
ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

1 
 

 

 

 

INOVOVANÝ 

ŠKOLSKÝ VZELÁVACÍ PROGRAM 

Učebné osnovy pre 2.  ročník 

 

 

 

 

Názov ŠVP  Myslím, tvorím zdravo žijem a športujem 

 
Názov ŠkVP 

 
iŠkVP pre 1. stupeň – primárne vzdelávanie 
 

Stupeň vzdelania  ISCED I 

Dĺžka štúdia  4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia  5. september 2016 

Miesto vydania 
 Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara,     
Detvianska Huta č. 369  

 

 

Detvianska Huta,  september 2016                                                  kolektív učiteľov 1. stupňa 

045/5376314         Koordinátori: Mgr. J. Kamenská 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

2 
 

 

OBSAH 

Hodnotiace portfólio v 2. ročníku 

Školský učebný plán v 2. ročníku 

Inovovaný školský vzdelávací program pre 2. ročník 

Učebné osnovy ISCED 1 pre 2. ročník  

 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

    MATEMATIKA 

  PRVOUKA 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

TELESNÁ A ŠPORTOVA VÝCHOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

3 
 

 

 

 

 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu: 

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

aj diktát, 

 kontrolné diktáty zo slovenského jazyka – počet 10, 

 polročná a koncoročná písomná práca z matematiky 

 

Polročné a koncoročné písomné práce navrhuje vyučujúci druhého ročníka 

 písomné práce z predmetov matematika, slovenský jazyk, prvouka vypracované 

po každom tematickom celku 

Všetky písomné práce a diktáty hodnotíme podľa vnútro školskej stupnice. 

 prehľad o výkonoch pohybovej zdatnosti žiaka, 

 výstupy z projektového dňa k dopravnej výchove 

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

vedomostí 2. ročníka formou dňa otvorených dverí 

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

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

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

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

 kniha o zvieratkách a rastlinách 

 výstupy z projektov na prvouke 

 čitateľský denník 

 dramatizácia jednoduchej rozprávky – fotodokumentácia, opis vlastných zážitkov 

a dojmov 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiace portfólio v 2. 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  2 

Prvouka sa skladá  

z prírodovednej 

a spoločenskovednej 

zložky, preto je súčasťou 

dvoch vzdelávacích oblastí 

– Človek a príroda a Človek 

a spoločnosť 

      Človek 

a spoločnosť 

 

Človek a hodnoty 

 

Etická výchova/ 

Náboženská výchova 1 

 

 

Umenie a kultúra 

 

Hudobná výchova 
 

1 
 

Výtvarná výchova 

 
2 

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová   

výchova 
3 

 

 Spolu 

 

 
23 
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Charakteristika výstupov žiakov 2. ročníka 

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

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

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

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

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

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

a pribudne im viac učebných zdrojov. Prehlbujú si dobré medziľudské vzťahy v triede, škole, 

Sú zbehlejší v regulovaní svojho správania. 

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

prispôsobiť vyšším nárokom a zvládol cestu k poznaniu a učeniu sa. 

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

sa s ďalšími zdrojmi informácií, dostali priestor na vyjadrenie sa k prečítanému 

textu a stručne porozprávali obsah, v skupinách pracovali organizovanejšie 

a samostatnejšie ako v prvom ročníku. Žiaci vedia spolupracovať, navzájom sa 

tolerovať a organizovať si prácu. 

Realizácia: 

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

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

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

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

skupinovou prácou.  

 

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

v samostatnom rozhodovaní, uzatváraní záverov. 

Realizácia: 

V rámci predmetov prvouka, výtvarná výchova žiaci spracujú získané vedomosti na konci 

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

poverujú čiastkovými úlohami, ktoré sa učia pred triedou prezentovať, obhajovať, pri riešení 

samostatne sa rozhodovať a vyvodzovať správne závery. 

 

 

Inovovaný školský vzdelávací program pre  2. ročník 
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 Učebné osnovy ISCED 1 tvoria vlastný didaktický program vzdelávania. Je 

rozpracovaný pre jednotlivé vyučovacie predmety 2. 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 ISCED 1  pre  2. ročník 
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Vzdelávacia oblasť :  Umenie a kultúra 

Predmet:   Hudobná výchova 

Ročník: druhý 

Časová dotácia : 1 hodina týždenne / 33 hodín rok 

 

1. Charakteristika  predmetu 

Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie 

predprimárnej hudobnej výchovy. 

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným, činnostným, kde sa na 

báze hudobných hrových činností žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o 

elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby a umenia. 

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na vrodené predpoklady 

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

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

zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu a prostriedkom žiakovej hudobnej 

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

hudobných činností. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy kontaktu žiaka s hudbou, 

dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, obrazom, pohybom, hrou na elementárnych hudobných 

nástrojoch. Hudobné činnosti tvoria základný prostriedok na rozvíjanie hudobných i kľúčových 

kompetencií žiakov. Hudobné činnosti nie sú izolované, ale v reálnej praktickej podobe sa vzájomne 

dopĺňajú, podporujú aj s inými mimo hudobnými činnosťami a zmysluplne sa integrujú. Hudobný 

materiál a hudobné činnosti sú kľúčovým prostriedkom na osvojenie si hudobno-teoretických 

poznatkov. Tie si však žiaci osvojujú postupne a nadobudnuté vedomosti sú výsledkom aktívnych 

hudobných činností, z ktorých vyplývajú. Teoretické poznatky a vedomosti sú dôležité len do tej miery, 

do akej sú nevyhnutné pre aktívny hudobný prejav žiakov, chápanie základných zákonitostí hudby 

a prácu s hudobným materiálom.  

2. Ciele predmetu 

 rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku, 

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

 vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby, 
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 naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia, 

 rozvíjať emocionálny svet a hudobný vkus žiaka mladšieho školského veku, 

 v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne prístupy a prieniky 
s ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej edukácii, 

 viesť žiakov k samostatnej práci a hudobnej tvorivosti. 

 

3. Obsah 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 a hudobno – dramatických. 

3. Kľúčové kompetencie 

 rozvíjať citový svet žiakov 

 formovať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode a ku 
všetkým prejavom života 

 vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom 
ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom 

 vhodne a nenásilne spájať hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, 
tancom 

 vychovávať vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a názorom, bez 
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre 

4. Obsahový štandard 5. Výkonový štandard 

Hlasové činnosti 

 vokálne činnosti v rámci rozsahu c1-c2, 
detské piesne, ľudové piesne, regionálne 
ľudové piesne, autorské piesne, popevky, 
riekanky, vokálne dialogické hry, dychové a 
hlasové cvičenia 

 taktovacie gestá 2/4 a 3/4 taktu, gestá na 
zmeny tempa a dynamiky 

 rytmické hodnoty štvrťová, osminová, 
pólová, pomlčky, bodka za štvrťovou 
notou, pomocné rytmické prostriedky: ta, 
ti-ti, „nič“, „pauza“, sa, tai-ti 

 používať hlas vedome, so správnou 
hlasovou technikou na dosiahnutie 
špecifického hudobného cieľa, 

 spievať relatívne čisto a rytmicky správne, 

 reagovať pri speve na gestá učiteľa, 
adekvátne meniť tempo, dynamiku, 

 rytmizovať reč s vedomím základných 
rytmických modelov,  

 melodizovať reč 5.-3.; 5.-6.-5.-3. a 5.-3.-1. 
stupňa (so-mi; la-somi; la-so-mi-do), 
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 ľubovoľné gestá znázorňujúce výšku i dĺžku 
tónov, relatívna solmizácia, fonogestika, 
ručné znaky na vyjadrenie rytmu 

Inštrumentálne činnosti 

 Orffove nástroje rytmické: paličky, drevený 
blok, rámový/ručný bubon, tamburína, 
triangel, spiežovce, činely, prstové činelky, 
zvonček, chrastidlá a melodické hudobné 
nástroje (xylofón, zvonkohra, metalofón), 
hra na tele, okolité objekty triedy, rozličné 
objekty, prírodniny 

 rytmické hodnoty štvrťová, osminová, 
pólová, pomlčky, bodka za štvrťovou 
notou, pomocné rytmické prostriedky: ta, 
ti-ti, „nič“, „pauza“, tai-ti 

