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček na 

obdarovanie.  

Opísať dobrotu sv. Mikuláša. Intuitívne 

vnímať v legende symbol srdca ako obraz 

vnútornej skutočnosti človeka.  
S pomocou učiteľa reprodukovať biblické 

udalosti zvestovania a narodenia Ježiša.  
Podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania. 

Reprodukovať pomocou učiteľa modlitbu 

Zdravas Mária.  
Opísať narodenie Ježiša ako dar Boha 

človekovi. Nakresliť aspoň dva symboly 

Vianoc.  
Vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu 

(poklona).  
Pripraviť darček pre obdarovanie.  

Moc života a lásky 

4 hod.  
Metafora spánku a prebudenia 

v rozprávke (uvádzanie do 

metaforického spôsobu 

vyjadrovania). Vzkriesenie 

Jairovej dcéra. Veľká noc – 

smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša. 

Nedeľa – deň oslavy 

Ježišovho zmŕtvychvstania.  

Kognitívny:  
Počúvať text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa ho prepojiť so 

svojím životom. Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry 

a konanie Ježiša ako výzvu k dôvere. Opísať Ježišovo 

zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou.   
Afektívny:  
Intuitívne vnímať metaforickú reč rozprávky. Pozorovať zmeny v 

prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením 

veľkonočných sviatkov. Dôverovať Ježišovi, ktorý premohol 

smrť.  
Psychomotorický:  
Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním 

prejaviť úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim.  

Intuitívne vnímať metaforický spôsob 

vyjadrovania symbolickej reči. Vnímať 

metaforickú reč rozprávky o Šípkovej 

Ruženke a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným 

životom.  
Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej 

dcéry.  
Vnímať premeny v prírode v jarnom období 

a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením 

veľkonočných sviatkov.  
Jednoduchým spôsobom vysvetliť 

veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej 

kresťania slávia Ježišovo víťazstvo života 

nad smrťou.  
S pomocou učiteľa a obrazov vymenovať 

a vysvetliť veľkonočné symboly. 

Nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci 

víťazstvo života nad smrťou.  
Jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele 

ako dňa Ježišovho zmŕtvychvstania.  
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Spoločenstvo lásky 

3 hod.  
Zoslanie Ducha Svätého. Cirkev. 

Legenda o sv. Jurajovi.  
Kognitívny:  
Opísať udalosti zoslania Ducha Svätého. Jednoduchým 

spôsobom vysvetliť zmysel cirkvi ako Božej rodiny. Opísať 

víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi. Afektívny:  
Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh 

posiela ľuďom. Pozorovať prejavy života vo farnosti. Intuitívne 

vnímať boj dobra so zlom v symbolickej reči legendy o sv.  

Na základe prerozprávania učiteľa 

reprodukovať udalosti zoslania Ducha 

Svätého.  
Vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel 

cirkvi ako Božej rodiny.  
Reprodukovať modlitbu Sláva Otcu. Opísať 

víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. 

Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so  

  Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj prehodnocovania 

pozitívnych a negatívnych skutočností.   
Psychomotorický:  
Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostredníctvom modlitby 

Sláva Otcu. Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom.  
Formovať návyk bezpečného správania sa v rizikových situáciách 

(odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať 

nie na negatívne ponuky).  

svojím životom.  
Osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v 

sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi.  

 

              

4. Kľúčové kompetencie  
 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský vzdelávací 

program nasledovné kľúčové kompetencie:  

- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa,  

- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti),  

- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky,  

- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií,  

- kompetencie (spôsobilosti) riešiť problémy,  

- kompetencie (spôsobilosti) občianske,  

- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne,  

- kompetencie (spôsobilosti) pracovné,  

- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,  

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
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Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií  

 
Téma  Kompetencie  

Komunikačné  Občianske  Kultúrne  Sociálne a 

interpersonálne  
Existenciálne  K riešeniu problémov  

Som na svete z lásky  -nadväzuje a vedie v skupine 

dialóg a rozhovor  
-prejavuje odvahu vyjadriť sa, 

prezentovať svoj pohľad na 

predloženú tému, -chápe 

obsah a zmysel počutého 

textu a vie naň  
reagovať  

-poznáva a ochraňuje 

svoje najbližšie životné 

prostredie  

-prejavuje úctu k živým 

aj k neživým súčastiam 

prírody, aktívne ich 

poznáva a ochraňuje, -

objavuje hodnotu rodiny  

-prejavuje záujem o 

spoznávanie seba, 

svojich schopností a 

daností, -uvedomuje si 

a uplatňuje vlastnú 

jedinečnosť a vlastné 

nápady so zreteľom na 

jedinečnosť iných 

žiakov v skupine, -

prispôsobuje svoje 

správanie potrebám 

rodiny a svojej blízkej 

skupiny  

-intuitívne vníma bytostnú 

potrebu lásky,  
-objavuje hranice dobra a 
zla,  
-objavuje svoj vnútorný, 

duchovný svet v hlase 

svedomia  

  

Rodina – ohnisko lásky  -volí primeraný, kreatívny 

spôsob komunikácie vzhľadom 

na situáciu,  
-používa „ja“ odkaz,  
-dokáže kultivovane poprosiť  

  -vníma dôležitosť a 

hodnotu rodiny  
-pozná úlohu rodiny a 

úlohu jednotlivých 

členov rodiny   

-vie modlitbu Otče náš a 

jednoduchým spôsobom 

prepojí časti modlitby so 

svojím životom  

  

Dar lásky  -aktívne a so záujmom počúva,  
-slovne prejaví radosť a 

vďačnosť z obdarovania  

  -intuitívne vníma 

obrazy, symboly,  
-intuitívne vníma 

posolstvo legendy a 

biblického textu,  
-orientuje sa v striedaní 

všedných dní a 

kresťanských sviatkov, 

prežíva ich rozdielnu 

náplň a úlohu  

-berie do úvahy 

potreby iných, -je 

tolerantný a 

ústretový  

-vníma potrebu dávania a 

prijímania,  
-objavuje svoj duchovný 

rozmer,  
-prežíva atmosféru Vianoc a 

spája ju so skutočnosťou  
Božieho daru pre ľudí  
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Moc života a lásky  -je otvorený pre metaforické 

vyjadrovanie, -intuitívne 

rozumie neverbálnej 

komunikácii a 

symbolickému úkonu 

prežehnania,  
-svojimi slovami reprodukuje 

biblické posolstvo o 

vzkriesení Jairovej dcéry a 

Ježišovej smrti a 

zmŕtvychvstaní  

  -orientuje sa v striedaní 

všedných dní a 

kresťanských sviatkov, 

prežíva ich rozdielnu 

náplň a úlohu  

-zaujíma pozitívne a 

empatické postoje k 

chorým, osobám so 

zdravotným 

postihnutím, starým 

ľuďom a tým, ktorí 

potrebujú prebudenie k 

životu  

-rozvíja intuíciu pre 

obrazné výrazy a otváranie 

schopnosti vidieť za to, čo 

je viditeľné,  
-objavuje hranice života a 

smrti v ľudskom živote, je 

otvorený pre kresťanskú 

nádej, že posledné slovo 

patrí  životu,  
-posolstvo biblických 

textov spája s konkrétnymi 

situáciami vo svojom  

  

     živote, objavuje kresťanský 

zmysel slávenia a sviatkov  
 

 

 

 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu náboženstvo/náboženská výchova na jednotlivé  vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacia oblasť  Téma  Osvojenie kompetencie  

  

  
Žiak  

Základ. učivo 

(povinné) 

50%  

Prehlbujúce a 

doplnkové 

učivo  
(disponibilné)  
50%  

Človek a spoločnosť       Téma č.3, 4  - sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohu       
Téma č.3  - prežíva atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí  1    
Téma č.4  - objavuje kresťanský zmysel slávenia  veľkonočných sviatkov  1    

Človek a hodnoty    Téma č.1  -intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky,  
-objavuje hodnotu rodiny,  
-objavuje hranice dobra a zla,  

3    

  Téma č.2  -reprodukuje modlitbu Otče náš, jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojim 

životom,  
-vníma dôležitosť a hodnotu rodiny,  
-pozná úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny  

1    

  Téma č.3  -objavuje svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia,  
-objavuje hranice dobra a zla  

1    
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  Téma č.4  -rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné,  
-objavuje hranice života a smrti v ľudskom živote,  
-je otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu,  
-posolstvo biblických textov spája s konkrétnymi situáciami vo svojom živote  

1    

  Téma č.5  -spontánne a samostatne hodnotí vo svojom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne, nesprávne, čo 

je dobré/zlé, v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom,  
-je otvorený pre dobro, je otvorený pre diferencované vnímanie sveta,  
-je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi  

2    

Umenie a kultúra  Téma č.3,5  -intuitívne vníma posolstvo legendy a biblického textu  3    
Človek a príroda  Téma č.1  -prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, stará sa o prírodu  1    
Jazyk a komunikácia  Téma č.1  -nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor,  

-prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému,  
-chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať  

1    

Téma č.2  -volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu, -používa 

„ja“ odkaz  
-dokáže kultivovane poprosiť  

1    

Téma č.3  -aktívne a so záujmom počúva,      

  -slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania    

Téma č.4  -je otvorený pre metaforické vyjadrovanie,  
-intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania,  
-svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry, Ježišovej smrti a 

zmŕtvychvstaní  

    

 

 

5. Prierezové témy 

 
Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Téma č.1  -prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností,  
-uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných žiakov v skupine,  
-prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny  

  
Téma č.3  -je tolerantný a ústretový,  

-berie do úvahy potreby iných,  
-vníma potrebu dávania a prijímania  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

9 
 

  
Téma č.4  -zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom a tým, ktorí potrebujú 

prebudenie k životu  

  

Téma č.5  -rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro-zlo, napr. branie si vecí navzájom, posudzovanie a 

ponižovanie, urážanie menej zdatných detí..),  
-hľadá možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a realizuje ich  

Enviromentálna výchova  Téma č.1  -poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie  

 
6. Stratégie  
 

Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života 

na základe morálnych princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže kultúrne rásť len 

aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.   

Vychováva nielen obsahom učiva, ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy. Metódy a 

formy práce:  

- práca s obrazom,  

- práca so zážitkovým predmetom,  

- práca s vykladacím materiálom,  

- práca s textom – biblický text, rozprávka, legenda...,  

- dramatizácia textu – scénka, pantomíma,  

- výtvarné stvárnenie problematiky – kresba, koláž, plagát, trojdimenzionálne stvárnenie problematiky, -  diskusia, 

argumentácia slovom, riešenie nadhodeného konfliktu, konfrontácia, porovnávanie, zaujatie postoja, -  spev, hudba,  

- riešenie úloh samostatne a v skupinách,  

- vyhľadávanie informácií a obrázkov v médiách a ich spracovanie vo forme projektu alebo prezentácie, -  kvízy a súťaže, - 

 didaktické hry.  

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a životných skúseností. Využívajú sa najmä 

aktivizujúce vyučovacie metódy, vhodné projektové vyučovanie 
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7. Učebné zdroje 

 
- učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..   

DOBRENKOVÁ, Lenka  - GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana – ZAKUCIOVÁ, Viera: Cesta lásky. Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre 1. ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2008 DOBRENKOVÁ, Lenka 

- GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana – ZAKUCIOVÁ, Viera: Cesta lásky. Pracovný zošit  pre 1. ročník základných škôl. Spišská Nová 

Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2011 Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 2003   

 

8. Hodnotenie predmetu 

 
Predmet náboženská výchova  je ohodnotený známkou. Hodnotenie žiakov je ústne, stále vyjadrené v pozitívnom zmysle. Ocenením práce žiakov 

je pochvala, prípadne udelenie diplomu.  

Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.  
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Vzdelávacia oblasť : Človek a príroda 

Predmet : Prvouka 

Ročník : prvý 

Časový rozsah : 1 hodina týždenne 

                            33 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilý a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa 

zameriava na poznávanie reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy a geografického opisu 

krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom 

prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.  Predmet predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. 

Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka 

samotného poznávacieho procesu.  Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových 

problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich 

kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným 
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životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k 

prírode, ale aj k samotnej vede.   

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo 

samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna 

úroveň.   

 

Žiaci:   

• rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,  

• rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať nové informácie a obohatiť si doterajšie 

poznanie,  

• sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a javov podľa identifikovaných znakov,  

• zovšeobecňujú na základe porovnávania,  

• vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok,  

• spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho 

efektívnom využívaní pri tvorbe záveru (riešenia),  

• argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k danej téme, ktorá je adekvátna z hľadiska veku 

primeranosti žiakov,  

• rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,  
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• uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a rozdiely medzi skupinami ľudí),  

• vysvetľujú  význam pravidiel a predpisov v živote,  

• rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, rekreácia a i.),  poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, 

v škole i na ceste do školy a v mimoškolských aktivitách,  

• poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa obrátiť o pomoc).  

Čiastkové ciele predmetu   

 

Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho 

logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu 

o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník je 

preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu 

čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:   

- sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),  

- sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),  

- sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov),  

- vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo 

pravidlo),   

- sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené 

vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie),  

- sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou 

manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),  

- si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou 

teóriou),  

- dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).  
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3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 
1. ročník( 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne)      

      

 

 

 

 

      
Človek a príroda 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 rozpoznať základné časti rastlín,  

 identifikovať základné časti rastlín (pŕhľava dvojdomá, púpava 

lekárska, rebríček obyčajný, kapsička pastierska, ruža šípová, 

pagaštan konský1),  

 identifikovať päť podobností a päť odlišností v tvaroch, veľkosti, 

farbe základných častí rôznych rastlín,  

 na základe vlastného pozorovania triediť rastliny na byliny, kry 

a stromy,  

 deliť rastliny podľa tvaru listov na listnaté a ihličnaté,  

 opísať funkcie jednotlivých častí rastlín (napríklad: koreňom 

rastlina čerpá z pôdy vodu a živiny),  

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

byliny, kry, stromy životné prejavy rastlín – rast, 

vývin, rozmnožovanie  
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 vysvetliť princíp opeľovania,  

 že plod je časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu,  

 že plody obsahujú semená, z ktorých vyrastú nové rastliny.  

 

Živočíchy 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 uviesť tri spoločné a tri rozličné znaky, ktorými sa živočíchy a 

rastliny vzájomne podobajú,  

 vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom tela a spôsobom života 

prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú (ako príklad použije: mačka 

domáca, dážďovka zemná, krt obyčajný, lastovička obyčajná, kapor 

obyčajný, voš detská),  

 na príkladoch uviesť rozdiely medzi suchozemskými a vodnými 

živočíchmi,  

 že živočíchy získavajú potravu rôznym spôsobom,  

 vysvetliť vzťah dravec a korisť,  

 vysvetliť význam maskovania živočíchov v prostredí,  

 identifikovať časť tela, ktorá zabezpečuje živočíchom pohyb,  

životné prejavy živočíchov 

suchozemské a vodné živočíchy 

dravec, korisť končatiny  

  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

6 
 

 triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú a tieto 

informácie dať do súvislosti s tým, kde a ako živočíchy žijú.  