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

 inštrumentálny sprievod – jedným tónom, 
dvoma tónmi toniky a dominanty, 
jednoduché ostináto 

 predohra, medzihra a dohra 

 improvizácia 

 gestá učiteľa 

 hrať na elementárnych hudobných 
nástrojoch, 

 hrať rytmické modely, 

 hrať melodické modely, 

 vytvoriť inštrumentálny sprievod, 

 inštrumentálne improvizovať, 

 reagovať pri hre na hudobných nástrojoch 
na gestá učiteľa – nástup, odsadenie, 
adekvátne meniť tempo, dynamiku, 

Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 

 zvuky okolia, objektov, vlastného tela; 
skladby slovenských a svetových 
skladateľov; piesne, spev a interpretáciu 
učiteľa/ky; 

 vlastný hudobný prejav, hudobný prejav 
triedy (skupiny), hry so zvukom 

 výrazné zvukové kontrasty, pohyb 
kantilény, tempo, rytmus, zvuková farba, 
dynamika, harmónia, forma, agogické 
zmeny 

 jednohlas, dvojhlas, zbor 

 hudobná forma, malá piesňová forma 

 aktívne počúvať zvuky, piesne a hudobné 
skladby, 

 určiť vlastnosti zvuku, charakter skladby, 

 vyjadriť pocity z počúvanej hudby 
verbálne, pohybom a inými umeleckými 
prostriedkami, 

 identifikovať hudobno-vyjadrovacie 
prostriedky v kontrastoch, 

 pri počúvaní identifikovať nástrojové 
obsadenie hudobnej skladby, 

 rozlíšiť niektoré hudobné nástroje 
v počúvaných skladbách, 

 rozpoznať jednohlas, dvojhlas, 

 rozpoznať totožné a kontrastné prvky 
v hudobnej forme, 

 určiť a rozpoznať melodické a rytmické 
modely, 

Hudobno-pohybové činnosti 

 pohybová improvizácia, pohybová 
interpretácia 

 vyjadriť pocity z počúvanej hudby 
pohybom a inými umeleckými 
prostriedkami, 
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 pohyby v priestore (chôdza, pérovanie, 
poskoky, beh, cval, jednokročka, 
dvojkročka), 

 pohyby na mieste (ohýbanie sa, 
vystieranie, výskok, drep, otočka, švihanie, 
hra na tele – tlieskanie, plieskanie, 
dupanie, lúskanie), 

 orientácia v priestore (vpred, vzad, vpravo, 
vľavo, hore, dolu, v kruhu,  rade, v zástupe, 
jednotlivo, v dvojiciach, v skupine) 

 adekvátne reagovať na rytmus, metrum a 
tempo, 

 pohybom adekvátne vyjadriť hudobno–
výrazové prostriedky, 

 tanečné prvky a pohyb v jednoduchých 
choreografiách, 

Hudobno-dramatické činnosti 

 nahrávky, piesne, príbehy, rozprávky, 
video, integrácia s rozličným vyučovacími 
predmetmi 

 materiál s dramatickým potenciálom: 
hudobno-pohybové hry, 

 riekanky, básne, rozprávky, príbehy, 
piesne, inštrumentálne skladby, 

 herecké etudy, krátke sekvencie, dialógy 
a scénky 

 vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv 
príbehu rytmickými a melodickými 
nástrojmi alebo inými zdrojmi zvuku, 
pohybom, dramatickými prostriedkami, 

 vytvoriť hudobno–dramatický celok, 

Hudobno-vizuálne činnosti 

 notový zápis tónov c1-a1 

 realizovať hudobné činnosti podľa 
voľného i štandardizovaného grafického 
vyjadrenia hudobných dejov, 

 vizuálne zobraziť zvukové vnemy, 

 interpretovať tú istú pieseň rôznymi 
výrazovými prostriedkami (spevácky, 
pohybom, hrou na hudobnom nástroji). 

6. Pedagogické stratégie 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov 

a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre 

daný predmet. 

Pri výučbe hudobnej výchovy budeme využívať najmä: 

• skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, 
• návštevu hudobných podujatí, 
• besedy, 
• zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, 
• hra s hudbou, 
• zážitkové a skúsenostné metódy, 
• metóda hrania rolí 
• problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 
• rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 
• demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru), 
• prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru). 
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7. Učebné zdroje 

Učebnica z Hudobnej výchovy pre 2. ročník 

Metodická príručka k učebnici 

Prezentácie v PowerPointe, Edukačné DVD a CD 

8. Hodnotenie predmetu 

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

Prospech klasifikujeme známkou. 

Zásady hodnotenia: 

• pozitívny vzťah k hudbe 
• aktivita na hodinách 
• zručnosť v používaní DHN 
• ochota zapájať sa do hudobno-pohybových činností 

 

 

 

Poznámka. 

 V spojených ročníkoch II.-III. si vyučovacia hodina vyžaduje striedanie priamej práce učiteľa so žiakmi 

a samostatnej práce žiakov. 

Vyučovacie hodiny budú zamerané: 

- na sprostredkovanie nového učiva tak, že v jednom ročníku bude sprostredkovanie nového 
učiva a v druhom ročníku bude práca orientovaná na opakovanie, utvrdzovanie už 
prebratého učiva 

- tak, že obidva ročníky opakujú učivo z minulých hodín  
- tak, že v obidvoch ročníkoch preverujeme vedomosti 

 

Samostatná práca žiakov: 

- ústna samostatná práca: tiché čítanie, práca s knihou, spracovanie textových informácií, 
učenie sa z textu, vyhľadávanie, triedenie podstatných informácií 

Písomná samostatná práca: 

- opisovanie javov, predmetov, vecí, grafické znázorňovanie, práca v pracovnom zošite 
Praktická samostatná práca 

Samostatné učenie prostredníctvom IKT 
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Vzdelávacia oblasť : Matematika a práca s informáciami 

Predmet : Matematika 

Ročník : druhý 

Časový rozsah : 4 hodiny  + 1 hodina disponibilná 

                          5 hodín týždenne / 165 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie 

kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), 

zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov).  

Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského 

roku s propedeutickými postupmi prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i divergentných úloh, aby tvorili jednoduché hypotézy a skúmali 

ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v 

rovine a priestore.  
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Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z 

predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež kladie dôraz na 

rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových matematických vedomostí u žiakov musí učiteľ 

realizovať s prevahou pozorovania a experimentovania v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť otázky, odhadnúť výsledky 

i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali 

ako nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života.  

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, 

prípadné rozdelenie na časti a presuny v rámci ročníkov. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu  
 

 

Vyučovanie matematiky v 2. ročníku má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej 

osobnosti:  

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

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

V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, 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,  
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- ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým 

hodnotám,  

- vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, permanentnému poznávanie kultúrnych a iných 

hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom.  

Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ a teda aj v 2. ročníku, má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických 

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

Kľúčovým učivom je osvojenie pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a vlastnosti počtových výkonov, ktoré používajú 

pri racionalizácii výpočtov. V učive matematiky sa objavujú aj prvky iných predmetov a naopak matematika sa tiež objavuje v iných predmetoch. 

Ide o medzi predmetové vzťahy s týmito predmetmi:  

- slovenský jazyk – básničky a rozprávky s matematickým námetom, tvorenie slovných úloh,  

- prírodoveda – fyzikálne jednotky, námety na slovné úlohy,  

- hudobná výchova – pesničky s matematickým námetom sa využívajú ako motivačný činiteľ, námety na slovné úlohy,  

- výtvarná výchova – kreslenie prvkov podľa udaného čísla, námety na slovné úlohy,  

telesná výchova – telovýchovné chvíľky spojené s počítaním, matematické súťaže spojené s pohybom, námety na slovné úlohy. Získané základné 

matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie.  

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 

 
Druhý ročník 

( 4  hodiny+1hodina disponibilná týždenne, 165 hodín ročne) 

 
Prehľad tematických celkov  

I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10  /30h/  

Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov. Riešenie úloh.   

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100 /20h/  

Prirodzené čísla 20 – 100. Počítanie počtu vecí,... po jednom, po dvoch, po desiatich, utváranie skupín vecí,... o danom počte. Čítanie a písanie čísel 20 – 100. 

Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako).  
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III. Geometria  /25h/ Budovanie telies z kociek podľa vzoru, obrázka.  Bod, priamka úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie 

úsečiek na priamke. Meranie dĺžky úsečky. Jednotka  centimeter (cm), decimeter (dm), meter (m). Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky.    

IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100   /65h/ Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Počítanie spamäti. Písomné počítanie. 

Riešenie úloh na sčítanie a odčítanie.  

V. Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie  /25h/  

Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, posúdenie ich pravdivosti. Riešenie priamo a nepriamo sformulovaných úloh. Sformulovanie pravidla tvorenia 

postupnosti predmetov, čísel. Pozorovanie jednoduchej symetrie v prírode a na geometrických tvaroch. Zápis a usporiadanie skúsenostných údajov do tabuľky 

a ich znázornenie na diagrame. Skúsenostná interpretácia možného a nemožného.  

 

4. Kľúčové kompetencie  
 

 
Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:  

 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo vzdelávacom štandarde,  

 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do  100) tak, ako to bližšie špecifikuje vzdelávací štandard,  

 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,  

 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,  

 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,  

 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,  

 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie špecifikované vo vzdelávacom štandarde,  

 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km).  
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 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života (vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),  

 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,  

 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,  

 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a 

možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),  

 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti.  

 

5. Prierezové témy 
 

 

 DOV – Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

        ENV – Environmentálna výchova  

        MDV – Mediálna výchova  

        MUV – Multikultúrna výchova  

        OZO – Ochrana života a zdravia  

        OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj  

        RĽK – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

        TBZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

               VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

6. Stratégie  
 

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku, životných skúseností. V 2. ročníku na hodine matematiky sa 

využívajú najmä tieto metódy:  
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 motivačné metódy (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia) 

 aktivizujúce metódy (situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie) 

 expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž) 

 problémové metódy (heuristická metóda, projektová metóda, brainstorming) 

 fixačné metódy (metódy opakovania a precvičovania - písokného aj ústneho) 

             diagnostické metódy (pozorovanie, ústne skúšanie, písomné skúšanie 

a formy : 

 vyučovacia hodina 

 praktické aktivity 

 samostatná práca žiakov 

 práca žiakov vo dvojiciach 

 skupinová práca 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny) 

 práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, 

triedenie, vyuţívanie podstatných informácií) 

 samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky 

 experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie) 

      projektové vyučovanie 

 

 

7. Učebné zdroje 
 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa používajú:  

Matematika pre 2. ročník, RNDr. Pavol Černek, CSc., Aitec, Bratislava, 2011 zbierka 

úloh z matematiky pracovné zošity edukačné CD  

Infovekáčik – didaktické hry 

detské časopisy internet  

BELIC, M., STRIEŽOVSKÁ, J.: Matematika pre druhákov (súbor učebných textov: učebnica, pracovný zošit 1. a 2.časť);  AITEC, 2016 
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BELIC, M., STRIEŽOVSKÁ, J.: Matematika pre druhákov – multimediálny disk (MMD); AITEC, 2016 

 BELIC, M., STRIEŽOVSKÁ, J.: Séria tabúľ s číslami a číslicami; AITEC, 2012 

 BELIC, M., STRIEŽOVSKÁ, J.: Zbierka úloh z matematiky 2 (Zb.:), AITEC, 2016 

 Zošit Š2; AITEC, 2016 

 

 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 
 

 

Hodnotenie predmetu sa uskutočňuje priebežne počas celého roka  pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách . Učiteľ 

zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

Celkové hodnotenie sa  uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a  žiak je klasifikovaný známkou. 

Podklady na hodnotenie žiaka získava učiteľ rôznymi metódami, formami a prostriedkami. Napr :  pozorovaním žiaka, sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka 

na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami. 

Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Pri hodnotení sa naďalej využíva aj ústna pochvala, ocenenie, súhlas, úsmev, symbol. Dôraz sa dáva na sebahodnotenie, rešpektovanie názoru, možnosť opravy.  

 

9. Vzdelávací štandard 

 
 

 

Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

8 
 

 sčítať a odčítať prirodzené čísla v 

číselnom obore do 20 

 s prechodom cez základ 10,  sčítať 

(odčítať) čísla v ľubovoľnom poradí pri 

riešení úloh, 

  vyriešiť jednoduché rovnice na sčítanie 

a odčítanie, 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie 

  v číselnom obore do 20,  vyriešiť 

zložené slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom 

 obore do 20,  vytvoriť jednoduché i 

zložené slovné úlohy k danému 

 numerickému príkladu na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 20,   

 sčítať viac rovnakých sčítancov, 

 odčítať viac rovnakých menšiteľov. 

sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním 

druhého sčítanca k prvému, dopočítaním 

menšieho sčítanca k väčšiemu  

sčítanie a odčítanie použitím 

zautomatizovaného spoja rovnice (na 

propedeutickej úrovni)  

jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet, 

keď sú dané sčítance zväčšiť dané číslo o 

niekoľko jednotiek  

určiť jedného sčítanca, ak je daný súčet a 

druhý sčítanec  

zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

porovnať rozdielom  

zložená slovná úloha typu:  

určiť súčet, keď sú dané tri sčítance  

určiť rozdiel, keď je daný menšenec a dva 

menšitele  

propedeutika násobenia a delenia 

prirodzených čísel 
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Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadria 

ho prirodzeným číslom, 

 vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s 

daným počtom prvkov, 

 napísať a prečítať číslo, 

 rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, 

číslica, cifra, 

  rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a 

trojciferné číslo, 

 rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a 

desiatky, 

 zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné 

číslo, 

 použiť radové číslovky v číselnom obore 

do 100, 

 orientovať sa v číselnom rade, 

 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný 

rad, 

počítanie po dvoch, troch, ..., po jednotkách, 

po desiatkach  

prirodzené čísla 1 – 100 a 0  

číslo, číslica, cifra  

jednociferné číslo, dvojciferné číslo, 

trojciferné číslo  

jednotky, desiatky rozklad čísla na jednotky 

a desiatky 

prvý, piaty, ..., dvadsiaty piaty, ..., stý  

číselný rad  

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom 

rade: pred, za, hneď pred, hneď za, prvý, 

druhý, ..., predposledný, posledný  

vzostupný a zostupný číselný rad  

číselná os  

väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie 

relačné znaky >, <, = 
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 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného 

aj zostupného číselného radu,   

 zobraziť číslo na číselnej osi,  

 usporiadať čísla podľa veľkosti 

vzostupne i zostupne, 

 porovnať dve čísla a výsledok 

porovnania zapísať pomocou relačných 

znakov <, >, = 

 vymenovať niekoľko čísel menších 

(väčších) ako dané číslo 

 vyriešiť jednoduché nerovnice, 

 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie. 

 

 

 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 sčítať prirodzené čísla spamäti, 

 odčítať prirodzené čísla spamäti, 

 sčítať prirodzené čísla písomne, 

 odčítať prirodzené čísla písomne, 

pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a 

odčítanie celých desiatok  

sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla 

bez prechodu cez základ 10,  
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 pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

sčítania, 

 vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom 

obore do 100, 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v 

číselnom obore do 100, 

 vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom 

obore do 100, 

 pri riešení slovných úloh vykonať 

kontrolu správnosti. 

odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného bez prechodu cez základ 10 

sčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky, 

odčítanie celej desiatky od dvojciferného čísla  

sčítanie dvojciferného čísla a jednociferného 

čísla s prechodom cez základ 10,  

odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného s prechodom cez základ 10 

sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel bez 

prechodu cez základ 10  

sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s 

prechodom cez základ 10  

algoritmus písomného sčítania a odčítania 

dvoch prirodzených čísel bez prechodu i s 

prechodom cez základ 10  

sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel 

komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni)  

rovnice (na propedeutickej úrovni)  

jednoduché slovné úlohy na sčítanie:  

určiť súčet, ak sú dané sčítance  
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zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

jednoduché slovné úlohy na odčítanie:  

určiť rozdiel dvoch čísel  

zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

porovnať rozdielom  

zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a + b – 

c, a – b + c, a – b – c  

kontrola správnosti (skúška správnosti) 

 

 

Geometria a meranie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
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Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 vyznačiť bod a pomenujú ho,   

 narysovať, označiť a pomenovať priamku, 

polpriamku, úsečku, 

 vyznačiť bod, ktorý danému útvaru 

(úsečke, priamke, polpriamke) 

 patrí, resp. nepatrí,  vyznačiť úsečku na 

priamke, polpriamke, 

 narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné 

body, 

 odmerať dĺžku predmetu za pomoci 

pravítka (s presnosťou na centimetre) a 

výsledok merania zapísať,   

 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na 

centimetre) 

 porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky,   

 narysovať úsečku danej dĺžky (s 

presnosťou na centimetre), 

bod, označenie bodu veľkým tlačeným 

písmenom (A, B,...)  