 

 

Človek 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 identifikovať päť základných zmyslov človeka a im 

prislúchajúce zmyslové orgány,  

 vysvetliť význam zmyslových orgánov pre život človeka,  

 vysvetliť zásady starostlivosti o zrak a sluch,  

 vytvoriť závery o funkcii ušnice pri zachytávaní zvuku,  

 že orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele v koži a sú 

zodpovedné za jej citlivosť.  

zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, poruchy zraku  
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Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 vysvetliť rozdiel medzi živými a neživými súčasťami prírody,  

 triediť na základe znakov, identifikovaných vlastným 

pozorovaním, prírodné objekty na živé, neživé a odumreté,  

 vysvetliť, na čo všetko používa človek vodu a čo by sa stalo, ak 

by  

životné prejavy organizmov: pohyb, rast, príjem potravy, 

dýchanie,  rozmnožovanie vodné zdroje (potok, rieka, jazero, 

more, podzemná voda), význam  vody pre život svetelné zdroje, 

tiene, priesvitný, priehľadný, nepriesvitný materiál  

 

jej mal nedostatok,  

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

 že voda sa vyskytuje v rôznych formách (niektoré vymenuje, 

napr. ľad, vodná para, sneh, dážď, námraza, rosa),  

 vymenovať tri typy vodných zdrojov,  

 na základe skúmania vytvoriť závery o priesvitnosti a 

priehľadnosti rôznych materiálov (prostredí),  

 že hlavným zdrojom svetla je Slnko,  

 vysvetliť, kedy sa vytvára a kedy sa nevytvára tieň, kedy sa 

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

tieňov,  

meranie času, presýpacie hodiny, kyvadlo  

  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

8 
 

 vymenovať ďalšie zdroje svetla: plameň, blesk, žiarovka a iné 

elektrické zariadenia, ktoré vytvára človek,  

 navrhnúť vlastný spôsob merania časového úseku,  

 zostrojiť presýpacie hodiny,  

 vysvetliť vzťah rýchlosti presypania presýpacích hodín a 

niektorých vlastností presýpanej látky na základe pozorovania 

presýpacích hodín,  

 zostrojiť kyvadlo,  

 vysvetliť vzťah rýchlosti kmitania kyvadla a niektorých vlastností 

kyvadla na základe pozorovania kyvadla.  
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Človek a spoločnosť 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 orientovať sa v budove školy (trieda, jedáleň, WC a i.),  

 definovať pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy,  

 pomenovať významné orientačné body v blízkosti školy 

(budovy a i.),  

 povedať zjednodušenú adresu školy a adresu svojho bydliska,  

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

 identifikovať dni v týždni,  

 čo škodí zdraviu,  

 určiť členov rodiny vo vzťahu k sebe.  

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

priestore  

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

školský dvor, objekty v okolí školy, adresa školy, adresa  môjho 

bydliska dni v týždni, začiatok, koniec, predtým, včera, dnes, 

potom, zajtra umývanie rúk, čistota tela, návšteva a správanie sa 

u lekára, v  lekárni funkcia členov rodiny, prejav úcty k rodičom, 

starým rodičom  a jednotlivým členom rodiny  

 

 

Učivo prvouky je podľa inovovaného ŠVP rozdelene na 2 vzdelávacie oblasti :  

1. Človek a príroda 

2. Človek a spoločnosť , v ktorej žije  

Prvá oblasť sa venuje prírodovedným témam, ktorými sú : Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov. Druhá oblasť sa 

venuje téme, ktorú predstavuje Človek a spoločnosť. Tieto témy sú spracované do tematických okruhov, ktoré sú farebne a graficky odlíšené a cyklicky sa 

opakujú vo vyššom ročníku. Okrem základného učiva obsahuje učebnica rôzne divergentné, doplňujúce a rozširujúce úlohy, úlohy na opakovanie 

a upevňovanie učiva, zábavné úlohy. Učivo je usporiadané do piatich tematických okruhov, ktoré je zoradené v logických , na seba nadväzujúcich 

krokoch : Moje kráľovstvo, Kráľovstvo života, Kráľovstvo sveta, Kráľovstvo živočíchov a Kráľovstvo rastlín. 
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V 1. tematickom okruhu sa žiaci oboznamujú so školou, svojou triedou, s osobami, ktoré v škole pracujú, s vyučovacími predmetmi, s ktorými sa v škole 

po prvýkrát stretávajú. Učí sa orientovať nielen v samotnej škole, ale aj v jej okolí. Oboznamujú sa s tým, akú funkciu plnia jednotliví členovia rodiny 

a ako prejavujeme úctu rodičom a starším ľuďom.  

Druhý tematický okruh je venovaný človeku. Žiak sa v ňom učí spoznávať a objavovať svet prostredníctvom zmyslov. Učí sa starostlivosti o svoje telo 

a zdravému životnému štýlu. 

Tretí tematický okruh učí žiaka tomu, že čas neustále plynie a je možné ho merať. Žiak zisťuje, že inak ľudia trávia čas vo dne a inak v noci, ktoré dni má 

týždeň, oboznamujú sa s neživou prírodou a skúmajú prírodné javy. 

Posledné 2 tematické okruhy sú venované živočíchom a rastlinám. Žiaci sa oboznamujú so základnými informáciami o tom, v akom prostredí živočíchy 

žijú, čím sa živia a ako sa pohybujú. Učia sa , ktoré základné časti tela majú rastliny. 

 

      

4. Kľúčové kompetencie  
 

 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií  

 

 Kompetencie    

Komunikačné  Občianske  Kultúrne  Sociálne a interpersonálne  Existenciálne  K učeniu  
Optimálne komunikovať 

vrodene a spol.  
Vlastné správanie a 

zodpovedné konanie 

v rodine  

Rodinné tradície a 

obyčaje  
Postavenie členov rodiny a úcta k 

starším  
Význam rodiny a jej 

dôležitosť v spoloč.  
Pomenovanie členov rodiny, mená a 

priezviská  

Optimálne komunikovať 

a aktívne počúvať  
Zaujímať sa o verejné 

veci, sviatky a prac 

dni  

Sviatky a kult.  
Tradície počas roka  

Spoločné prežívanie 

významných sviatkov  
  Doplň a využíva dané vedomosti  

Porovnávať zdravé a 

škodlivé potraviny  
    Popisovať situácie vyvolávajúce  

pocit šťastia  
a tieto situácie vyhľadávať  

Porovnávať zdravé a 

škodlivé potraviny  
Poznaťvonkajšie orgány ľudského 

tela, príp. rozpoznávať aj ich funkcie  

  Ochrana zelene v     pracov. síl v záhrade a  Dostatok potravín  Pozorovať a povedať kedy semienko  

 meste   spolupráca  zaobchádzanie s nimi  klíči  
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Vedieť popísať zmeny 

prírodných javov v rámci 

ročných období  

        Vedieť pozorovať, identifikovať a 

zapísať informáciu o prírodných 

javoch (vietor, dážď, slnečno)  

 Vedieť sa vyjadrovať a 

komunikovať o danej téme  
    Vzťah k zvieratám  Život zvierat a ich miesto v 

prírode  
Poznať dané zvieratá  

Diskutovať a komunikovať  o 

význame vody  
Šetrenie vody v 

spoločnosti a jej 

ochrana  

    Dôležitosť existencie čistej 

vody  
Voda v ľudskom tele a jej význam  

 

 

 

5. Prierezové témy 

 
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy je možné realizovať 

viacerými formami:  

- ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov,  

- ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy),  

- formou projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme), -  formou kurzu.  

Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času 

realizácie prierezovej témy je v kompetencii školy.  

V zmysle nového školského vzdelávacieho programu sme zaradili prierezové témy odporučené štátnym vzdelávacím programom do každého 

vyučovacieho predmetu. Ide o témy:   

Multikultúrna výchova   

Mediálna výchova    

Osobnostný a sociálny rozvoj   

Enviromentálna výchova  

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke   

Ochrana života a zdravia    

Tvorba projektov a prezentačné schopnosti  

Tradičná ľudová kultúra a regionálna výchova  
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Multikultúrna výchova   

Je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, 

národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka globalizácii. 

Výrazne sa zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku a migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr. Multikultúrnosť 

slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená 

aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Cieľom prierezovej témy 

multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej 

odlišnosti. Multikultúrnu výchovu máme v samostatnom predmete a môžeme ju prirodzene začleniť do výučby anglického, nemeckého, 

ruského a francúzskeho jazyka.  

  

Mediálna výchova  

Médiá sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je 

osvojenie si kompetentného zaobchádzania s médiami. Žiaci sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich veku 

sa v ňom orientovať, posudzovať mediálne šírené posolstvá alebo si uvedomia aj negatívne vplyvy na ich osobnosť. Mediálnu výchovu máme 

v samostatnom predmete.  

  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Táto oblasť rozvíja ľudský potenciál žiakov. Poskytuje im základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, 

k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé 

stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Žiaci sa 

učia uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných a rozvíjajú si schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-

patologických javov.  

  

Enviromentálna výchova  

Environmentálna výchova sa prelína všetkými predmetmi, ale najmä etickou výchovou a humanitnými i prírodovednými predmetmi. Cieľom 

je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 
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prostredím vo svojom okolí i na celom svete. Žiaci získavajú vedomosti aj jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť životné prostredie 

alebo formujú ich kladný vzťah k prírode napr. exkurziami, návštevou Prírodovedného a Technického múzea, zberom odpadového papiera.  

  

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

Úlohou tejto tematiky je postupne deti pripraviť na samostatný pohyb na cestnej premávke, či ako chodcov, korčuliarov, cestujúcich alebo 

potencionálnych vodičov. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v rámci kurzu Ochrana človeka a prírody a na praktickom účelovom 

cvičení dvakrát ročne.  

  

Ochrana života a zdravia  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále 

poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť 

nevhodné podmienky v situáciách pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k 

problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Žiakom sa v rámci tejto  prierezovej témy poskytujú vedomosti 

a zručnosti k sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia života a zdravia. Uskutočnuje sa v rámci kurzu Ochrana človeka a 

prírody a na praktickom účelovom cvičení dvakrát ročne.  

  

Tvorba projektov a prezentačné schopnosti   

Táto téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s 

nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť 

nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú 

môcť žiaci využívať v rôznych predmetoch pri prezentácii svojej školy. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných technológií v predmetoch spoločenskovedného i prírodovedného zamerania. Túto tematiku máme v 

samostatnom predmete.   

  

 

Tradičná ľudová kultúra a regionálna výchova   

Táto téma úzko súvisí s multikultúrnou výchovou ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným 

kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na 
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pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich 

predkov. Túto začleňujeme do predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk. Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci 

v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok, históriu, 

povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch. Regionálnu výchovu máme v samostatnom predmete.  

 
6. Stratégie  
 

Stratégiou školy je využívať vhodné metódy a formy práce, ktoré sú jedným z prostriedkov motivácie a tvorivosti žiakov vo výchovnovzdelávacom 

procese. Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky s dôrazom na využívanie moderných IKT. Našou snahou je rozvíjať a podporovať 

samostatnosť, tvorivosť a tímovú prácu. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, aktivitu, 

sebahodnotenie. Je vhodné dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby.  

Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Na dosiahnutie tohto cieľa slúžia aj diskusie, 

dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajoba výstupov. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Dôležitou úlohou  je 

pre nás  potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.  

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych 

schopností..  

Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov. Žiaci majú o túto 

oblasť veľký záujem.  Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na dostupnosť a dostatok informácií o škodlivosti návykových látok 

na ľudský organizmus. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, snažíme sa sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom 

cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.  

Jedným  zo základných  prostriedkov na dosiahnutie cieľov prvouky sú vyučovacie hodiny rôzneho typu. Pri utváraní zámernej pozornosti 

v prvouke má význam organizácia činnosti žiaka. Hlavným zdrojom poznávania je sústavné využívanie poznatkov žiakov o dianí v prírode a v 

spoločnosti na vyučovacích hodinách, priame pozorovanie na vychádzkach, v kútiku živej prírody, pri sledovaní a vedení kalendára prírody. Patria 

sem jednoduché pokusy, práca s pracovným  zošitom, morfologické cvičenia a vlastné zážitky žiakov.  

Vzhľadom na vek žiakov je v prvouke dôležitá názornosť. Sústavná práca prispieva k rozvoju žiakovej osobnosti, a to nielen jeho vedomostí, ale 

aj zručností a pracovných návykov. Témy, ktoré nemôžu žiaci poznať vlastným pozorovaním, im sprostredkujeme  rôznymi názornými pomôckami 

(série diapozitívov, krátke filmy, televízne a rozhlasové vysielanie). Pracujú aj s rôznymi prírodninami a s nástennými obrazmi. V prvouke je 

pracovný zošit dôležitou učebnou pomôckou pri oboznamovaní sa s učivom tematických celkov a vedie žiakov k aplikácii výtvarných vedomostí.  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

15 
 

Využívaním ukážok z hudobnej tvorby a ilustrácií z literatúry zameriavame žiakov vo vyučovaní prvouky na umenie okolo seba. Uvedomujú si 

vzťahy a súvislosti medzi  javmi a ich  estetickými hodnotami.  

V didaktických hrách napodobňujú rozličné profesie a učia sa chápať ich význam. Na vychádzkach učiteľ vedie žiakov k pozorovaniu objektov, 

skúmaním ktorých prehlbujú a rozlišujú svoje poznanie. Žiaci sa učia poznané veci a javy systematicky  triediť  a rozlišovať významné od 

významného.  

Medzi prvoukou a ostatnými výchovno-vzdelávacími predmetmi existuje mnoho medzi predmetových vzťahov. Na základe vyjadrovacích 

zručností  získaných v materinskom jazyku si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti v prvouke. Poznanie prírodnej a spoločenskej skutočnosti sa 

úzko spája s ústnym i písomným vyjadrovaním sa o nej. Zručnosti získané v matematike, triedenie a porovnávanie sú žiakovi východiskom na 

osvojovanie nových vedomostí počas konkrétnej myšlienkovej činnosti v prvouke, aj pri manipulácii s rozličným materiálom.  Prírodovedné témy 

v prírodovedy sú motiváciou hodín pestovateľských prác, a naopak, vedomosti získané (napr. ošetrovanie izbových rastlín) sa  využívajú pri 

preberaní učiva  prírodovedy.   

Podľa potreby sa do vyučovania prírodovedy zaraďujú telovýchovné chvíľky. V prvoučných vychádzkach majú prvky dopravnej a telesnej výchovy 

trvalé miesto. Vo vyučovaní prvouky nechýbajú ani branné prvky;  dodržiavaní základných zdravotníckych zásad a hygienických  návykov, v 

poznávaní práce celospoločenských organizácií a pod.   

Vzhľadom na to, že prvouka svojimi rôznorodými témami sprístupňuje žiakom rozličné životné situácie, môže  mimoškolská výchova v širokých 

okruhoch nadväzovať na vedomosti, zručnosti a návyky z  prírodovedy. Školská družina pokračuje v posilňovaní dopravnej a zdravotnej výchovy, 

organizuje výber prístupných prírodnín a prácu s nimi.  

Obsah prvouky je zacielený na prehĺbenie záujmu žiakov o prírodu a o jej ochranu, o účelné  využívanie voľného času.  

 

 

7. Učebné zdroje 
 

DOBIŠOVÁ ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ,O.: Prvouka pre 1. ročník základnej školy - učebnica pracovného typu; AITEC, 2015 

DOBIŠOVÁ ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Podporný multimediálny disk (MMD) k Prvouke pre 1. ročník základnej školy; AITEC,2015 

Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..  

Materiálno–technické prostriedky: obrazové nástenné tabule, kalendár prírody, ukážky ovocia a zeleniny, semien, rodinné fotografie, kalendár, 

hodiny, hygienické potreby, rôzne obrázky prírody.  
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8. Hodnotenie predmetu 

 
Hodnotenie výsledkov a výkonnosti žiaka je silným stimulujúcim prostriedkom a má veľký výchovný význam, pokiaľ je správne a spravodlivé. V 

prvom rade budeme hodnotiť výsledky našich žiakov slovom, pohybom, posunkom, mimikou vyjadrujúcou súhlas, schvaľovanie, spokojnosť, 

pochvalu, neúspech.   

Žiakov 1. – 4. ročníka budeme hodnotiť známkou. Pritom sa bude prihliadať na vek žiakov, ich osobnostné a psychologické predpoklady. 

Pravidelne kontrolujeme aj úroveň grafického prejavu v zošitoch. Hodnotíme verbálny prejav žiaka, jeho komunikatívne schopnosti, aktivitu na 

vyučovacej hodine.  

 Kritéria a stratégie hodnotenia žiakov v súlade s dokumentom „Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s 

platnosťou od 1.5.2011.  
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Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia   

Predmet : Jazyk slovenský a literatúra 

Ročník : prvý 

Časový rozsah : 9 hodín týždenne / 297 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

     Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť 

si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej.  

     Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do 

literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Tvorivé písanie je prostriedok ako preniknúť do významovej a estetickej 

hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa  stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom 

rade aj čítania. Ide o spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých zložkách predmetu.  

    Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na 

zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje 

žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Jazyk musí žiak dobre poznať , aby ho mohol 

dobre využívať , aby ním mohol myslieť , cítiť . Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. 

Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení.            
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    Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a  špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných 

kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a 

návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí 

z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova sa kladie dôraz na čítanie s 

porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom 

nich k materinskému jazyku, ako  nositeľ ovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom 

gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci u čia písať predpísané tvary písmen a 

číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, 

odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu.   

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať 

(ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna 

zložka jazyka.  

Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.   

     Ciele vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ:  

- osvojiť si základy písanej reči ( čítania a písania)  

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej re či    

- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej  

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma  

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka  

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti  

- poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich využívať v jazykovom systéme  

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa   

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme   
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viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)    

    

3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 
 

Prvý ročník 
9 hodín týždenne, 297 hodín ročne 

   Jazyk slovenský  v  1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, že  jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. 

Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám  v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak  to učiteľ 

považuje za prospešné, môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej  hodiny na dve kratšie časti.  

Ostatné zložky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto dvoch základných zložiek a preto na ne 

nie sú vyčlenené osobitné hodiny.  

Súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajúce z týchto zložiek:  

- rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa  na kultúru jazyka  

- rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje len na okruh slov doteraz deťom známym, ale 

postupne zaraď uje i výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú  

- dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného  vzorného vyjadrovania  -  zoznamuje deti s pravopisnými javmi  v 

rozsahu určenom v časti PÍSANIE.  

- prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi  primeranými veku, najmä so zameraním 

na ich citové pôsobenie.  Využíva k tomu  predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru, najmä od 

slovenských autorov. Vedie so žiakmi rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov k čítaniu s porozumením.   

  

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

 Prípravné obdobie  

      Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná /3 – 5 týždňov/. V odôvodnených prípadoch i viac. Je závislá i od predgramotných  

(predčitateľských) skúseností detí, ktoré môžu výrazným spôsobom proces prípravy urýchli ť . Dĺžka prípravného obdobia závisí od potrieb detí, 

ale  aj od koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia  v  jednotlivých  používaných   učebniciach. Základným cieľom prípravného obdobia je 
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však pripraviť deti na proces osvojovania si  čítania a písania, bez ohľadu na zvolené učebnice a metódy. V rámci zachovania kontinuity vývinu je 

dôležité – v rámci možností -  vychádzať z predškolských skúseností žiakov, nadväzovať na doterajšie vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej 

ich rozvíjať .     

    V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania uplatňujú dve metódy vychádzajúce z pôvodnej analyticko-syntetickej metódy. V pôvodnej 

analyticko-syntetickej metóde sa kladie dôraz na analytické činnosti s následnými syntetickými činnosťami. Druhá metóda by sa dala 

charakterizovať ako syntetická metóda s využitím niektorých najjednoduchších  prvkov analytickej metódy.    

  

Hlásková analyticko- syntetická metóda:   

1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti   

2. Analytické činnosti: veta, slovo, slabika,   

3. Grafické znázorňovanie vety   

2. Grafické delenie slov na slabiky   

3. Určovanie pozície hlások v slove   

4. Detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove   

5. Poznávanie písmen   

6. Čítanie slov po písmenách   

  

Nácvičné  /šlabikárové/ obdobie     

Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických celkoch:  

1. Využívanie písmen veľ kej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie chápania princípu čítania  

2. Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy - v závislosti  na poradí ako sú uvedené v  používaných platných učebniciach   3. 

Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove   

4. Čítanie slabík,  slov,  viet  a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky  

5. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou skupinou 6. Čítanie slabík, 

slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú skupinu.    

7. Čítanie slabík, slov viet a krátkych textov, ktoré obsahujú  slabičné r - ŕ,  l – ĺ .  

8. Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov  
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Ďalšie ciele plnené v rámci zložky čítanie:  

1. V praktických činnostiach oboznámi ť žiakov s funkciou týchto interpunkčných znamienok: bodka, čiarka,  otáznik, výkričník, dvojbodka, 

úvodzovky, rozdeľovník  

2. V praktických činnostiach rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, autor.  

3. V praktických a hrových činnostiach viesť žiakov k uvedomovaniu si významu a špecifických funkcií čítania a písania v každodenných 

životných situáciách  

  

Čítankové  obdobie   

          Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých 

zručností (spôsobilosti), ale najmä obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach.    

  

Ciele čítankového obdobia sú zamerané na:  

1. Zdokonaľ ovanie techniky čítania  

2. Čítanie s porozumením  

3. Cvičenie správnej intonácie  

4. Voľná reprodukcia prečítaného textu   

5. Vyjadrenie pocitov vyvolaných pre čítaným textom /smutné, zábavné, poučné.../ - vnímanie umeleckých textov rôznych žánrov  

6. Príprava na prechod k tichému čítaniu  

  

Požiadavky na vedomosti a zručnosti:  

Žiak : 

      -    pozná a vie pre čítať všetky písmená slovenskej abecedy  

– v praktických činnostiach, pri čítaní vie spájať hlásky do slabík a vie pre čítať všetky typy slabík vyskytujúcich sa v slovách  

– pri čítaní dlhého menej obvyklého slova si vie pomôcť prečítaním po slabikách bez zbytočného opakovania slova a bez tichého 

hláskovania (tzv. dvojitého čítania)  
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– chápe význam pre čítaného slova (priradí slovo k obrázku a naopak) – je potrebná tolerancia k deťom s iným materinským 

jazykom, – chápe obsah pre čítanej vety a krátkeho súvislého textu,  

– v  prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si vie poradiť vyhľadaním písmena pomocou nápovedného obrázka, – pri 

čítaní rozlišuje pojmy:  text, riadok, článok, nadpis,  

– v praktických činnostiach pozná funkciu interpunkčných znamienok: bodka, otáznik, výkričník, čiarka, spojovník, – intonačne 

správne číta izolované krátke oznamovacie a opytovacie vety  

Poznámka: väčšina detí 1. ročníka číta niektoré vety v súvislých  textoch  čiastočne intonačne nesprávne kvôli neschopnosti predvídať koniec vety 

– najmä pri prvom čítaní textu. Táto schopnosť je závislá na technike a rýchlosti čítania, ktoré sa plne rozvinie až v ďalších ročníkoch.  

  

PÍSANIE    

Prípravné obdobie  

    Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľ ovanie predpokladov na konkrétne písanie v neskoršom - v nácvičnom  

období. Spočíva  predovšetkým v plnení nasledujúcich cieľov:   

1. systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na:   

zlepšenie  jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol v období nácviku   

      písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie.  

2. nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti od jednoduchých po zložitejšie.                                                             

3. Rozvíjanie analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary  a línie       v jednotlivých  písacích cvikoch, neskôr i v 

samotných písmenách, čo eliminuje často neprimerané  množstvo cvičného písania.   

  

Nácvičné obdobie  

    Čítanie a písanie nemusí nutne prebiehať súčasne, v zmysle čo čítame, to píšeme. Vo vyučovacom procese je možné, najmä vtedy, keď je proces 

nácviku čítania podporovaný písaním veľ kých tlačených písmen neviazať písanie na postup v čítaní, ktorý je prirodzene rýchlejší.   

Cieľom písania v nácvičnom období je osvojovanie si písania v týchto tematických celkoch:  

1. Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od používaných učebníc a písaniek 

2. Spájanie písmen do slabík a  slov   

3. Odpis  písaných písmen, slabík, slov a viet  

4. Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet  
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5. Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania   

6. Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľ kou tlačenou abecedou    

  

Pravopisné javy:      

1. Správna skladba slova /týka sa vynechávania a zámeny hlások/.  

2. Veľ ké písmeno na začiatku vety.  

3. Ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety.  

4. Písanie osobných mien.  

5. Označovanie dlhej samohlásky.  

  

Čítankové obdobie  

Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na:  

1. Zdokonaľ ovanie techniky písania.   

2. Odpis a prepis textu.  

3. Písanie podľa diktovania.  

4. Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník.  

5. Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať .   

  

Požiadavky na vedomosti a zručnosti:  

Žiak vie používať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich činnostiach:  

– vie čitateľ nenapísať písmená písanej abecedy a arabských číslic  

  

Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky:  

Žiakom s oneskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou psychológom, umožňujeme vyjadrovať sa písomne pomocou veľ 

kých tlačených písmen, ktoré kladú na jemnú motoriku ruky podstatne menšie nároky.  

Žiak:  
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– dokáže správne spájať písmená v slovách   

– vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text  

– v praktických činnostiach  /pri písaní/  vie členiť vety na slová, slová na slabiky tak, aby výsledkom bolo správne napísané slovo alebo 

veta,  

– dokáže  podľa diktovania  napísať slová bez vynechávania písmen   

– dokáže podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety   

– vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania písmen (ostatné chyby tolerujeme) – vie správne 

umiestni ť dĺžeň  

– vlastné mená osôb píše s veľ kým začiatočným písmenom  

– na začiatku vety píše veľ ké písmeno  

 -  pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu  

  

ZVUKOVÁ  STRÁNKA  JAZYKA  

Túto úlohu považujeme pre pomerne veľ ký počet detí za výrazne dlhodobú, v 1. ročníku za ťažko zvládnuteľnú, a preto i ťažko definovateľnú, 

najmä z pohľadu požiadaviek na vedomosti a zručnosti detí. Vymedzenie presných požiadaviek na vedomosti a zručnosti by mohlo byť v prípade 

mnohých detí diskriminujúce (rečové chyby, inojazyčné prostredie).   

 

Obsah:   

– spisovná výslovnosť  

– spisovné vyjadrovanie  

 

tematický celok  obsahový štandard  výkonový štandard                          Žiak dokáže  
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Prípravné obdobie  Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích 

schopností  

Písanie veľ kých tlačených písmen  

Čítanie veľ kých tlačených písmen, sluchové 

a zrakové rozlišovanie  

Analytické činnosti a určovanie pozície hlások v 

slove  

Pokusné čítanie otvorených slabík a jednoduchých 

slov  

Orientovať sa v šlabikári, tvoriť vety na ilustrácie  

 Písať veľké tvary písmen  

Čítať tlačené písmená, určiť prvé písmeno v slove  

Urči ť polohu písmena v slove  

Čítať slabiky a slová  

Šlabikárové obdobie  Čítanie písmen slovenskej abecedy  

Čítanie a písanie písmen  

Čítanie slabík, slov a viet  

Čítanie krátkych textov s otvorenou slabikou    

Čítanie slov, viet   a krátkych textov s otvorenou 

a zatvorenou slabikou  

Čítanie slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú 

slabiky so spoluhláskovou skupinou  

Čítanie písaného textu  

Čítanie textu rôznej náročnosti, čítanie 

s porozumením, správna intonácia  

Písanie jednotlivých písmen písanej abecedy  

Písanie slabík, slov, viet  

Písanie diktovanej slabiky, slova, vety  

Odpis a prepis krátkeho textu  

Pomenovať , rozoznať , prečítať tlačené písmená  

Urči ť a napísať písané písmená  

Čítať slabiky, slová a vety  

Čítať krátke texty s otvorenou slabikou 

Čítať a analyzovať slová vo vete  

Čítať slová a vety, texty   

Čítať písaný text  

Čítať náročnejší text, porozumieť mu a správne 

intonovať  

Správne graficky  znázorni ť tvary písmen  

Písať slabiky, slová, vety  

Písať diktovanú slabiku, slovo, vetu  

Odpísať ,  prepísať krátky text  
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Čítankové obdobie  Čítanie s porozumením  

Správna intonácia textu  

Čítanie súvislého textu s porozumením  

Reprodukovanie prečítaného textu  

Dramatizácia textu  

Práca s ilustráciou  

Čítať s porozumením  

Správne intonovať osvojený text  

Porozumieť čítanému textu  

Reprodukovať pre čítaný text  

Pohybom a slovom vyjadri ť prečítaný príbeh  

Reprodukovať text na základe ilustrácie  

 

 

 

4. Kľúčové kompetencie  
 

Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ 

kompetencie. Zaraďujeme sem:   

- percepčno-motorické zručnosti,  

- pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti,  

- analytické zručnosti,  

- tvorivé zručnosti,  

- verejná prezentácia textu, verejný prejav, 

- informačné zručnosti,  

            komunikačné zručnosti.  