 

priamka, polpriamka, úsečka 

 

bod patrí (nepatrí) útvaru,  

 

bod leží (neleží) na útvare 

 

krajné body úsečky  

 

jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter 

(cm), meter (m)  

 

dĺžka úsečky v centimetroch  

 

porovnávanie a usporiadanie úsečiek pomocou 

prúžku papiera, meraním a odhadom, 

 

nástroje na meranie dĺžky: pravítko, meter, 

meracie pásmo  

 

neštandardné jednotky dĺžky: palec, stopa, 

lakeť a pod. 
 

uzavretá čiara pomenovanie mnohouholníkov: 

trojuholník, štvoruholník, ...  

strana a vrchol rovinného geometrického 

útvaru  
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 odmerať vzdialenosť za pomoci metra i 

pásma (s presnosťou na metre) a výsledok 

merania zapísať,   

 správne použiť a označiť jednotky dĺžky, 

 pri meraní dĺžky použiť vhodný nástroj na 

meranie a zvoliť vhodnú jednotku dĺžky 

 odmerať dĺžku za pomoci neštandardných 

jednotiek, 

 narysovať uzavretú čiaru, 

 identifikovať a pomenovať 

mnohouholníky, 

 identifikovať strany a vrcholy rovinných 

geometrických útvarov, 

 v štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) 

zhodný obrázok, 

 postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa 

vzoru a podľa  obrázka. 

zhodné zobrazenie – posunutie (na 

propedeutickej úrovni)  

vzor, obraz stavba z kociek 
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Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) 

tvrdenia,   

 identifikovať a popísať pravidlo 

vytvorenej postupnosti čísel, znakov, 

symbolov,   

 na základe identifikovaného pravidla 

doplniť do postupnosti niekoľko čísel, 

znakov, symbolov,  

 vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní 

spôsobov usporiadania dvoch (troch) 

predmetov, znakov, symbolov,   

 nájsť všetky rôzne spôsoby usporiadania 

dvoch (troch) predmetov, znakov, 

symbolov,   

 určiť počet možností usporiadania dvoch 

(troch) predmetov,  znakov, symbolov,  

pravda, nepravda  

postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov 

pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, 

symbolov, čísel, obrázkov  

doplnenie čísel, znakov, symbolov do 

postupnosti  

systém usporiadania dvoch (troch) predmetov, 

znakov, symbolov 

spôsoby usporiadania dvoch (troch) predmetov, 

znakov, symbolov  

počet všetkých možností usporiadania dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov 

nepriamo sformulované úlohy  

zber údajov a ich zaznamenávanie rôznymi 

spôsobmi  

tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj 

jednotky času: hodina, minúta  

časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte 

hodiny  
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 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na 

sčítanie a odčítanie  v číselnom obore do 

100,   

 zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje 

rôznymi spôsobmi, 

 vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať 

sa v nej, 

 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, 

 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie 

úloh, 

 označiť a pomenovať jednotky času, 

 určiť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách, 

 znázorniť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách, 

 doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa 

logického usporiadania (sudoku, magické 

štvorce),   

 vymenovať platidlá, 

 nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej 

sumy, 

sudoku s rozmermi max. 5x5  

magický štvorec s rozmermi max. 4x4 platidlá: 

eurá (€), centy (c) 

numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti 
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 vyriešiť primerané úlohy z oblasti 

finančnej gramotnosti 
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Vzdelávacia oblasť : Človek a hodnoty 

Predmet : Náboženská výchova 

Ročník : druhý 

Časový rozsah : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

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.  

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),  
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- 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).  

Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie 

rozvíjanie.  

Schopnosť  otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať 

dôveru Bohu, ktorý ho miluje, sa zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú príbehy, 

pomocou nich dieťa Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému možno úplne dôverovať, a ktorý je ochotný odpustiť.  

  

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.   

Učivo predmetu má v každom ročníku určenú základnú ročníkovú tému a ročníkový cieľ. Pre 2. ročník ZŠ je témou roka „Cesta dôvery“, cieľom 

roka je reprodukovať Boží zákon a biblické príbehy ľudí, ktorí dôverovali Bohu; budovať postoj dôvery k Bohu; pestovať návyk postojov 

otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom.  

 
3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 
2. ročník( 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne)   
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Téma  Obsahový štandard  Ciele témy  Výkonový štandard  

Boh mi dôveruje  

  
3 hod.  

Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody.  
Svet – prejav dôvery Boha voči človeku.  
Obraz rajskej záhrady.  
Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za 

životné prostredie.  

Kognitívny:  
Porovnať človeka s ďalšími Božími dielami, zdôrazniť jeho 

jedinečnosť a zodpovednosť za svet. Reprodukovať biblický 

príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom symbolickej reči o 

rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti 

Boha a v konaní dobra.  
Afektívny:  
Stvorený svet vnímať ako prejav Božej lásky a starostlivosti. 

Rozvíjať schopnosť rozlišovania medzi dobrom a zlom. Na 

modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym 

rozhodnutím.  
Psychomotorický:  
Prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia.  
S pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny environprojekt 

(návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie školského 

dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.).  

  

  

- porovnať človeka s ďalšími Božími 

dielami - uviesť príklady odlišnosti človeka 

od ostatných živočíchov  
- zdôrazniť jedinečnosť človeka  a 

jeho zodpovednosť za svet  
- vnímať stvorený svet ako prejav 

Božej lásky a starostlivosti  
- prejaviť radosť a vďačnosť za Božie 
dielo stvorenia  
- s pomocou učiteľa navrhnúť a 

realizovať triedny environprojekt (návrhy: 

triedenie odpadu, zber surovín, upratanie 

školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik 

a pod.) - reprodukovať biblický príbeh o 

rajskej záhrade a prostredníctvom 

symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať 

šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a 

v konaní dobra  
- na príkladoch rozlíšiť dobro od zla - 

na modelovej situácií vnímať krivdu 

spôsobenú nesprávnym rozhodnutím  
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Dôverujem Bohu  

  
4 hod.  

Abrahám (povolanie Abraháma, odpoveď na 

Božiu výzvu).  
Modlitba (cvičenie ticha, modlitba ako 

posväcovanie života). Boh a jeho 

meno. Oslavujem Boha.  
Sviatočný deň s TV a bez TV.  

  

Kognitívny:  
Na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy ľudskej 

dôvery.  
Reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým 

spôsobom ho prepojiť so svojím životom. Na príklade rozhovoru 

opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby. 

Vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako 

prejavu úcty a používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej 

blízkosti. Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar 

pre človeka. Afektívny:  
Vnímať potrebu človeka niekomu veriť. Uvádzať do načúvania 

tichu. Vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom 

mu povedať.  
Pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku.  
Psychomotorický:  
Precvičiť základy sústredenia a stíšenia. Jednoduchým 

spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami. Prejaviť 

úctu k Božiemu menu a predmetom pripomínajúcim Boha (kríže 

pri cestách, sochy svätých...). Formovať a rozvíjať návyk 

slávenia.  