 

Jazyk a komunikácia  2, 3  - tvorenie otázok a odpovedí, spájanie pojmov  
- porozumieť textu a vedieť ho reprodukovať  
- dramatizácia (Z rozprávky do rozprávky)  
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5. Prierezové témy 
 

Dopravná výchova   - získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách  
Enviromentálna  výchova   - naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho  životným prostredím vo svojom okolí  

Osobnostný a sociálny rozvoj   - naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať  názory, potreby a práva ostatných  

Ochrana života a zdravia   - spolupracovať v skupine  
- vytvoriť  nejaký  produkt  

Mediálna výchova   - osvojovanie mediálnych kompetencií  

Multikultúrna výchova   - chápanie iných kultúr  
- rozvoj medziľudskej tolerancie  

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti  - používať informácie a pracovať s nimi  

 

  

Cez vzdelávacie oblasti vstupujú do výchovy a vzdelávania prierezové témy. Prierezové témy zároveň v sebe zahŕňajú všetky kľúčové 

kompetencie. Sú to dnes a v blízkej budúcnosti aktuálne témy, súvisiace s premenami súčasnej európskej a slovenskej spoločnosti. Prispievajú k 

osobnostnému a sociálnemu rozvoju každého žiaka, k získaniu základnej úrovne mediálnej gramotnosti a vnímanie dôležitosti environmentálnej 

problematiky. Škola má tak možnosť formovať určité postoje a hodnotové orientácie žiakov. Zároveň dávajú priestor pre individuálny prejav 

každého žiaka a kreativitu pedagóga. Navyše, sú to témy, ktoré nie je možné zaradiť do žiadnej zo vzdelávacích oblastí, pretože viac ako iné si 

vyžadujú pohľady z viacerých uhlov. Tiež pôsobia ako ďalší integrujúci prvok učiva a jednotlivých predmetov.     Prierezové témy (tematiky) je 

možné realizovať viacerými formami, vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) .  

     Všetky tematické okruhy všetkých prierezových tém sú integrované do učebných osnov jednotlivého vyučovacieho predmetu. Realizované sú 

vzdelávacími stratégiami, ktoré sú použité pre naplnenie očakávaných výstupov jednotlivých vzdelávacích oblastí, ku ktorým sú priradené. Často 

je to práve priestor prierezových tém, v ktorom dochádza k prepojeniu obsahu vzdelávacích oblastí integrovaných do jedného vyučovacieho 

predmetu.  

     V nasledujúcom výpočte sú uvedené tematické okruhy jednotlivých prierezových tém a ako budú realizované: 
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Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

 

     Realizácia učebnej činnosti sa v prvom rade bude uskutočňovať na vlastnom školskom detskom dopravnom ihrisku počas celého školského 

roka najmä v predmetoch telesná výchova a pracovné vyučovanie, počas vyučovania v poobedňajšom školskom klube, počas organizovaných 

športových a dopravných akcií  i v rámci poobedňajšej záujmovej činnosti. Znovu sa bude realizovať už zabehnutý projekt „Na bicykli bezpečne“ 

a besedy a otvorené hodiny pre ostatné materské a základné školy v regióne v spolupráci s Policajným zborom SR.  

Vybrané témy zamerané na problematiku:  

1.ročník  

SJL - Do školy  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

 

     Vybrané témy v skratke   –    sebapoznanie – sebavnímanie, sebaregulácia – sebaorganizácia, psychohygiena – uplatnenie umenia pri relaxácií, 

kreativita, poznávanie ľudí, medziľudské vzťahy, komunikácia, kooperácia, riešenie problémov a rozhodovacie schopnosti, hodnoty, postoje, 

praktická etika    -   sa budú objavovať najmä v predmetoch etická a náboženská výchova, slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova. Vo 

veľkej miere sa táto prierezová téma bude  objavovať počas ranných triednych komunít. Školské akcie (školy v prírode, výlety, Noc v škole) 

rozvíjajú samostatnosť žiakov a utužujú triedne kolektívy.   

Vybrané témy zamerané na problematiku:  

1.ročník  

SJL - Na nákupe  

 

Environmentálna výchova  

 

     Environmentálna výchova sa bude prelínať všetkými vzdelávacími oblasťami, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, 

etickou a výtvarnou výchovou. Významne sa bude prihliadať na významné dni a mesiace (napr. Deň Zeme, Apríl – mesiac lesov), počas ktorých 

škola usporiada vedomostné semináre a súťaže. Pokračovať bude rozbehnutý projekt separovania odpadu do pripravených kontajnerov, zrealizuje 

sa týždňový súťažný zber papiera, pokračovať bude zapojenie všetkých žiakov do poznávania a zveľaďovania školského mini – arboréta, akcie a 

ostatné informácie sa budú prezentovať prostredníctvom environástenky. V rámci SŠKD a uskutoční niekoľko akcií zameraných na ochranu a 

čistotu prostredia.  
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Vybrané témy zamerané na problematiku:  

1.ročník  

SJL – Sova  

 

Mediálna výchova  

 

     Nasledujúce okruhy budú začlenené do všetkých vzdelávacích predmetov, ale najmä v rámci etickej a náboženskej výchovy, výtvarnej výchovy 

a slovenského jazyka a literatúry: kritické čítanie a vnímanie mediálnych posolstiev, interpretácia vzťahu mediálnych posolstiev a reality, vnímanie 

autora mediálnych posolstiev, tvorba mediálneho posolstva, fungovanie a vplyv médií v spoločnosti, práca v realizačnom tíme. Naďalej budú 

realizované návštevy divadelných, filmových a hudobných predstavení, návšteva múzeí a galérií, prebieha činnosť záujmového poobedňajšieho 

dramatického a multimediálného záujmového útvaru. Vybrané témy zamerané na problematiku:  

1.ročník  

SJL – Škola  

 

Multikultúrna výchova 

  

     Multikultúrna výchova bude prirodzene začlenená do humanitných a spoločenskovedných predmetov, najmä však do prírodovedy či 

slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov v týchto hlavných okruhoch – kultúrne rozdiely, ľudské vzťahy, etnický pôvod, multikulturalita. 

Prirodzenosťou začlenenia tejto témy je i fakt, že na škole je nemálo cudzincov, mnohí prichádzajúci z odlišnej kultúrnej civilizácie. Táto forma 

integrácie je úplne bežnou súčasťou života na škole. Tomu napomáha aj medzinárodná spolupráca škôl v rámci projektu eTwinning a organizované 

besedy s cestovateľmi a žiakmi a rodičmi z iných krajín. Vybrané témy zamerané na problematiku:  

1.ročník  

PVO - Moja rodina  

SJL - Rodina  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

  

     Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov  je príprava na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a 

rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.  Vybrané témy zamerané na problematiku:  
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1. ročník  

SJL  -  Mesiac úcty k starším - zber dobrých skutkov  

Deň matiek – matka nositeľka života, vzťah matky a dieťaťa, rodičovská láska - kultúrny program pre matky  

 

6. Stratégie  
 

 

     Za výber vyučovacích metód a foriem práce vo vyučovaní svojich predmetov bude zodpovedať pedagogický zamestnanec. Vyberať ich bude 

v závislosti od charakteru vyučovacieho predmetu, danej témy na vyučovacej hodine, od aktuálneho zoskupenia žiakov, od cieľa, ktorý chce 

dosiahnuť atď. Na dosiahnutie kľúčových spôsobilostí žiakov vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu a súčasne v súlade so zámermi 

školy, pedagógovia budú využívať nielen klasické formy vyučovania v triede, ale aj v počítačovej učebni, exkurzie v obci, návštevy, exkurzie, 

diskusie a stretnutia s okolím, športové aktivity a súťaže, výchovné aktivity, príprava a prezentácia výstupov súvisiace so vzdelávaním slovenského 

a cudzieho jazyka a ostatných odborných predmetov, tvorbu projektov a ich prezentáciu. Metódy práce ako postupy práce učiteľa s obsahom 

smerom ku žiakom odporúčame používať a podporujeme: výučbu pomocou dostupnej didaktickej techniky s využitím edukačných programov, 

samostatnú organizovanú prácu žiakov, prácu s materiálmi, spracovanie informácií, spájanie teoretických vedomostí s praktickým životom, prácu 

s názornými pomôckami, uplatňovanie medzi predmetových a medzi zložkových vzťahov.      Metódy a formy práce sú prostriedkom motivácie 

a usmernenia žiakov na vyučovaní a pri učení v priebehu celoročnej školskej práce variujú a sú podmienené cieľom daného vyučovacieho 

predmetu, vyučovacími zásadami a v neposlednom rade výberom pedagóga alebo pedagogického kolektívu v spolupráci so žiakmi.  

 

Vyučovanie slovenského jazyka je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť 

žiakov na život v spoločnosti.  

Metódy a formy práce:  

- motivačné rozprávanie,  

- motivačný rozhovor,  

- motivačná demonštrácia, -  práca s textom,  

- riešenie problémov,  

- zážitkové učenie,  

- rozhovor,  
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- diskusia,  

- scénka, dramatizácia,  

- samostatná práca a práca v skupinách,  

- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.  

 

7. Učebné zdroje 

 
- učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..   

 

Učebnice sa objednávajú podľa ponuky MŠ a podľa záujmu a skúseností učiteliek 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť a zverejniť žiakovi a jeho rodičom informácie o tom, ako žiak zvláda 

danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.   

Každý pedagóg bude vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011  na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. mája 2011.  

     Pri posudzovaní žiaka bude kladený dôraz okrem iného na jeho rečový prejav (odpovede), písomný prejav (písomné práce a písomné skúšky), 

zručnosti, úroveň práce s knihou, úroveň vedenia písomností, úroveň tvorby a prezentácie projektov, samostatná pracovná aktivita na vyučovacích 

hodinách, dodržiavanie školského poriadku, plnenie si povinností ako člena triedneho kolektívu. Osobitnú pozornosť bude škola naďalej venovať 

disciplíne každého žiaka v triede, v budove i mimo školy.   

     Neoddeliteľnou súčasťou tohto snaženia je sledovanie, ako žiaci používajú učebné pomôcky, ako narábajú s majetkom v triede a v budove. 

Všetko úsilie školy pri hodnotení žiaka sa bude vykonávať v prepojení vedomostí, zručností, spôsobilostí, vychovanosti a schopnosti čo 

najúspešnejšie ukončiť školu.  

     Škola nedopustí, aby prostredníctvom hodnotenia dochádzalo k rozdeľovaniu žiakov na úspešných a menej úspešných, ako aj to, aby 

hodnotenie vedomostí, zručností a vôbec spôsobilosti žiakov bolo odlíšené od hodnotenia správania. V súlade s moderným poňatím výchovy a 
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vzdelávania bude škola viesť svojich pedagógov, aby hodnotenia žiakov boli vždy v súlade s platnou legislatívou, aby boli spravodlivé, nestranné, 

adresné a aby boli vykonávané s pedagogickým optimizmom.  

  

9. Vzdelávací štandard 

 

Čítanie – prípravné obdobie   

Výkonový štandard   Obsahový štandard  

Žiak na konci prípravného obdobia v 1. ročníku základnej školy 

vie/dokáže:  

 rozprávať podľa obrázka,  

 jednoducho a súvisle hovoriť k téme zadanej učiteľom,  

  

komunikácia  

 

 sluchovo rozlišovať hlásky v slove,  

 zrakovo rozlišovať písmená,  

hláska 

písmeno  

 

 spájať hlásky do slabík,  slabika   

 hovoriť slovo po slabikách,  

 určovať počet slabík v slove,  

slovo   

 tvoriť vetu podľa grafickej schémy,   

 určovať počet slov vo vete,  

veta   

 čítať veľké tlačené písmená podľa predlohy.  veľké tlačené písmená   
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 Písanie – prípravné obdobie  

Výkonový štandard   Obsahový štandard  

 písať tvary veľkých tlačených písmen,   tvary veľkých tlačených písmen   

 písať podľa predlohy tvary prípravných cvikov.   prípravné cviky  

Rozprávanie – prípravné obdobie  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

 správne artikulovať a vyslovovať všetky hlásky,  výslovnosť slovenských hlások  

 predstaviť sa rodným menom a priezviskom.  predstavenie sa  

 

 

 

Počúvanie – prípravné obdobie   

Výkonový štandard   Obsahový štandard  

 počúvať a porozumieť informácii od učiteľa, spolužiaka...,  

pracovať podľa inštrukcie učiteľa.  

prijímanie informácií   
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Čítanie – šlabikárové obdobie  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci šlabikárového obdobia v 1. ročníku základnej školy 

vie/dokáže:  

 čítať všetky písmená,  

 rozlišovať hlásky,   

 vyslovovať  krátku a dlhú hlásku,  

 rozlišovať písmená: tlačené, písané, malé a veľké,  

písmená hlásky dĺžka hlásky tlačené, písané, 

veľké a malé písmená abecedy  

 určovať hlásky v slabike,  

 spájať hlásky do slabiky,   

slabika (analýza a syntéza)  

 čítať slabiky (otvorenú,  zatvorenú, so spoluhláskovou skupinou a s 

viacnásobnou spoluhláskovou skupinou),  

 

 čítať slová po slabikách,  

 určovať počet slabík a hlások v slove,  

 určovať pozíciu hlásky v slove (na začiatku, uprostred, na konci),  

 čítať slová zložené z otvorených slabík,  

 čítať slová zložené z otvorených a zatvorených slabík,  

 čítať slová zo zatvorených slabík,  

 čítať slová so slabikotvorným r – ŕ, l – ĺ,   

slovo  
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 čítať slová a vysvetľovať ich význam,  

 čítať vety,   

 určovať prvé slovo vety podľa veľkého začiatočného písmena,  

 rozlišovať druhy viet podľa interpunkčného znamienka,  

veta  druhy 

viet  

interpunkčné znamienka  

 správne vyslovovať hlásky s dĺžňom, mäkčeňom, vokáňom, dvoma 

bodkami,  

rozlišovacie znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky  

 čítať text zľava doprava.  orientácia v texte  

 

 

 

 

 

Písanie – šlabikárové obdobie  
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Výkonový štandard  Obsahový štandard  

 písať všetky tvary písaných písmen samostatne, v slabikách, 

slovách, vetách, pri prepise, odpise aj samostatnom písaní,  

 písať písmená v správnom sklone a so správnou veľkosťou,  

tvary veľkých a malých písaných písmen  

 odpísať písaným písmom písmená, slabiky, slová, vety, text podľa 

písanej predlohy,   

odpis písmen, slabík, slov, viet a textu  

 prepísať písaným písmom slabiky, slová, vety, text podľa tlačenej 

predlohy,  

prepis písmen, slabík, slov, viet a textu  

 na základe počutého písať písmená, slabiky, slová, vety, text 

písaným písmom.  

písanie písmen, slabík, slov, viet a textu podľa diktovania  

 

Rozprávanie – šlabikárové obdobie   

Výkonový štandard   Obsahový štandard  

 vyžiadať si od učiteľa, spolužiaka informáciu potrebnú k riešeniu 

úlohy,  

vyžiadanie informácie   

 súvislo rozprávať o nejakej udalosti,   

 dopĺňať rozprávanie na základe otázok učiteľa, spolužiaka,  

formulovať otázky na doplnenie informácie k rozprávaniu.  

rozprávanie o udalosti   
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Počúvanie – šlabikárové obdobie  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

 uvedomelo počúvať rozprávanie učiteľa alebo spolužiaka,   

porozumieť, čo učiteľ alebo spolužiak hovorí.  

počúvanie a porozumenie rozprávaniu učiteľa, spolužiaka  

 

 

Čítanie – čítankové obdobie   

Výkonový štandard   Obsahový štandard  

Žiak na konci čítankového obdobia v 1. ročníku základnej školy 

vie/dokáže:  

 čítať báseň, hádanku zapísanú tlačeným alebo písaným písmom,  

 odlíšiť poéziu od prozaického textu (nepoužívajú pojem poézia, 

próza),   

 odpovedať na otázky viažuce sa k informáciám uvedeným v básni 

alebo hádanke,   

báseň  

hádanka  

 

 prečítať s porozumením prozaický text,  

 odpovedať na otázky viažuce sa k informáciám uvedeným v texte,  

 porozprávať dej prečítaného príbehu (rozprávky),  

 určiť nadpis a autora textu,  

text  

rozprávka, príbeh 

nadpis, autor  
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 správne čítať oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie  druhy viet   

a želacie vety,   

 prerozprávať jednoduchý dej umeleckého textu,  

 správne odpovedať na otázky viažuce sa k informáciám 

obsiahnutým priamo v texte,  

 predniesť báseň alebo kratší prozaický text,  

rozprávanie dej v 

umeleckom texte  

  

umelecký prednes  

 odlíšiť reč postáv v dramatizovanom texte,  

 prečítať text danej postavy v dramatickom diele,  

 používať pri dramatizácii textu neverbálne prvky komunikácie,  

 určiť postavy v dramatickom texte,  

 primeraným spôsobom opísať ich vlastnosti,  

 identifikovať ilustráciu v texte,  

 poznať funkciu ilustrácie,  

 prostredníctvom ilustrácie dopĺňať text,  

 priradiť vhodnú ilustráciu k textu,  

 priradiť k ilustrácii vhodnú časť textu,  

dramatizácia umeleckého textu  

  

dej zdramatizovaného textu postavy 

zdramatizovaného textu a ich vlastnosti  

  

ilustrácia a jej funkcia  

 

Písanie – čítankové obdobie  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  
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 odpísať krátky text podľa predlohy,  odpis písaného textu  

 prepísať tlačený text písaným písmom,   prepis tlačeného textu  

 písať vety a krátke texty podľa diktovania,  písanie podľa diktovania  

 samostatne zapísať vlastnú myšlienku v rozsahu jednej vety,  samostatné písomné vyjadrovanie myšlienok  

 používať pravopis písania veľkého písmena na začiatku 

vlastných podstatných mien osôb,  

 napísať správne svoje rodné meno aj priezvisko,  

písanie vlastných podstatných mien osôb písaným písmom  

 písať prvé slovo vety s veľkým písmenom,   

 správne písať interpunkčné znamienka na konci oznamovacích, 

opytovacích, zvolacích, želacích a rozkazovacích viet (pri odpise a 

prepise textu),   

 písať správne interpunkčné znamienka na konci viet v diktáte.  

veta – veľké písmená na začiatku viet interpunkčné 

znamienka na konci viet  

 

Rozprávanie – čítankové obdobie  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  
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 poznať základné pravidlá slušného správania a aplikovať ich v 

reálnom živote,   

 pozdraviť, osloviť dospelých aj spolužiakov,   

 zvítať, rozlúčiť sa, poprosiť, poďakovať, zaželať niekomu niečo,  

 ospravedlniť, vyjadriť súhlas, nesúhlas,   

 zablahoželať, privítať niekoho, rozlúčiť sa, poprosiť,  požiadať 

niekoho o niečo.  

základy spoločenského správania  

  

komunikácia   

 

 

 

 

Počúvanie – čítankové obdobie  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

 uvedomelo počúvať rozprávanie učiteľa alebo spolužiaka,  

rozumieť tomu, čo učiteľ alebo spolužiak hovorí.  

počúvanie  (porozumenie rozprávaniu učiteľa, spolužiaka)  

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

1 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  
 

Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB 

Predmet: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Ročník: prvý  

Časový rozsah výučby: 3 hodiny /týždenne (99hod/rok) Vyučovaciemu predmetu 

bola  hodinová dotácia navýšená o1 hodinu  bez rozšírenia obsahu ako je  uvedené v iŠVP. 

Využitie a navýšenie hodín 

- na prehĺbenie a lepšie zvládnutie vzdelávacieho štandardu uvedeného v iŠVP. 

 

Poznámka: Predmet sa vyučuje spoločne s 2. a 3. ročníkom.  

 

 

 1. Charakteristia vyučujúceho predmetu  

Zameranie telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne 

upriamené na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu 

zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná a športová výchova 

poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybových aktivít a športu, 

významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu 

kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj dôležitú kompenzačnú funkciu v procese 

edukácie. Svojím zameraním má telesná a športová výchova výnimočné a špecifické postavenie v 

rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum 

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

hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje 

zdravotný stav žiakov.  

Vzdelávací štandard má tri základné časti: Zdravie a zdravý životný štýl, Telesná zdatnosť 

a pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti zohľadňujú pohybovo 

a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy. Časť s názvom Športové 

činnosti pohybového režimu je členená na základné tematické celky a pre jednoduchšiu 

orientáciu učiteľa je navrhnutá odporúčaná časová dotácia pre základné pohybové zručnosti (30 
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%), manipulačné, prípravné a športové hry (30 %), hudobno-pohybové a tanečné činnosti (15 %), 

psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia (10 %) a aktivity v prírode a sezónne 

pohybové činnosti (15 %).  

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej 

všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. zdravotnej skupiny (integrované 

vyučovanie). Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. zdravotná skupina) sa 

môžu vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy, pričom obsah vyučovania sa 

realizuje podľa samostatných vzdelávacích programov. 

 

2. Ciele predmetu  

Žiaci: 

- získajú poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímajú pohybovú aktivitu ako prostriedok 

upevňovania zdravia, 

- osvoja si základné vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu, 

- majú vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach, 

- nadobudnú pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu, 

- uplatňujú zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, 

- majú kultivovaný pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

- osvoja si základné pohybové zručnosti súvisiace s vykonávaním základných lokomócií, 

nelokomočných pohybových zručností a vybraných športov, 

- prostredníctvom vhodných telesných cvičení si rozvíjajú pohybové schopnosti pre optimálny 

rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti, 

- chápu význam diagnostiky v telesnej výchove ako prostriedku pre získanie informácií o úrovni 

vlastnej telesnej zdatnosti. 

 

Kognitívne ciele: (poznávacie) 

— vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s  ochranou vlastného 

zdravia, 

— pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime, 

— využívať vedomosti o potrebe pohybu ako prevenciu pred civilizačnými ochoreniami, 

— poznať zásady správnej výživy, 
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— rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

— pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy, 

— pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie, 

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

technologických informačných zdrojov, 

—  poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

— využívať každú príležitosť na rozvíjanie pohybových schopností. 

 

 
Psychomotorické ciele: (výcvikové) 

 

— vedieť získať informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a poskytnúť prvú pomoc na 

veku primeranej úrovni, 

—  osvojiť si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín, 

— zaradiť  a využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase, 

— vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 

— vedieť diagnostikovať a hodnotiť  pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov, 

— dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce pri cvičení, 

— vedieť používať náradie a rôzne pomôcky, 

— vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti, 

— prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 
— preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 

— riešiť problémové situácie, 

— vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry   a internetu. 

 
   Afektívne ciele: (výchovné) 

— mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto,  

— mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti a zo športu, 

— mať predstavu o svojich pohybových možnostiach, 

— využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti, 

— vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, pravidelné cvičenie a sezónne druhy športov, 

— vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich 

schopností, 

— preukazovať pozitívny postoj k súťaženiu, 

— preukazovať pozitívny vzťah k súperom, 

— dodržiavať prijaté zásady v rámci skupiny, 
— vedieť súperiť, kooperovať a tolerovať súperov, 

— reálne prijímať   víťazstvá a prehry v športovej súťaži i v spoločenskom prostredí, 
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— mať vyformované estetické cítenie pri formovaní telesných proporcií a kultivovaného 

prejavu osobnosti žiaka. 

3. Kľúčové kompetencie  

 

Telesná a športová výchova napriek svojmu špecifickému zameraniu prispieva k rozvoju 

kľúčových kompetencií : 

 

Komunikačné 

- schopnosť porozumieť inej osobe a adekvátne reagovať,  

- schopnosť vysvetliť a byť pochopený,  

- schopnosť zúčastniť sa verejnej diskusie v rámci športových aktivít,  

- schopnosti spolupracovať s ostatnými,  

 

Kompetencia riešiť problémy   
 

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

tvorivom myslení,  

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

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

-  dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj 

potrebu zvažovať úrovne ich rizika,  

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,  

 

 

 

 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 



-  schopnosť pripraviť stratégiu,  

-  schopnosť predvídať a reflektovať na zmeny  

-  využívať IKT k získavaniu informácií o témach súvisiacich s pohybom a  zdravím,  

-  poznať a využívať aplikácie pre podporu pravidelnej pohybovej aktivity,  

- kreatívne, inovatívne a kritické myslenie,  

 

 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa – učiť sa učiť  

 

-  uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja,  

-  dokáže reflektovať proces vlastného motorického učenia,  
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-  kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti,  

 

Kompetencie sociálne a personálne  

 

-  dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku/tímu,  

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami,  

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine/tíme  

-  uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní 

spoločných cieľov,  

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,  

 

Kompetencie pracovné  

 

-  dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,  

 

Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

  

-  dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť pohybovú činnosť 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci športovej hry, ale aj v každodennom 

živote,  

 

Kompetencie občianske  

 

-  uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

-  vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp . 

spoločnosti 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných,  

-  je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,  

-  má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života 

a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného 

prostredia,  

- uvedomuje si a zachováva základné princípy fair play,  
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Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 

-  uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti,  

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  

- správa sa kultivovane,  primerane okolnostiam a situáciám,  

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  

 

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu  

 

Zdravie a zdravý životný štýl 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. stupňa základnej školy 

vie/dokáže:  

 identifikovať znaky zdravého životného 

štýlu,  

 

 rozlišovať zdravú a nezdravú výživu,  

 

 

 rozpoznať nebezpečenstvo návykových 

látok a ich negatívny vplyv na zdravie 

človeka,  

 

 vysvetliť význam pohybovej aktivity pre 

zdravie človeka,  

 

 

 rozpoznať základné spôsoby a význam 

otužovania organizmu,  

 

zásady zdravého životného štýlu (pravidelný 

pohyb v dennom režime, pitný režim, zdravé 

a nezdravé potraviny, stravovanie pri 

zvýšenej telesnej záťaži, práca a odpočinok v 

dennom režime)  

význam príjmu a výdaja energie, zachovanie 

rovnováhy pre udržanie hmotnosti  

 

negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu, 

nedovolených látok a iných závislostí na 

zdravie človeka  

 

význam pohybu pre zdravie človeka, 

adaptácia organizmu na zaťaženie, dôležité 

fyziologické zmeny vplyvom telesného 

zaťaženia  

 

spôsoby otužovania – vzduchom, vodou, 

slnkom  
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 dodržiavať hygienické požiadavky pri 

vykonávaní pohybovej činnosti,  

 

 aplikovať zásady bezpečnosti pri 

cvičení,  

 

 opísať zásady poskytovania prvej 

pomoci v rôznom prostredí,  

 

 popísať znaky správneho držania tela v 

rôznych polohách,  

 

 

 aplikovať osvojené pohybové zručnosti 

v režime dňa,  

hygienické zásady pred, pri a po cvičení 

hygiena úborov, význam dodržiavania 

základných hygienických zásad  

 

organizácia cvičenia, dopomoc a záchrana 

pri cvičení,  

 

prvá pomoc pri drobných poraneniach, 

praktické poskytnutie prvej pomoci  

 

zásady správneho držania tela, správne 

držanie tela v stoji, v sede, v ľahu, chybné 

držanie tela, odchýlky v držaní tela, cvičenia 

pre správne držanie tela  

 

pohybový režim, aktívny odpočinok, 

základné poznatky o formách pohybovej 

aktivity v režime dňa (ranné cvičenie, 

spontánna pohybová aktivita, racionálne 

využívanie voľného času a pod.) 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 vysvetliť význam diagnostiky pohybovej 

výkonnosti pre zdravie a osobný telesný, 

motorický a funkčný vývin,  

 

 individuálne sa zlepšiť v stanovených 

ukazovateľoch vybraných testov,  

 

 

 

poznatky o rozvoji a diagnostikovaní 

pohybovej výkonnosti, zdravotne 

orientovaná zdatnosť  

 

 

odporúčané testy pre posudzovanie 

individuálnych výkonov: skok do diaľky z 

miesta, člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe, 

ľah–sed za 30 sek, vytrvalostný člnkový beh  
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 odmerať pulzovú frekvenciu na krčnej 

tepne,  

 

 

 rozpoznať základné prejavy únavy pri 

fyzickej záťaži,  

 

 využívať prostriedky na rozvoj 

pohybových schopností,  

 

meranie pulzovej frekvencie na krčnej tepne 

pred zaťažením a po zaťažení, vysvetlenie 

rozdielov v pulzovej frekvencii, príčiny 

zmien  

poznatky o vonkajších prejavoch únavy pri 

zaťažení (potenie, dýchanie, farba pokožky, 

koordinácia pohybov)  

pohybové prostriedky na rozvoj kondičných 

a koordinačných schopností  

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Základné pohybové zručnosti 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 pomenovať základné povely a útvary 

poradových cvičení realizovaných vo 

výučbe,  

 

 používať základné povely a správne na 

ne reagovať pohybom,  

 

 

 

 vysvetliť význam a potrebu rozcvičenia 

pred vykonávaním pohybovej činnosti,  

 

 

 

 pomenovať základné pohybové 

zručnosti,  

 

 

základné povely, postoje, obraty a 

pochodové útvary – pozor, pohov, vpravo 

vbok, vľavo vbok, čelom vzad  

rad (dvojrad, 3–rad ap.), zástup (dvojstup, 3-

stup ap.) kruh, polkruh  

jednotlivec, dvojica, trojica, družstvo, 

skupina, kolektív  

na značky, čiara, priestor, ihrisko  

cvičenia a hry s prvkami poradovej prípravy 

ako prostriedky účelnej organizácie činností 

v priestore  

úloha rozcvičenia pred vykonávaním 

pohybových činností ako prevencia pred 

zranením  

rôzne spôsoby rozcvičení bez náčinia, s 

náčiním, s hudobným doprovodom a pod.  