  

  

- na konkrétnom príklade opísať 

hlavné znaky a prejavy ľudskej dôvery  
- reprodukovať biblický príbeh  
o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho 

prepojiť so svojím životom   
- vnímať potrebu človeka niekomu 

veriť  
- vnímať Božiu lásku   
- na príklade rozhovoru opísať 

potrebu medziľudského dialógu a potrebu 

modlitby  
- stíšiť sa a načúvať  
- vnímať Boha ako toho, ktorému 

môže veriť a o všetkom mu povedať  
- jednoduchým spôsobom formulovať  
modlitbu vlastnými slovami  
- vysvetliť potrebu pravidelnosti v 

modlitbe - vysvetliť význam používania mena 

v živote človeka ako prejavu úcty  
- s úctou volať spolužiakov po mene  
- vysvetliť význam používania 

Božieho mena  
ako vyjadrenia Božej blízkosti - 

prejaviť úctu k Božiemu menu  
a predmetom pripomínajúcim Boha (kríže pri 

cestách, sochy svätých...)  
- pozorovať životný rytmus striedania 

práce a odpočinku  
- jednoduchým spôsobom opísať 

nedeľu ako  
Boží dar pre človeka  
- objaviť zmysel slávenia nedele a 

zapojiť sa do jej slávenia  
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Dôvera v rodine  

  
5 hod.  

Božie pozvanie do ľudskej  rodiny  - Legenda 

o Lucii.  
Pozvanie do Božej rodiny (krst).  
Človek ako  neopakovateľné Božie dielo.  
Rodina ako spoločenstvo. Úlohy 

a roly v rodine.  
Jakub a Ezau – vzťah medzi pravdou a 

dôverou.  

Kognitívny:  
Prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty, lásky 

a dôvery. Jednoducho nakresliť symboly krstu. Opísať význam 

krstných symbolov a krstného mena. Reprodukovať biblický  

príbeh o Jakubovi a Ezauovi a prepojiť ho so svojím životom. 

Afektívny:  
Objavovať v sebe túžbu po láske, ktorú v sebe nosí každý 

človek. Vnímať svoje jedinečné miesto v ľudskej a Božej rodine.  
Na biblickom príbehu vnímať dôsledky narušenia dôvery.  
Psychomotorický:  
Pestovať návyk spolupatričnosti s rodinou a farnosťou. Osvojiť si 

postoj pre zachovanie vzájomnej dôvery.  

  

- prostredníctvom legendy opísať 

rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery  
- jednoducho nakresliť symboly krstu 

- s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé  
krstné symboly  
- opísať význam krstného mena  
- reprodukovať príbeh o Jakubovi a 

Ezauovi  
- pomocou biblického príbehu  nájsť 

súvis medzi pravdou a vzájomnou dôverou v 

medziľudských vzťahoch  
- používať zdvorilé oslovenie ako 

prejav úcty  
k rodičom a k iným ľuďom - 

formulovať modlitbu za rodičov  
- konkrétnymi skutkami slúžiť  rodine  

Dôverujeme si 

navzájom  
Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova 

k citlivosti voči vyslovenému slovu).  
Kognitívny:  
Vyjadriť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov.  

- na modelovej situácii zdôvodniť význam 

slova pre budovanie medziľudských vzťahov  

 

 
4 hod.  

Čisté srdce.  
Osobný majetok. Boháč 

a Lazár.  

  

Na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca. Rozlíšiť 

osobný majetok od spoločného. Na konkrétnom príklade 

navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku. Jednoduchým 

spôsobom prepojiť posolstvo biblického príbehu O boháčovi a 

Lazárovi  so svojím životom a správnym vzťahom k majetku.  
Afektívny:  
Oceniť silu slova pri budovaní vzťahov. Na modelovej situácii 

vnímať, čo buduje a čo ničí vzájomné vzťahy. Prostredníctvom 

príbehu objavovať hodnotu čistého srdca. Objavovať svoj 

vnútorný svet. Objavovať potrebu prijímania a dávania.   
Psychomotorický: Rozvíjať verbálne a neverbálne prejavy 

pozornosti voči ľuďom. Formovanie vedomia vlastnej 

jedinečnosti a úcty k jedinečnosti každého človeka. Formovať 

návyk čestného postoja k osobnému majetku a majetku iných. S 

pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny projekt pomoci 

iným.  

- prepojiť posolstvo biblického príbehu  
O boháčovi a Lazárovi  so svojím životom - 

na modelovej situácii vyjadriť potrebu 

čistého srdca  
- uviesť príklady osobného a 

spoločného majetku  
- navrhnúť rôzne spôsoby ochrany 

majetku - v skupine realizovať jednoduchý 

triedny  
projekt pomoci iným  
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Desatoro – pozvanie 

k slobode a k dôvere 

4 hod.  

Uzatvorenie zmluvy na Sinaji. Desatoro 

ako pravidlá.  

  

Kognitívny:  
Reprodukovať biblický  príbeh o Mojžišovi. Spoznávať 

obsah pojmu zmluva.  písať udalosť uzatvorenia zmluvy 

Boha s ľuďmi. Reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa.  
Zosumarizovať a aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka  

a jednoduchým spôsobom ich aplikovať na jednotlivé 

prikázania.  
Jednoduchým spôsobom hodnotiť svoje konanie v súlade so 

svojím svedomím.  
Afektívny:  
Objaviť pravdu Desatora na modelových situáciách v ročníku. 

Stotožniť sa s etickými princípmi Božieho zákona vzťahujúcimi 

sa na konkrétne životné situácie. Vnímať a načúvať 

vnútornému  hlasu svedomia. Psychomotorický:  
Formovať postoj dôvery k Bohu dodržiavaním Božieho zákona.  

- reprodukovať príbeh o Mojžišovi 

- chronologicky usporiadať podľa obrazov 

dej príbehu  
- určiť kľúčový moment a pointu 

príbehu - opísať udalosť uzatvorenia 

zmluvy Boha s ľuďmi na základe 

porozumenia biblického textu   
- reprodukovať Desatoro s 

pomocou učiteľa  - sumarizovať a 

aplikovať nadobudnuté poznatky učiva 

ročníka na konkrétnych modelových 

situáciách  
- vnímať hlas svedomia a načúvať 

mu  - hodnotiť jednoduchým spôsobom 

svoje konanie v súlade so svedomím  

Pozvanie na hostinu –  
obnovenie dôvery 3. 
hod.  

  

Milosrdný otec – márnotratný syn.  
Umenie povedať zlu ,,nie“, obrátiť sa, zmieriť 

sa s ľuďmi a s Bohom.  
Hostina lásky – sviatosť zmierenia.  

Kognitívny:  
Reprodukovať biblickú udalosť o milosrdnom otcovi. Na 

správaní márnotratného syna opísať, čo strácam odchodom z 

domu dobrého Boha. Vlastnými slovami vyjadriť ľútosť nad 

vykonaným zlom.  
Afektívny:  
Otvoriť sa pre obraz dobrého a milosrdného Boha.  
V evanjeliovom príbehu objaviť možnosť návratu, odpustenia , 

zmierenia a obnovenia dôvery s milosrdným Bohom. Vnímať 

sviatosť zmierenia ako sviatosť lásky čakajúceho Otca.  
Psychomotorický:  
Rozvíjať postoj nádeje v Božiu dobrotu a milosrdenstvo.  
Formovať návyk ospravedlnenia sa, priznania si chyby,  

- intuitívne vnímať obrazný spôsob 

vyjadrovania symbolickej reči  
- otvoriť sa pre dobrého Boha  
- reprodukovať biblický príbeh 

milosrdného  
Otca a márnotratného syna  
- jednoduchým spôsobom vysvetliť 

súvis medzi správaním sa márnotratného syna 

a vlastným rozhodovaním sa  
- aktualizovať posolstvo biblického 

príbehu na svoj osobný život  
- reprodukovať ľútosť márnotratného 

syna na základe porozumenia príbehu  
- objaviť rozmer ľútosti a odpustenia 

pre  

  vyjadrenia ľútosti.  budovanie dobrých vzťahov  
- vyjadriť radosť z odpustenia - 

vyjadriť verbálne aj neverbálne  

ospravedlnenie sa, priznane si chyby - 

formulovať následky konania zla na život 

človeka  
- formulovať vlastnými slovami  

ľútosť  
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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.  