 

bežecká abeceda, beh rýchly, beh 
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 zvládnuť techniku behu, skoku do diaľky 

a hodu tenisovou loptičkou,  

 

 pomenovať a vykonať základné polohy 

tela a jeho častí,  

 

 

 zvládnuť techniku základných 

akrobatických cvičení v rôznych 

obmenách a väzbách a skokov,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vykonať ukážku z úpolových cvičení,  

vytrvalostný, beh akceleračný, beh z 

rôznych polôh, beh so zmenami smeru  

 

hod loptičkou, hod plnou loptou  

 

skok do diaľky, skok do diaľky znožmo z 

miesta, pojmy – štart, cieľ, súťaž, pravidlá, 

dráha  

 

cvičenia základnej gymnastiky, cvičenia 

spevňovacie, odrazové, rotačné  

cvičenia okolo rôznych osí tela cvičiaceho 

(prevaly, obraty, kotúle)  

 

stojka na lopatkách, stojka na hlave  

 

cvičenie a manipulácia s náčiním a 

pomôckami – gymnastickým náčiním (lopta, 

stuha, obruč, krátka tyč, overbal, fitbal, 

švihadlo, lano, expander ap.)  

 

cvičenie na náradí (lavičky, rebriny, debna, 

preliezky, lezecké a prekážkové dráhy)  

 

preskoky a skoky na švihadle, skoky na 

pružnom mostíku a trampolínke  

úpolové cvičenia a hry zamerané na:  

 odpory  

 pretláčanie  

 preťahovanie  
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Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Manipulačné, prípravné a športové hry 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 charakterizovať základné pojmy 

súvisiace s hrami,  

 

 pomenovať základné herné činnosti 

jednotlivca,  

 

 vymenovať názvy hier realizovaných vo 

výučbe,  

 

 aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a 

rešpektovať ich,  

 

 

 

 zvládnuť techniku manipulácie s 

náčiním,  

 uplatniť manipuláciu s náčiním v 

pohybovej alebo prípravnej športovej 

hre,  

 zvládnuť herné činnosti jednotlivca v 

hrách realizovaných vo výučbe,  

  

 

 využívať naučené zručnosti z hier v 

rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, 

voda),  

základné pojmy – pohybová hra, športová 

hra, hráč, spoluhráč, súper, kapitán, 

rozhodca, útočník – útok, útočná činnosť, 

obranca – obrana, obranná činnosť  

ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), 

stredová čiara,  

bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, 

hokejka a pod.)  

gól, bod, prihrávka, hod, streľba, dribling  

hry so zameraním na manipuláciu s rôznym 

tradičným, ale aj netradičným náčiním a s 

inými pomôckami  

pravidlá realizovaných hier, ich význam a 

sankcie za porušenie, pravidlá fair-play  

 

pohybové hry zamerané na rozvoj 

pohybových schopností (kondičných, 

koordinačných a hybridných),  

 

prípravné športové hry zamerané na futbal, 

basketbal, volejbal, hádzanú, tenis  

 

pohybové hry zamerané na precvičovanie 

osvojovaných pohybových zručností 

rôzneho charakteru (gymnastického, 

atletického, plaveckého)  
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Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

 vymenovať základné pojmy rytmickej a 

modernej gymnastiky,  

 

 

 

 

 pomenovať tanečné kroky realizované vo 

výučbe,  

 

 

 

 vykonať ukážku rytmických cvičení,  

 

 

 

 zladiť pohyby tela, chôdzu, skoky a beh s 

rytmom navodeným potleskom, 

zvukovým signálom, hudbou,  

 

 

 

 zvládnuť základné tanečné kroky, 

tanečné motívy v rôznych obmenách 

realizovaných vo výučbe,  

 

 

základné pojmy a poznatky – rytmická 

gymnastika (rytmus, takt, tempo, dynamika), 

moderná gymnastika – náčinie a cvičenia s 

ním (lopta, švihadlo, stuha, kužele, obruč), 

rovnovážne výdrže – pózy, poskoky a skoky 

(nožnicový, čertík, kadetkový)  

 

tanec – ľudový, moderný, tanečný krok 

(prísunný, cval, poskočný, polkový, 

valčíkový, mazurkový), tanečný motív, 

tanečná väzba,  

pohybová skladba  

 

rytmické cvičenia spojené s vytlieskavaním, 

vydupávaním, hrou na telo  

 

cvičenia a hry na rozvoj rytmickej 

schopnosti  

 

tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, 

poskoky, so zameraním na správne a 

estetické držanie tela ako celku i jeho častí v 

rôznych polohách  

 

tanečné kroky a motívy regionálnych 

ľudových tancov  
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 vytvoriť krátke väzby a motívy z 

naučených tanečných krokov ľudových i 

moderných tancov,  

 

 uplatniť prvky rytmiky a tanca v 

hudobno-pohybových, tanečných a 

dramatických hrách,  

 

 improvizovať na zadanú tému alebo 

hudobný motív,  

 

 

tanečné kroky a motívy vybraných 

moderných tancov  

 

aerobik, zumba, brušné tance a iné formy 

cvičení s hudobným sprievodom  

 

rytmizované pohyby s využitím hudby alebo 

rôznych jednoduchých hudobných nástrojov  

imitačné pohyby so slovným navádzaním, 

napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, 

športovcov, činností človeka)  

tanečná improvizácia  

pohybová improvizácia na hudobné motívy, 

alebo zadané témy  

tanečná improvizácia na základe naučených 

tanečných krokov, motívov, väzieb  

pantomíma  

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

 postupne uvoľniť pri slovnom doprovode 

svalstvo končatín i celého tela,  

 

 opísať základné spôsoby dýchania,  

 

 

 

 

 

 

relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry 

(vyklepávanie, vytriasanie, automasáž a 

pod.)  

 

cvičenia so zameraním na riadené 

spevňovanie a uvoľňovanie svalstva 

(svalové napätie a uvoľnenie)  

 

aktivity zamerané na rozvoj dýchania, 

dýchacie cvičenia – cvičenia zamerané na 
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 vykonať jednoduché strečingové 

cvičenia,  

 

 

 

 

 

 

 charakterizovať cvičenia z 

psychomotoriky,  

 

 vysvetliť podstatu psychomotorických 

cvičení a ich význam,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aplikovať naučené zručnosti v cvičeniach 

a hrách,  

 

nácvik správneho dýchania v rôznych 

polohách  

 

naťahovacie (strečingové) cvičenia  

 

kompenzačné (vyrovnávajúce) cvičenia  

 

cvičenia na rozvoj flexibility(ohybnosť, 

pohyblivosť)  

 

rozvoj rovnováhových schopností: statickej 

r. (cvičenia zamerané na stabilitu a labilitu v 

rôznych polohách), dynamickej 

r.(balansovanie na fit lopte, cvičenia na 

balančných pomôckach – bosu, go-go 

šliapadlo a pod.)  

 

balansovanie s predmetmi (žonglovanie, 

prenášanie predmetov rôznym spôsobom a 

pod.)  

 

cvičenia telesnej schémy zamerané na 

uvedomovanie si vlastného tela – 

pohybových možností jeho jednotlivých 

častí  

 

cvičenia spájajúce zmyslové vnímanie s 

pohybovým (napr. pohybové reakcie na 

zmyslové podnety)  

 

psychomotorické hry, cvičenia a hry s 
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neštandardným náčiním (balóny, štipce, 

noviny a pod.)  

 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

 vymenovať základné druhy 

realizovaných sezónnych pohybových 

aktivít,  

 

 zvládnuť pohybové zručnosti vybraných 

sezónnych aktivít,  

 

 

 uplatniť prvky sezónnych pohybových 

činností v hrách, súťažiach, v škole i vo 

voľnom čase,  

 

 

 

 

 

 bezpečne sa pohybovať v rôznom 

priestore a v rôznych podmienkach,  

 

 

 

 prekonať pohybom rôzne terénne 

nerovnosti,  

 

základné pojmy a poznatky zo sezónnych 

aktivít realizovaných vo výučbe  

 

korčuľovanie (in-line a na ľade) – jazda 

vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže 

na korčuliach  

 

lyžovanie – lyže zjazdové, bežecké, 

skokanské, zjazd, slalom, beh na lyžiach, 

základná manipulácia s lyžami a palicami, 

chôdza, obraty,  

výstupy, padanie, zjazdy (po spádnici), 

brzdenie jazdy, jazda šikmo svahom, prívrat 

(oboma lyžami, jednou lyžou, v pokoji a v 

pohybe), odvrat, oblúky  

 

cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa 

s vodným prostredím, splývanie, dýchanie a 

orientáciu vo vode, skoky do vody z rôznych 

polôh, nácvik techniky jedného plaveckého 

spôsobu, plavecký spôsob (kraul, znak, 

prsia), štartový skok, obrátka  

 

chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby 
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 vysvetliť význam a zásady ochrany 

prírody počas pohybových aktivít v nej.  

 

vzhľadom na povrch a terén, turistika – jej 

druhy a formy, turistický výstroj, turistický 

chodník, turistická značka, mapa, buzola, 

zásady a význam otužovania, pohybu a 

pobytu v prírode v každom ročnom období a 

počasí  

 

jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli  

 

tvorba a príprava celoškolského projektu 

realizácia projektu 

 

5. Prierezové témy 

Prierezová téma skratka Prierezová téma Skratka 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR Mediálna výchova MEV 

Multikultúrna výchova MUV Ochrana života a zdravia OZZ 

Environmentálna výchova ENV Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TPaPZ 

Dopravná výchova DOV Regionálna výchova REV 

 

6. Stratégie   

V primárnej edukácii je úlohou školy zabezpečiť komplexný pohybový režim žiakov 

danej školy. Pre splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy je potrebné realizovať tieto 

organizačné formy: 

- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny), 

- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých 

predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť), 

- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať 

možnosti školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V prípade 

nepriaznivého počasia (nedá sa ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný 

vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 2 – 3 minútovými aktivizačnými 

cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín, 

- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma), 

- vyučovacia hodina integrovanej telesnej výchovy (so spoluúčasťou žiakov zdravých a 

zdravotne oslabených v tom istom rozsahu ako riadna telesná výchova), 

- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti), 

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít), 

- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové, 

- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových 

aktivít v prírode), 
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- cvičenia v prírode (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku). 

 

METÓDY Motivačné:  

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),  

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

 motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

 

Pri vytváraní nových poznatkov a zručností využijeme  expozičné metódy: 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

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

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

demonštračná metóda pozorovanie. 

 

7. Učebné zdroje 

Andonova, D. et al. 2013. Move and Learn. Copenhagen: International Sport and 

Culture. Dostupné: http://www.moveandlearn.org/  

 

Antala, B. a kol. 2014. Telesná a športová výchova a súčasná škola. Bratislava: 

NŠC a FTVŠ UK. 

Dostupné:http://www.telesnavychova.sk/userfiles/downloads/TSVaSucasnaSkola.P

DF  

 

Designed to move, A physical Activity Action Agenda, Nike, 2012, 125 s. 

Dostupné: https://www.designedtomove.org/  

 

Masaryková, D. 2015. Súčasnosť a perspektívy telesnej výchovy na Slovensku a v 

zahraničí. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.  

Physical and Health Education Canada. 2013. Physical Literacy. Dostupné: 

http://www.phecanada.ca/pprograms/physical-literacy  

 

Ružbarská, I. - Turek, M. 2007. Kondičné a koordinačné schopnosti v motorike detí 

predškolského a mladšieho školského veku. Prešov: PU v Prešove, FŠ. 

 

  

https://www.designedtomove.org/
http://www.phecanada.ca/pprograms/physical-literacy
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Zapletalová, L. a kol. 2011. Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a 

pohybovej výkonnosti 11-18 školskej populácie na Slovensku. Bratislava: Peter 

Mačura- PEEM, 2011. Č 

 

http://www.statpedu.sk/sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program/Inovovany-SVP-

pre-2-stupen-ZS/Zdravie-a-pohyb.alej 

 

http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/ma

nual/zdravie%20a%20pohyb_metodika%20%2826.8.%29.pdf 

 

Na hodinách telesnej a športovej výchovy  budeme využívať  dostupné náradie a športové 

pomôcky,  didaktickú techniku, odbornú literatúru, odborné poznatky z novín, časopisov, 

internetu. 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 

Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 22/2011-R na hodnotenie žiakov 

základnej školy. 

 Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k 

osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia má byť individuálne zlepšenie v pohybových 

zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale i 

angažovanosť v telesnej výchove. Z týchto okolností v smerek žiakovi by malo byť pozitívne 

hodnotenie, ale v smere k rodičom odbornejšie, komplexnejšie, objektívnejšie, ale z hľadiska 

pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie. 

 

http://www.statpedu.sk/sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program/Inovovany-SVP-pre-2-stupen-ZS/Zdravie-a-pohyb.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program/Inovovany-SVP-pre-2-stupen-ZS/Zdravie-a-pohyb.alej
http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/manual/zdravie%20a%20pohyb_metodika%20%2826.8.%29.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/manual/zdravie%20a%20pohyb_metodika%20%2826.8.%29.pdf
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Vzdelávacia oblasť : Umenie a kultúra 

Predmet : Výtvarná výchova 

Ročník : prvý 

Časový rozsah : 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a 

tolerovať hodnoty iných kultúr už aj na 1. stupni ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť. V primárnom 

stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje výtvarná výchova na spontánne detské aktivity  Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na 

kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), i. Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky 

z vnímania umeleckých diel, chápať význam, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. 

Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, u č í sa chápať 

význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja si jej porozumenie. V primárnom 

vzdelávaní rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na základe zážitku zo samotného tvorivo-

vyjadrovacieho procesu žiaka.   
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2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný 

prejav, rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti 

(poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si vlastného názoru, prístupu a 

vkusu).  