 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií  
Téma  Kompetencie   

Komunikačné  Občianske  Kultúrne  Sociálne a 

interpersonálne  
Existenciálne  K učeniu  

Boh mi dôveruje  

  

  

- objavuje zmysel 

symbolického spôsobu 

komunikácie  

    - plánuje a podieľa sa na 

riešení úloh s druhými  
- má základný náhľad 

na pochopenie princípu 

hriechu ako 

slobodného a 

dobrovoľného 

prerušenia vzťahu s 

Bohom zo strany 

človeka  

- je otvorený pre tvorivé 

myslenie  
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Dôverujem Bohu  

  

  

- vlastnými slovami vie 

vyjadriť svoje vnútorné 

pocity, vyjadruje svoje 

myšlienky v práci v 

skupinách, zapája sa do  
diskusie   

  - orientuje sa v 

striedaní všedných dní 

a kresťanskej nedele, 

prežíva ich rozdielnu 

náplň a úlohu   

- buduje 

vzťahy dôvery  
- formuje  

zdravé sebavedomie - 

prejavuje úctu k 

jedinečnosti každého 

spolužiaka  

- rozumie 
základnému správaniu 
spojenému s modlitbou  
- je otvorený 

pre rozvoj vlastného 

svedomia a pripravený 

podieľať sa na tomto 

procese  
- poznávaním 

seba samého hodnotí 

svoje činy, dokáže si 

priznať vinu a 

zabezpečiť  
nápravu  

  

Dôvera v rodine  

  

  

- sústreďuje svoju 

pozornosť na toho, kto 

hovorí  

  - intuitívne vníma 

posolstvo biblického 

textu  

- uvedomuje si svoju 

úlohu a rolu v rodine 

- má pozitívny vzťah  

- objavuje svoju 

hodnotu a jedinečnosť - 

objavuje hodnotu  

  

 

 

 

 - svojimi slovami 

vyjadruje svoje pocity  
 - intuitívne vníma 

symbolickú reč  
k sebe samému a k iným  
- pravdovravnosťou 

sa aktívne zapája do 

budovania medziľudských 

vzťahov  
- prejavuje úctu k 

starším, rodičom a iným 

ľuďom  

a potrebu vzájomnej 

dôvery  
 

Dôverujeme si  
navzájom  

  

  

- vie prispôsobiť svoje 

vyjadrovanie sa v 

konkrétnej situácii - v 

komunikácii používa 

vhodné slová a výrazy  

- vníma hodnotu 

majetku 

osobného i 

spoločného - 

váži si majetok - 

dokáže správne 

zaobchádzať s 

majetkom  

    - objavuje 

hodnotu čistého 

srdca - objavuje 

hodnotu pravdy  
- vníma svoj 

vnútorný svet  
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Desatoro – pozvanie  
k slobode a k dôvere  

  

- chápe obsah a 

zmysel počutého textu a 

vie naň  
reagovať  
- svojimi 

slovami reprodukuje 

biblické posolstvo 

zmluvy Boha s 

človekom  
- intuitívne 

rozumie neverbálnej a 

symbolickej 

komunikácii  

- vníma Dekalóg 

ako etický princíp 

pre správanie 

človeka - vníma 

Dekalóg ako 

pravidlá pre dobré 

spolunažívanie v 

ľudskej spoločnosti   

- intuitívne 
vníma posolstvo 
biblického textu  
- intuitívne 

vníma symbolickú reč  
- intuitívne 

vníma krásu umenia 

slova a obrazu  

- má pozitívny 

vzťah k druhým ľuďom - 

aktívne sa zapája do 

budovania  
medziľudských vzťahov v 

rovesníckom prostredí triedy  
- učí sa 

spolupracovať v skupine 

rovesníkov - vníma potrebu 

dôvery  
v ľudskom spolunažívaní   

- je otvorený 
pre nasledovanie 

ponúknutých biblických 
vzorov  
- rozvíja 

vnímanie svojho 

vnútorného sveta - 

rozvíja vnímanie a 

načúvanie hlasu 

svedomia  
- je otvorený 

pre vnímanie 

kresťanskej nádeje  
- objavuje 

potrebu jednoty medzi 

správaním navonok a 

svojím svedomím - 

vníma Desatoro ako 

pravidlá, ktorými Boh 

ukazuje ľuďom cestu k 

šťastiu a vzájomnej 

dôvere  
- objavuje 
hodnotu dôvery 
dodržiavaním  
Božieho zákona   

- je otvorený pre 
tvorivé učenie sa 

prostredníctvom 
ponúknutých životných 

pravidiel podľa  
Desatora   

Pozvanie na hostinu –  
obnovenie dôvery  

  

  

- je otvorený pre 

obrazné vyjadrovanie 

- dokáže 

kultivovaným 

spôsobom poprosiť o 

odpustenie  

- objavuje 

postoj zodpovednosti 

za iných  
- rozvíja 

kritické myslenie 

pokusom o analýzu 

modelovej  

- intuitívne vníma 

obrazy a symboly - 

intuitívne vníma 

posolstvo 

biblického textu  

- poznáva úlohu 

starostlivého správania sa k 

iným  
- objavuje úlohu 

ľútosti a odpustenia pre  

- objavuje 

hodnotu odpustenia  
- sviatosť 

zmierenia chápe ako 

kresťanskú ponuku pre 

človeka  

- je otvorený pre 

tvorivé učenie sa 

prostredníctvom 

biblických udalostí  
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 - aktívne a so záujmom 

počúva  
situácie príbehu otca a 

syna  
- vníma odpustenie ako 

múdrosť človeka  
budovanie dobrých vzťahov  
- berie do úvahy dobro iných 

ľudí - je otvorený pre  
,,štedrosť“ v odpúšťaní  

a ako pomoc v situácii 

mravného zlyhania - je 

otvorený pre aktívne 

podieľanie sa na 

príprave k sviatosti 

zmierenia  
- intuitívne 

vníma silu odpustenia 

pre svoj vnútorný 

pokoj - rozvíja 

vnímanie milosti 

odpustenia otvorením 

sa pre kresťanskú 

nádej  
- rozvíja 

intuíciu pre obrazné 

výrazy  

 

 

 Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu náboženstvo/náboženská výchova na jednotlivé  vzdelávacie oblasti  
Vzdelávacia oblasť  Téma  Osvojenie kompetencie  

  
Žiak  

Základ. 

učivo  
(povinné) 

70%  

Prehlbujúce a 

doplnkové 

učivo  
(disponibilné)  
30%  

Človek  
a spoločnosť       

Téma č.4  - vníma hodnotu majetku osobného i spoločného  
- váži si majetok  
- dokáže správne zaobchádzať s majetkom  

1    

Téma č. 5  - vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka  
- vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunažívanie v ľudskej spoločnosti  

1    

Téma č.6  - objavuje postoj zodpovednosti za iných  1    

  

  

  
Človek a hodnoty    

Téma č.1  - má základný náhľad na pochopenie princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného prerušenia vzťahu 

s Bohom zo strany človeka  
1    

Téma č.2  - je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený podieľať sa na tomto procese  
- poznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a zabezpečiť nápravu  

1    

Téma č.3  - objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť  
- objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery  

1    
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Téma č.4  - objavuje hodnotu čistého srdca  
- objavuje hodnotu pravdy  
- vníma svoj vnútorný svet  

1    

Téma č.5  - rozvíja vnímanie svojho vnútorného sveta  
- rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia  
- je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje  
- objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok a svojím svedomím  
- vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej dôvere - 

objavuje hodnotu dôvery dodržiavaním Božieho zákona  

1    

Téma č.6  - objavuje hodnotu odpustenia  
- intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj  

1    

Umenie a kultúra  Téma č.2  - orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohu  1    
Téma č.3  - intuitívne vníma posolstvo biblického textu  

- intuitívne vníma symbolickú reč  
1    

Téma č.5  - intuitívne vníma krásu umenia slova a obrazu  1    
Téma č.6  - intuitívne vníma obrazy a symboly  1    

Človek a svet práce  Téma č.1  - rozumie práci ako činnosti, ktorou zveľaďuje stvorený svet  1    
Téma č.3  - uvedomuje si svoju úlohu a rolu v rodine – vie pomôcť jednoduchými prácami  1    
Téma č.5  - učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov  1    
Téma č.6  - berie do úvahy dobro iných ľudí  1    

Človek a príroda  Téma č.1  - učí sa zodpovednému postoju k stvorenému svetu  1    
Téma č.5  - vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie sa človeka aj k prírode  1    
Téma č.6  - objavuje postoj zodpovednosti za iných aj za svet, v ktorom žije  1    

Jazyk a 

komunikácia  
Téma č.1  - objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie  1    
Téma č.2  - vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v skupinách, 

zapája sa do diskusie   
1    

Téma č.3  - sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí  
- svojimi slovami vyjadruje svoje pocity  