  

3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 
1. ročník(2 vyučovacie hodiny týždenne, 66 hodín ročne)     

 

 

Téma  Obsahový štandard  Ciele témy  Výkonový štandard  
1. základné prvky výtvarného 

vyjadrovania  - výtvarný 

jazyk  

tvar škvrny  rozvoj 

obrazotvornosti  
(objavovanie významov  v 
náhodných tvaroch), využitie 

nepresných tvarov na 

zobrazovanie;  
- námet vyplýva z objavu žiaka; 

technika: kresba, kolorovanie   

Afektívny  
-vnímanie jesennej prírody  
 Kognitívny  
-rozpoznávanie tvarov, nových techník   
Psychomotorický  
 – nácvik práce so štetcom, ceruzkou, drievkom  

Doplniť  machule, dekalku  
(farba roztlačená zložením papiera) – 

dokresľovať podľa fantázie  - 

pomenovať  zobrazeného  

 

 

  obrys  
pozorovanie a výtvarné 
vyjadrenie obrysov rôznych 
tvarov;  
rozvíjanie interpretačnej 
predstavivosti;  
- námetom sú postavičky (ľudia, 

zvieratká ...); technika: kresba, 

vystrihovanie, vypĺňanie tvaru 

farbou (plošne, šrafúrou, 

bodkovaním ...)  

  vystrihnúť šablónky - obrysového tvaru 

podľa vlastnej kresbičky; rozmnožiť  kresby 

obťahovaním  pomocou šablóny (v rôznych 

polohách) – vyfarbovať (šrafovať)  
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  farba / lokálny tón zoznámenie 

s farbami a farebnou hmotou - 

námetom sú predmety (hračky, 

nádoby ...) výrazných tvarov  a 

farieb; technika: maľovanie 

temperou alebo pastelom  

  hravo získavať  skúsenosti s 

miešaním farebnej hmoty  
a s farebnou stopou nástroja; maľovať  rôzne  

pestrofarebne predmety, zátišie (dôraz na 

približný tvar a farebný tón, nie na proporcie 

a vzájomné usporiadanie predmetov)  
2. kompozičné princípy   
a možnosti kompozície  

  

plocha a  tvar   
vyhľadávanie - objavovanie tvaru 

v neartikulovanej textúre  
- námet objavuje žiak v zvolenej 

textúre; technika kresba (ceruza, 

fixky, tuše ...), príp. krčenie 

papiera  

Afektívny  
-rodina a spoločnosť Kognitívny  
-rozlišovanie objektov na základe obrysov, veľkostí a tvarov, 

rozlišovanie písmen.  
Psychomotorický  
- rozvoj rozlišovacích schopností.  

vyhľadávať, domýšľať a dopĺňať (kresbou, 

maľbou)   
neurčitého tvaru (machuľa,  strihy z 

časopisu, čarbanica ...); interpretovať 

neurčité a objavovať  skryté; pomenovať  

  uvedomovanie si formátu - 

námet: postavička alebo predmet 

podľa výberu žiaka; technika: 

kresba (pastelky, fixky, tuše ...)  

  používať  papiere formátov rôznych 

geometrických tvarov, otáčať  ich a kresliť  

do nich motív podľa vlastného výberu: hore, 

dole, tak že stúpa, alebo padá ...  

  mierka: zmenšovanie  a 
zväčšovanie predmetných 
tvarov  
- námet: od najmenšieho trpaslíka 

po najväčšieho obra; technika: 

kresba, vystrihovanie; hra s 

figúrkami   

  kresliť (maľovať) zvolený figurálny, 

predmetný motív od malého po veľký (aspoň 

v 4 verziách); postavy (predmety) môžu 

vystrihnúť  

3. podnety výtvarného umenia  

/médiá, štýly, procesy, techniky, 

techniky, témy  

akčné vytváranie  
radosť z gesta a pohybu, tvorby 

stopy, gesta, škvrna  
- námet: rozprávka o nástrojoch   
a jej prepis do akcie; 

technika: liatie, kvapkanie, 

otláčanie, striekanie, fŕkanie, 

tupovanie...; rôzne nástroje  

Afektívny  
- príroda a človek,   

Kognitívny  
- nové pojmy a výtvarné techniky  

Psychomotorický  
- rozvoj estetického cítenia, fantázie,  

reagovať  na rozprávku o nástrojoch- 

predmetoch, ktoré zanechávajú farebné stopy 

na ploche papiera, kombinovať rôzne akcie; 

vzniká obraz pohybov a gest    
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 dotvorenie nájdeného objektu - 

námet: postava, zviera, stroj... 

technika: asambláž, spájanie 

(lepenie, zväzovanie,  

zdrôtovanie ...)  príp. 

domodelovanie;  možnosť 

kolorovať  

  hra s predmetmi, fantazijne   ich dotvárať, 

spájať do nových tvarových a 

významových celkov (figúr);  výstavka 

výsledkov  

  ilustrácia rozprávky  
- námet: rozprávka podľa výberu 

učiteľa  technika: kolorovaná 

kresba (tempera, akvarel, 

pastel), kresba fixkami  

  vypočuť  si krátku rozprávku, alt. ju v 

spolupráci   
s učiteľom vtipne transformovať  

4. výtvarné činnosti inšpirované 

dejinami umenia  
inšpirácia pravekým umením / 

alt.: inšpirácia umením 

prírodných národov - námet: 

život a techniky pravekého 

človeka; techniky:  
frotáž, kresba a maľba drievkom, 

rukou, tampónom s jednoduchými  
„pigmentmi“;   
alt. maska (asambláž, spájanie...)   

Afektívny  
-ľudská civilizácia, praveký človek,   
Kognitívny  
- človek ako spoločenský tvor aj súčasť prírody  
Psychomotorický  
-porovnávanie výtvarných techník  

umožniť žiakom simulovať procesy, techniky 

a materiály a témy, prostredníctvom ktorých 

mohli tvoriť praľudia;   

5. podnety fotografie  kreslenie a vyfarbovanie  do 

čiernobielej fotografie - námet: 

fotografia z časopisu a jej 

premena; technika: kresba 

fixkami, akvarel (tempera)  

Afektívny  
- rozprávať o spoločne prežitých chvíľach s rodinou.  

Kognitívny  
- vedieť výtvarne vyjadriť vlastné zážitky  

Psychomotorický  
- rozvíjať predstavivosť  

dopĺňať a prekresľovať fotografický 

obrázok, vedome umiestňovať  nové časti v 

celku kompozície, menia významu 

zobrazenia  

6. podnety filmu  

a videa  
pohyblivý obraz - akcia a atrakcia 

námet: rôzne vybrané typy 

filmovej akcie (edukačné DVD); 

technika: rozhovor a kresba  

Afektívny  
- pestovať u žiakov kladný vzťah k filmu  

Kognitívny  
- vedieť vyvážene umiestniť na ploche obrazové prvky.  

Psychomotorický  
- výtvarne vyjadriť časť deja  

diskutovať o krátkych ukážkach a o výraze, 

dojmoch, ktoré na žiakoch zanechali; 

niektorú z akcií si žiaci nakreslia  
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7. podnety architektúry  príbehová rozprávková a 

fantastická architektúra  - 

námet: stavby z rozprávok, 

oboznamovanie sa  s 

rozmanitosťou príbytkov 

technika: kresba, maľba   
(alt. modelovanie)  

Afektívny  
-pripomenúť krásu rozprávok  
Kognitívny  

- vytvoriť farebný kontrast.  
Psychomotorický  

- vedieť vyvážene umiestniť na ploche obrazové prvky  

 na základe motivácie netradičného 

ponímania príbytku (architektúry) vymýšľať 

novotvary (kombinácie tvarov) - vlastnej 

rozprávkovej architektúry)  

8. podnety dizajnu  dizajn a ľudské telo    
- námet: telo a jeho doplnky, 

maska; technika: papier, rôzne  

Afektívny  
- vzbudiť u žiakov záujem o tradície – karnevaly  

  

tvoriť  masky z jednoduchých predmetov,  
rastlín, papiera...;   

 

 

 materiály    

9. podnety tradičných remesiel  farbenie a vykrývanie  
- námet: vzor na látku, kraslica; 

technika: rezerváž, jednoduché 

farbenie  

Afektívny  
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.  
Kognitívny  
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.  
Psychomotorický  
- vystrihnúť kruhy, štvorce, trojuholníky, obdĺžniky v 

pravidelnom výtv. rytme  

 realizovať vzor na tričko, alebo zdobia 

kraslicu...  

10. elektronické médiá  základné operácie  s 

počítačom  
- námet: písmená a znaky; 

technika: operácie s textovým 

editorom  

Afektívny  
- viesť žiakov k dodržiavaniu poriadku  

Kognitívny  
-nacvičovať prácu s textovým editorom  
Psychomotorický  
- získavať  základné zručnosti pri 

narábaní  s počítačom  

získavať  základné zručnosti pri narábaní  

s počítačom; hrať  sa  a experimentovať  

s písmom   
a znakmi (typ fontu, veľkosť, orientácia)  

11. porovnávacie, kombinačné a 

súhrnné cvičenia  
poznávanie a porovnávanie 

rôznych médií  
- námet: jednoduchý figuratívny  
(vecný) motív;  
technika: kresba (maľba) - 

modelovanie (materiálový objekt)  

 Afektívny vytvárať citlivý estetický vzťah k prírode, 

rozvíjať fantáziu.  
Kognitívny- význam lesa. 

Psychomotorický- výtvarne 

vyjadriť prvky prírody.  

 stvárňovať  rovnaký (jednoduchý) motív v 

kresbe, a modelovaní; porovnávať  rozdiely 

(formy, výrazu), porovnávať  ho s podobným 

motívom na fotografii;  rozhovor o tom, ako 

všelijako sa dá zobraziť to isté  
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  vzorkovníček, múzeum  
- námet: zbierka prírodnín 

(kameňov, rastlín, nájdených 

predmetov, častí nefunkčných 

alebo starých predmetov,   
hračiek ...); technika: zbierka - 

objekty v škatuľkách, na 

ploche, rastliny  v „herbári“; 

kombinácia techník  

  vytvárať jednoduchý spôsob prezentácie 

zozbieraného materiálu; porovnávať a triediť 

rôzne druhy materiálu; predmety umiestňovať 

v interiéri alebo exteriéri, vytvárať z nich 

„muzeálnu zbierku“, „zavárať“  do fliaš, 

ukladať  do škatuliek, albumov a pod.  

12. podnety hudby  výtvarné stvárnenie nálady a 

rytmu hudobnej skladby námet: 

asociácie z obrazného a 

zvukového vyjadrenia motívu 

technika: a) maľba temperou 

alebo pastelom   
b) kresba farebnými 

materiálmi (suchý alebo 

voskový pastel, farebné tuše, 

fixky)  
c) kombinácia techník  

(napr. kresby a koláže)  

Afektívny  
- rozprávať o svojich pocitoch  

Kognitívny  
- vedieť výtvarne vyjadriť vlastné pocity  

Psychomotorický  
- rozvíjať predstavivosť a výtvarno-grafické predstavy   

 Vypočuť si vybrané krátke ukážky 

hudobných skladieb výrazne odlišných 

charakterov a rytmov; následne sa ich snažiť 

výtvarne zobraziť  vlastným, spontánnym 

spôsobom a v rozhovore s učiteľom vyjadriť, 

ako na ktorého z nich pôsobila ktorá skladba  

13. synestetické podnety  hmat   
- námet: tvar a povrch, vo vzťahu k 

vyjadreniu významu;  

Afektívny  
- uvedomiť si rozmanitosť vecí okolo nás Kognitívny  

Zobraziť  tvary predmetov na základe 

hmatového vnemu (napr. ohmatávať rôzne 

predmety skryté pod dekou a následne ich  

 technika: kresbová rekonštrukcia  - vedieť rozoznať podľa hmatu  
Psychomotorický  
-zobraziť na základe hmatu  

kresliť, maľovať alebo modelovať);  snažiť 

sa pomenovať rôzne kvality povrchov podľa 

hmatu  
14. podnety rôznych oblastí 

poznávania sveta  
oživené písmená a čísla - 

námet: živý text (výpočet); 

technika: performancia  

Afektívny  
-rozvíjať predstavivosť, tvorivosť  
Kognitívny  
-vytvárať nápisy  
Psychomotorický  
-zobraziť na základe predstavy  

hrať (performancia) písmená zo svojich tiel a 

vytvárať nápis alebo matematický výpočet;  
následne situáciu skúsiť nakresliť  

15. tradícia a identita   
/kultúrna krajina  

  

výtvarná reakcia na prostredie 

školy  
- námet: prekvapivá zmena; 

technika: inštalácia, maľba na 

stenu, lepenie na okná ...  

Afektívny  
-vytvárať kladný vzťah ku škole k tradíciám  
Kognitívny  

- vedieť podľa vlastnej fantázie vytvoriť ozdobu  
Psychomotorický  

výtvarne reagovať – dotvárať prostredie 

vlastnej triedy, priestorov a exteriéru školy, 

chodby, školského klubu, šatne, dvora a pod.  
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  - strihať a z papiera vymodelovať  

16. škola v galérii  
/galéria v škole  

obraz - portrét v galérii - 

námet: výraz tváre;  technika: 

rozhovor a výtvarný posun 

(kresba, asambláž, 

fotokoláž...)  

Afektívny  
- pestovať vzťah k druhému človeku.  
Kognitívny  
-oboznámiť sa s pojmom portrét  
Psychomotorický  
-podľa modelu namaľovať obraz  

oboznámiť sa s pojmom  portrét a čo všetko 

sa dá vyčítať z ľudskej tvár; náladu a pocity 

človeka; každý má svoj portrét alebo 

portrét niekoho blízkeho, na ktorý sa 

niekedy pozerá... kresba alebo fotokoláž 

diela z galérie  

17. výtvarné hry  vytváranie limitované pravidlami 
hry  
technika: stigmografické 

kreslenie  

Afektívny  
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.  

Kognitívny  
-vedieť riešiť problém, dotvoriť obraz   
Psychomotorický  

- sám dotvoriť, výtvarne vyjadriť na základe vlastnej 

predstavivosti.  

Kresliť tak,  že kresba je spojnicou dopredu 

daných značiek  

 

 

4. Kľúčové kompetencie 

 
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií  

Téma  Kompetencie   

Komunikačné  Občianske  Kultúrne  Sociálne a 

interpersonálne  
Existenciálne  K učeniu  

  neverbálna komunikácia  zodpovednosť vo svojom 

konaní  
rozumie obsahom a 

významom výtvarných  
diel  

je pripravený byť v 

interakcii s inými ľuďmi  
používať informácie a 

pracovať s nimi  
rozozná problém 
formuluje možné  
riešenia  

  vytváranie asociácii  schopnosť sebareflexie  Z umenia čerpá 

poučenie, návody na 

riešenie vlastných 

problémov, stáva sa 

empatickejším  

je zodpovedný k druhým a  
berie do úvahy ich potreby 

a záujmy  

formuluje otázky a 

odpovedá na otázky s 

využitím získaných 

informácií  

uplatňuje fantáziu, 

predstavivosť, vytvára 

asociácie  
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  chápe obsah a zmysel 

výtvarného prejavu  
má pozitívny vzťah k 

svojmu zdraviu  
správa sa kultúrne, 

kultivovane, primerane  
okolnostiam, situáciám,  
ľuďom  

podporuje tímovú snahu  vytvára si vlastný názor    

  je schopný aktívne a 

zrozumiteľne sa 

vyjadrovať s 

prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu  

má pozitívny vzťah k 

sebe aj k iným  
je tolerantný a 

empatický  
prispôsobuje svoje 

správanie   
  

  

  

  rozumie významu 

základných prejavov 

gestikulácie a mimiky 

tváre  

    je schopný/á vytvárať 

väzby s inými ľuďmi  
    

  aktívne počúvať      vníma človeka ako súčasť 

prírody  
    

 

 
Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu výtvarná výchova na jednotlivé  vzdelávacie oblasti.  