1    

Téma č.4  - vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácii  
- v komunikácii používa vhodné slová a výrazy  

    

Téma č.5  - chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať  
- svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom  
- intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii  
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Téma č.6  - je otvorený pre obrazné vyjadrovanie  
- dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie  
- aktívne a so záujmom počúva  

    

 

5. Prierezové témy 

 
Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj  - rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje slabé i silné stránky   
- je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia  
- rešpektuje potreby a práva ostatných  
- rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a spoluprácu , pre budovanie medziľudských vzťahov 

postavených na dôvere  
Environmentálna výchova  - má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným prostredím  

- chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete  
- oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode  
- je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v Bohu  

Mediálna výchova  - začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientuje - 

rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou  
Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti  
- je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu   
- dokáže prezentovať svoj produkt i prácu v skupine  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  
- uvedomuje si hodnotu človeka ako daru pre iných  

 
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,  
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- 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, riešenie nadhodeného konfliktu, porovnávanie, zaujatie postoja, -  spev, hudba,  

- riešenie úloh samostatne a v skupinách,  

- vyhľadávanie informácií a obrázkov v médiách a ich spracovanie vo forme projektu,  

- 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 v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi.  

  

 

7. Učebné zdroje 

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

GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana – ZAKUCIOVÁ, Viera: Cesta dôvery. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 2. ročník 

základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2009  

GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana – ZAKUCIOVÁ, Viera: Cesta dôvery. Pracovný zošit pre 2.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 v priebehu roka aj 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 : druhý 

Časový rozsah : 2 hodiny týždenne 

                            66 hodín ročne  

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Predmet prouka 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 životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom 

experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.   
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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 povoľ uje jeho kognitívna 

úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať ; prvouka má deti viesť k:  

− spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného 

celku prírody.  

− rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.  

− rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať 

získané informácie objektívne.  

− opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.  

− rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.   

− nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.  

− tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie.  

− uvedomeniu si potreby prírodu chráni ť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.  

− poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného 

štýlu.   

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

 

 

Učivo prvouky je podľa inovovaného ŠVP rozdelené do týchto tematických okruhov :  

 

1. Spoznávame cestovanie 

2. Spoznávame človeka 

3. Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy 
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4. Spoznávame živočíchov 

5. Spoznávame rastliny 

6. Spoznávame sviatky 

 

 

 

   

4. Kľúčové kompetencie  
 

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. rozvoj a odbornej diskusie k danej téme, ktorá je adekvátna z hľadiska veku primeranosti 

žiakov, 

- rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej, 

- uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a rozdiely medzi skupinami ľudí), 

- vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote,  

- rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, rekreácia a i.),  
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-  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).  

 

 

 

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   

Environmentálna 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.  

  

Environmentálna 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   
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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 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 
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(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.  

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 druhákov – pracovná učebnica; AITEC, 2016 
DOBIŠOVÁ ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Multimediálny disk (MMD) k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov; 
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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.  

 

 

 

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.  

 

9. Vzdelávací štandard 

 
M Tematický 

celok 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezové 

témy 

IX. Spoznávame 
cestovanie 

Spomíname na 
prázdniny 

Cestovanie, práca, škola, 
dovolenka, spoznvanie 
krajiny, pamätihodnosti 
 

Žiak vie uviesť dôvody prečo ľudia cestujú. Pozná pojmy: cestovanie, 
práca, škola, dovolenka, spoznávanie krajiny , pamätihodnosti. Žiak vie 
porozprávať o javoch v krajine, ktoré sú pri cestovaní zaujímavé, napríklad 
atrakcie, pamiatky, príroda a iné. 

PU s. 2 – 4 ENV 
OZO 
DOV 
RĽK 
TBZ 
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M Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezové 
témy 

Dopravné prostriedky Druhy dopravy (auto, 
autobus, vlak, lietadlo, 
loď) 

Žiak vie odlíšiť druhy dopravy prostredníctvom dopravných prostriedkov: 
auto, autobus, vlak, lietadlo, loď. 
 

PU s. 5 – 7 
 

ENV 
OZO 
DOV 

Bezpečnosť na ceste Ovládať základné 
pravidlá bezpečnosti na 
ceste 

Žiak ovláda základné pravidlá bezpečnosti na ceste. Vie, čo je priechod pre 
chodcov a semafor. 

PU s. 8 – 10 OZO 
DOV 
OSR 

Ako nezablúdiť – plán Cesta do školy Žiak vie opísať cestu do školy. PU s. 11 – 13 OZO 
DOV 
OSR 

X. Spoznávame 
cestovanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Krajina v okolí obce Prvky krajiny (polia, lúky, 
lesy, rieky, jazerá, vrchy, 
rovina, domy a cesty) 

Žiak vie odlíšiť jednotlivé prvky krajiny: polia, lúky, lesy, rieky, jazerá, 
vrchy, rovinu, domy a cesty. Žiak vie opísať krajinu v okolí školy/ bydliska 
(podľa obrázkov) počas roka.  

PU s. 14 – 17 OSR 
RĽK 
DOV 
 

Naša krajina – 
Slovensko 

Slovensko – štátna vlajka, 
štátny znak 

Žiak vie, že jeho obec je súčasťou Slovenska. Vie, kedy vznikla Slovenská 
republika. Žiak vie rozpoznať štátne symboly: štátnuvlajku a štátnyznak 
SR. 

PU s. 18 –19 MUV 
OSR 
RĽK 

Meriame čas Určovanie času. Klasické, 
digitálne hodiny. Celá 
hodina. 

Žiak vie určiť čas celých hodín na klasických a digitálnych hodinách. PU s. 20 – 21 OSR 
 

Rok v kalendári Kalendár – rok, mesiac, 
týždeň, deň, dátum, 
sviatky, rodina, 
narodeniny 

Žiak vie, čo je kalendár, pozná pojmy: rok, mesiac, týždeň, deň, dátum, 
sviatky, rodina, narodeniny. Vie určiť význam sviatkov (narodeniny, sviatky 
na Slovensku). 

PU s. 22 – 24 OSR 
RĽK 
MUV 

Pamiatka zosnulých 
Jesenné prázdniny 
 

Pamiatka zosnulých Žiak vie určiť význam sviatku Pamiatka zosnulých na Slovensku. PU s. 91 

XI. Spoznávame 
cestovanie 

Rok v kalendári Jeseň (september, 
október, november), zima 
(december, január, 
február), jar (marec, apríl, 
máj), leto (jún, júl, august) 
Vianoce, Nový rok, vznik 
Slovenskej republiky, 
Veľká noc, Pamiatka 
zosnulých 

Žiak vie určiť aktuálny kalendárny rok. Vie zaradiť mesiace v roku podľa 
ročných období od začiatku roka : jar (marec, apríl, máj), leto (jún, júl, 
august), jeseň (september, október, november), zima (december, január, 
február). 

PU s. 22 – 24 OSR 
RĽK 
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M Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezové 
témy 

Cestovateľská správa 
o cestovaní 

  PU s. 25 

Spoznávame 
človeka 

Kostra Kostra ľudského tela: 
lebka, chrbtica, stavce, 
rebrá, ramenná kosť, 
stehenná kosť, kĺb, 
zlomenina 

Žiak vie, čo je kostra ľudského tela. Vie pomenovať niektoré hlavné kosti 
ľudského tela a identifikovať ich na vlastnom tele.  Vie, že medzi časti 
kostry ľudského tela patria: lebka, chrbtica a stavce, rebrá, ramenná kosť 
a stehenná kosť. Pozná pojmy kĺb, zlomenina. 
Žiak vie, že kosti rastú spolu s človekom až do dospelosti, že kosti sa 
môžu zlomiť a že zlomená kosť sa späť zrastie. Žiak dokáže zistiť 
vlastným pozorovaním, že palec umožňuje realizovať najviac pohybov 
a úkonov, ktoré sú typické pre človeka. 
Žiak dokáže vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského tela (sústredí sa 
na to, že kosti sa nachádzajú v celom tele a sú pospájané kĺbmi). 