Vzdelávacia oblasť  Téma  Osvojenie kompetencie  
Žiak  

Jazyk a komunikácia  2, 3  - tvorba ilustrácii (SJL, HA)  
Príroda a spoločnosť  2, 3  - základné poznatky z prírodovedy (ročné obdobia, zvieratá, 

domov a rodina)  
Človek a hodnoty  1, 2, 3, 15,  

16, 17  
- pozitívny vzťah k sebe a iným, hodnota rodiny, tradície (EV, 

NV)   
Matematika a práca s informáciami  1, 2, 3, 6, 9  - grafická práca s počítačom,    

Umenie a kultúra  2, 3, 15, 16,  
17  

- vnímanie kultúrnej tradície (HV)   

Zdravie a pohyb  1, 2, 3, 17  - rozvoj jemnej motoriky, správne držanie tela (TV)   

 
5. Prierezové témy 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 
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Environmentálna výchova – ENV 
Mediálna výchova – MEV 
Multikultúrna výchova – MKV  
Ochrana života a zdravia – OŽZ 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti- TPPZ 
 

Dopravná výchova   - získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na 

bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách  
Enviromentálna  výchova  - naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím vo svojom okolí  
Osobnostný a sociálny rozvoj  - naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, 

potreby a práva ostatných  
Ochrana života a zdravia  - spolupracovať v skupine  

- vytvoriť  nejaký  produkt  
Mediálna výchova  - osvojovanie mediálnych kompetencií  
Multikultúrna výchova  - chápanie iných kultúr  

- rozvoj medziľudskej tolerancie  
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti  - používať informácie a pracovať s nimi  

  

6. Stratégie  
 

Vyučovanie výtvarnej výchovy je založené na estetických zážitkoch z vnímania umeleckých diel, vnímania okolitého sveta a seba samého a ich 

transformácie do umeleckej podoby. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť žiakov na život v spoločnosti. Metódy a formy 

práce:  

- motivačné rozprávanie,  

- motivačný rozhovor,  

- motivačná demonštrácia,  

- práca s textom, tvorba ilustrácii,  

- riešenie problémov,  

- zážitkové učenie,  
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- rozhovor,  

- diskusia,  

- dramatizácia vo výtvarnom umení,  

- samostatná práca a práca v skupinách,  

- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva,  

- návšteva múzea,  

- ukážka ilustrácii,  

- -  beseda.  

 

 

7. Učebné zdroje 

 
- učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..   

A. Macko - Výtvarné techniky I., II  

M. Števonková – Urob si z papiera  

Metodická príručka výtvarnej výchovy  

ČARNÝ, L.: Výtvarná výchova pre 1.roč., SNP, Bratislava 2009, schválilo MŠ SR 15.júla 2009 

 
8. Hodnotenie predmetu 

 
Predmet výtvarná výchova sa na prvom stupni základnej školy nehodnotí známkou, žiaci sú hodnotení ústne. Učiteľ sa snaží povzbudiť každého 

žiaka, jeho snahu na hodinách.  

Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.  
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9. Vzdelávací štandard 

 
M H Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámk

y 
Prierezové 
témy 

IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Výtvarné  
vyjadrovacie 
prostriedky 

Čo je výtvarná 
výchova? 
 
 
Moje pomôcky. 
 
 
 
Škvrna 

 

 

Omachuľke. 
 
 
Tvar 
 
 
 
Obrys 

Spoznávať a pomenovávať základné výtvarné 
prejavy a postupy. 
 
 
-oboznamovať sa so širokou paletou 
výtvarných pomôcok a spôsobom ich použitia. 
 
 
-tvoriť škvrny  
 
 
-výtvarne pomenovávať vzniknuté tvary 
 
-pozorovať a výtvarne vyjadrovať obrysy  
rôznych tvarov. 
 
 
Operovať s tvarmi - dopĺňať neúplné tvary, 
kopírovať vytiahnutím podľa šablóny. 

-Primerane veku pomenovať prvky výtvarnej 
činnosti. 
 
 
-Žiak má základné vedomosti o vlastnostiach 
a možnostiach používania výtvarných 
nástrojov a materiálov. 
 
-Žiak aktívne vytvára škvrny   
 
 
-rozlíšiť v škvrne významovo čitateľný tvar 
 
-vyhľadať v textúre čiar tvary podľa svojich 
predstáv 
-pomenovať objavené tvary 
 
Žiak vytvára jednoduché šablóny a 
viacnásobne kopíruje získaný tvar 
 

UČ 6-7 
 
 
 
UČ 8-9 
 
 
 
UČ 10-11 
 
 
 
 
 
UČ 12-13 
 
 
 
UČ 14 

 
OSR,  
 
 
 
 
 
 
OSR, ENV, 
 
 
OSR, 
 
 
 
OŽZ 
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XI. 

4. 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Rozvoj fantázie a 
synestetické podnety 

Tvar a hmat 
 
 
 

Jesenné  
 
 
Modelovanie tvarov 
 
 
Fantazijné kreslenie 
 
 
 
Fantazijné maľovanie 
 
 
 
 
Tvar papiera 
 

tvar a hmat (napr. ohmatávanie tvarov 
predmetov skrytých pod dekou, alebo kreslenie 
so zaviazanými očami ...) 
 

prázdniny 
 
Priraďovať príbuzné tvary a transformovať 
predmetný tvar na iný, skladať tvar z 
rozmanitých prvkov. 
 
Skryté tvary.Priraďovať príbuzné tvary a 
transformovať predmetný tvar na iný, skladať 
tvar z rozmanitých prvkov. 
 
zväčšovanie a zmenšovanie Pokúšať sa 
zvládnuť základné operácie s mierkou 
zobrazených tvarov. 
 
 
Žiak umiestňuje motív do pripraveného formátu 

-pomenovať charakter rôznych povrchov 
podľa hmatového vnemu 
 
 
 
 
Žiak modeluje jednoduché predmety z 
viacerých tvarov skladaním a 
transformovaním pôvodných tvarov. 
 
 
Žiak spontánne aj cielene vytvára stopy na 
ploche, ktoré výtvarne dotvorí. 
 
 
Žiak vie používať základné operácie s 
mierkou v praktických výtvarných činnostiach 
 
Žiak vie komponovať  a vedome umiestňovať 
tvar (motív) v rôznych častiach plochy 
formátu. 

 
 
 
 
 
 
UČ 15 
 
 
 
UČ 16 
 
 
 
UČ 18 
 
 
 
 
UČ 19 

OSR, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSR, 
 
 
 
OSR, 
 
 
 
 
OSR, 

XII. 1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Podnety moderného 
výtvarného umenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O dúhe 
 
 
O farbách 
 
 
 
 
Akčná maľba 

 
Žiak získava základné vedomosti o farbách a 
spôsobe ich miešania. 
 
Pokúšať sa vyjadriť lokálny farebný tón 
zobrazenej skutočnosti aj podľa predstavy a 
fantázie, zosvetliť a stmaviť farebné tóny 
miešaním 
 
Rozprávka o maľovaní. Používať základné 
farebné a materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký 
materiál), kontrasty textúry povrchov a 
výtvarných pomôcok. 

 
Žiak má základné vedomosti o farbách a ich 
miešaní. 
 
Žiak vie vyjadriť lokálny farebný tón 
zobrazenej skutočnosti aj podľa predstavy a 
fantázie a vie zosvetliť a stmaviť farebné tóny 
miešaním 
 
Žiak dokáže spontánne používať základné 
farebné a materiálové kontrasty, kontrasty 
textúry povrchov a výtvarných pomôcok. 

 
UČ 20-21 
 
 
UČ 22-25 
 
 
 
 
 
UČ 26-27 

 
ENV, OSR,  
 
 
 
OSR, 
 
 
 
 
MKV 

   Vianočné prázdniny    
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I. 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 

Podnety architektúry 
 
 
 
 
 
 

 
rozprávková 
architektúra 
 
 
 
architektúra v 
rozprávkach 
 

 
Čo je ilustrácia. Žiak pozorovaním získava 
základné poznatky o princípoch výtvarného 
spracovania detských kníh cez  vybrané diela 
výtvarníkov detských kníh. 
 
Nakresli si ilustráciu. Žiak sa pokúša 
cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky 
vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu. 
 

 
Žiak rozlišuje výtvarné spracovanie detských 
kníh od ostatného výtvarného umenia. 
 
 
 
zobraziť architektúru podľa vlastnej fantázie 
primerane veku 
 

 
 
UČ 28-29 
 
 
 
 
UČ 30-31 

 
 
 
 
 
 
 
TZZP 

 
 
 
II. 

3. 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

Výtvarné činnosti 
inšpirované dejinami 
umenia  
 
 
 
 
Podnety fotografie 

praveké umenie 
 
 
 
Maľovanie v jaskyni 
 
 
kreslenie do fotografie 
 
 
 
fotografia  

materiál, nástroje, podklad v tvorbe pravekých 
ľudí 
 
Maľujeme rukami, Získavať z rôznych zdrojov 
základné vedomosti o vybraných artefaktoch 
predhistorického umenia. 
 
zásah do kompozície fotografie, jej doplnenie, 
prekreslenie, premaľovanie  
kolorovanie, dokomponovanie 
 
Fotografia (napríklad z časopisu), Aktívne a 
otvorene sa pokúšať experimentovať s farbou, 
technikou, postupom, motívom a témou tak, 
aby výsledkom úsilia bolo nové výtvarné 
vyhotovenie predmetu. 

-namaľovať svoju predstavu inšpirovanú 
pravekým umením, 
 
Žiak má základné vedomosti o 
predhistorickom umení a pozná pôvod 
jaskynných malieb. 
 
-doplniť fotografický podklad podľa vlastnej 
fantázie, 
 
 
 
-doplniť fotografický podklad podľa vlastnej 
fantázie, 

 
UČ 32-33 
 
 
 
 
 
 
UČ 34-35 

 
OSR, ENV 
 
 
OSR 
 
 
 
TPPZ 
 
 
 
 
MEV 

   Jarné prázdniny    

III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 

Podnety videa a filmu   
 
 
 
 
Podnety architektúry 
 
 
 

Obrázky, ktoré sa 
pohybujú 
 
 
 
Fantastický dom 
 
 
 
Fantastický stroj 

pohyblivý obraz – akcia vo filme (videu), 
Pozorovaním a pokusmi získavať 
prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe 
obrazu, akcii a filmovej postave 
 
Získať prvé vedomosti o architektonickom 
priestore a tvare 
 
 
priestor a tvar stroja 

Žiak vie interpretovať film ako rýchly pohyb 
obrázkov na filmovom páse. 
 
 
 
Žiak odlišuje klasické a moderné 
architektonické prevedenie budov 
 
 
-nakresliť stroj podľa svojej fantázie, 

UČ 36-37 
 
 
 
 
UČ 36-37 
 
 
 
UČ 40 

 
 
MKV, MEV 
 
 
 
TZZP 
 
 
OSR, MKV 
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Podnety dizajnu a 
remesiel 
 

  
 

-porozprávať o nakreslenom 
 

  

   Veľkonočné prázdniny    

IV. 1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
Rozvoj fantázie a 
synestetické podnety 

 
Fantastický nábytok. 
 
 
Maska 
 
 
 
 
Čary s voskom 
 
 
 
 
Povrch predmetu 

Pokúšať sa hľadať tvarové a funkčné analógie 
medzi živými organizmami a architektúrou pri 
tvorbe zariadenia bytu. 
 
fantazijné kreslenie ,primerane veku voliť 
motívy na vyjadrenie zadaných námetov, 
pomenovávať postupy a výsledky vlastnej 
výtvarnej činnosti . 
 
Analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a 
príbuznosti farieb a materiálov. Nanášať farby 
na mastný povrch. 
 
 
Analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a 
príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov, 
materiálov a ich povrchov. 

Žiak pri spracovaní navrhnutej témy používa 
fantáziu a predstavivosť. 
 
 
Žiak na základe zadania námetu vyberá 
motívy na spracovanie témy a opíše výsledok 
vlastnej výtvarnej činnosti. 
 
 
Žiak vie, že mastné povrchy /vosk/ nesajú 
vodu. Žiak používa získané vedomosti o 
materiáloch pri vytváraní dekoračného 
predmetu. 
 
Žiak vie nájsť primeraný výraz na 
pomenovanie materiálov a ich povrchov. 

UČ 41 
 
 
 
 
UČ 42-43 
 
 
 
 
UČ 44-45 
 
 
 
UČ 46-47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSR, 

V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. 
 
 
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
1. 
 
 
 

Podnety poznávania 
sveta 
 
 
 
 
 
 
 
Podnety architektúry 
 
 
 
Škola v galérií   

Kamarát počítač 
 
 
 
 
Obrázky z písmen 
 
 
 
Čo robia umelci 
 
 
 
 
Galéria 
 
 

tvary písmen (tlačených, písaných, veľkých, 
malých)  
figuratívna kompozícia z tvarov písmen 
 
 
oživené písmená, Transformovať písmo na 
premenený tvar. Cieľavedome komponovať 
prvky. 
 
architektúra (maľba, kresba, modelovanie, 
objekt – skladanie, lepenie, strihanie...) 
 
 
výraz portrétu (maľba, socha, fotografia) – v 
priestoroch galérie,  
alternatívne vo virtuálnej galérii na internete 
 

Žiak pozná možnosti spracovania 
jednoduchých výtvarných predstáv 
prostredníctvom počítača. 
 
 
-výtvarne reagovať na písmená abecedy. 
 
 
 
-porozprávať o umelcoch ich práci a 
výrobkoch 
 
 
zhodnotí architektonický objekt a porovná ho 
s inými objektmi. 
 
 

UČ 50-51 
 
 
 
 
UČ 17 
 
 
 
UČ 58-63 
 
 
 
UČ 64-65 
 
 
 

 
 
 
 
 
ENV 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENV  
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2. 
 
 
 
3. 

 
Naša škola 
 
 
 
Kreslíme zážitok 

Vytvárať spontánne a cielene návrh na 
dotvorenie prostredia školy  
 
 
akčné napodobnenie výrazu portrétu (grimasa, 
performancia ...) motívy na vyjadrenie 
zadaných námetov 

navrhuje vlastné riešenia interiéru triedy 
 
 
 
výtvarne vyjadriť rôzne výrazy tváre, vyberá 
motívy na spracovanie témy 

UČ 66-67 
 
 
 
 
UČ 66-67 

TPPZ,  