PU s. 26 – 28 OZO 
DOV 

Svaly Pohyb ako prejav života. 
Svaly, ich význam 
a rozvoj. 
Únava svalov. 
Pohyby ovládané vôľou 
a pohyby realizované 
mimo vôle človeka. 

Žiak vie vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb. Vie, že pohyb je 
prejavom života. Žiak vie, že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté na 
kostru. Žiak vie, že človek pomocou svalov vykonáva rôznorodé pohyby. 
Dokáže skúmaním zistiť, že niektoré pohyby v tele sú ovládané vôľou 
(chcením) a niektoré pohyby sú realizované mimo vôle človeka. Vie 
vymenovať päť rôznych pohybov, ktoré zabezpečujú svaly. Žiak vie, že 
svaly rastú, vyvíjajúsa a silnejú postupne s rastom a vývinom človeka. Vie 
vysvetliť únavu svalov a význam pravidelného cvičenia pre vývin svalstva. 

PU s. 29 – 31 OZO 

Spoznávame 
človeka 

Záchrana ľudského 
života 

Zásady bezpečnosti. 
Postup pri volaní 
záchrannej zdravotnej 
služby (155), tiesňová 
linka (112). 

Žiak vie opísať úlohu záchrannej zdravotnej služby. Dokáže zvládnuť 
postup, ako privolať pomoc. Žiak vie, aký je postup  
pri volaní záchrannej zdravotnej služby (155) a tiesňovej linky (112). 

PU str. 32 – 33 OZO 

Hasenie požiaru Zásady bezpečnosti. 
Slnečné žiarenie, oheň, 
elektrický prúd a iné 
nebezpečné predmety. 
Postup pri volaní hasičov 
(150), tiesňová linka (112) 

Žiak vie opísať úlohu hasičov. Vie, aké sú zásady bezpečnosti  
pred nebezpečenstvom slnečného žiarenia, ohňa, elektrického prúdu a 
iných nebezpečných predmetov. Žiak vie, aký je postup  
pri volaní hasičov (150) a tiesňovej linky (112). 

PU s. 34 – 35 OZO 

XII. Spoznávame 
človeka 

Bezpečnosť a poriadok Zásady bezpečnosti. Žiak vie opísať úlohu policajtov. Žiak vie, aký je postup pri volaní polície 
(158) a tiesňovej linky (112). 

PU str. 36 – 37 OZO 
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M Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezové 
témy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postup pri volaní polície 
(158), tiesňová linka 
(112). 

Povolania ľudí Povolania ľudí: lekár, 
učiteľ, vedec, strojník, 
pekár, mäsiar, obchodník 
a iné 

Žiak vie odlíšiť vybrané profesie a ich náplň. Pozná povolania ľudí: lekár, 
učiteľ, vedec, strojník, pekár, mäsiar, obchodník a iné. 

PU s. 38 – 39 OSR 
TBZ 
 
 
 
 
RĽK 
VMR 

Cestovateľská správa 
o človeku 
Vianoce 
Nový rok 

 
 
Vianoce 
Nový rok 

 
 
 
Žiak vie určiť význam sviatku Vianoce a Nový rok na Slovensku. 

PU s. 40 
 
PU s. 92 – 93 
 

 
Vianočné prázdniny 

    

I. Spoznávame 
neživú prírodu 
a prírodné javy 

Pôda Zloženie pôdy Žiak vie vysvetliť, čo obsahuje pôda a jej jednotlivé zložky zaradí  
k živým, neživým alebo odumretým súčastiam. Žiak vie uviesť medzi 
živými súčasťami živočíchy, ktoré žijú v pôde a dýchajú vzduch prítomný v 
pôde. Vie uviesť vodu a vzduch ako neživé súčasti prírody. 

PU s. 41 – 44 
 

OSR 
ENV 
TBZ 

Pôda a jej úrodnosť Úrodnosť pôdy Žiak dokáže zistiť vlastnosti rôznych typov pôd. Vie vytvoriť 
zo skúmania závery o rôznych vlastnostiach pôd. 

PU s. 45 – 46 
 

Spoznávame 
neživú prírodu 
a prírodné javy 

 Úrodnosť pôdy 
Znečistenie pôdy 

Žiak pozná pojmy: zloženie pôdy, úrodnosť pôdy, znečistenie pôdy. Žiak 
vie, že z pôdy sa do vody prítomnej v pôde uvoľňujú rôzne látky, ktoré 
potom rastliny prijímajú koreňmi a využívajú ich na svoj rast. 

PU s. 47 – 48 
 

 Časová rezerva 

II. Spoznávame 
neživú prírodu 
a prírodné javy 

Rozpúšťanie látok vo 
vode 

Rozpúšťanie látok vo 
vode 
Zrýchľovanie rozpúšťania 

Žiak vie skúmať rozpúšťanie látok vo vode. Dokáže vytvoriť 
záver o tom, ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú a ktoré nie. Žiak vie 
skúmaním zistiť, akým spôsobom je možné rozpúšťanie urýchliť. Vie 
jednoducho vysvetliť, čo sa deje s látkou, ktorá sa vo vode rozpúšťa. 

PU s. 49 – 51 OSR 

Odparovanie vody 
a filtrácia 

Odparovanie 
Filtrácia 

Žiak vie navrhnúť postup, ako zistiť prítomnosť látky vo vode. Vie opísať 
na základe pozorovania proces filtrácie a vie, čo je odparovanie. Žiak vie 
vysvetliť, čo sa pri odparovaní deje s vodou  
a s látkou, ktorá bola vo vode rozpustená. 

PU s. 52 – 54 

Cestovateľská správa 
o neživej prírode 
a prírodných javoch 

Opakovanie učiva 
 

 PU s. 55 OSR 
ENV 
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M Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezové 
témy 

Jarné prázdniny 

Časová rezerva 

Spoznávame 
živočíchy 

Rast a vývin živočíchov Životné prejavy 
živočíchov 
Rast a vývin 

Žiak vie, aké sú životné prejavy živočíchov. Vie, že živočíchy  
(aj človek) sa postupne menia – rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú. Žiak 
vie uviesť príklady mláďat rôznych druhov živočíchov, ktoré sa nemusia 
podobať na dospelé jedince. 

PU s. 56 – 58 OSR 
VMR 

III. Jarné prázdniny 

Spoznávame 
živočíchy 

Dĺžka života živočíchov Dĺžka života živočíchov  Žiak vie, že dĺžka života živočíchov je rôzna. PU s. 59 OSR 
VMR 

Živočíšne spoločenstvá Živočíšne spoločenstvo Žiak vie vysvetliť význam tvorby živočíšneho spoločenstva. PU s. 60 – 61 

Spoločenstvo mravcov Spoločenský hmyz  
Mravenisko 

Žiak vie opísať život mravcov. Vie, že mravce patria medzispoločenský 
hmyz. Pozná pojem mravenisko. 

PU s. 62 – 63 
 

OSR 
VMR 
TBZ 

Spoznávame 
živočíchy 

Spoločenstvo včiel Spoločenský hmyz  
Včelia rodina: matka, 
trúd, robotnica 

Žiak dokáže spoznať včelu medonosnú. Vie, že včely patria medzi 
spoločenský hmyz. Žiak vie, že včeliu rodinu tvorí: matka, trúd, robotnica. 
Vie opísať spôsob života včiel. 

PU s. 64 – 66 OSR 
VMR 
TBZ 

IV. Spoznávame 
živočíchy 

Chov živočíchov 
a úžitok z nich 

Chov zvierat: kravyovce, 
sliepky, kone, včely 

Žiak vie vysvetliť na príkladoch, aký úžitok človeku poskytuje 
chov živočíchov: kráv (tur domáci), oviec (ovca domáca), sliepok (kura 
domáca), koní (kôň domáci), včiel (včela medonosná). 

PU s. 67 – 69 OSR 
TBZ 

Veľká noc 
Sviatky vo svete 
Veľkonočné 
prázdniny 

Veľká noc Žiak vie určiť význam sviatku Veľká noc na Slovensku. PU s. 94  
PU s. 95 

OSR 
MUV 

Živočíchy a rastliny ako 
zdroj potravy človeka 

Pestovanie úžitkových 
rastlín 
Zber divorastúcich rastlín 
Lov divožijúcich zvierat 

Žiak vie, že človek získava potravu rôznym spôsobom: pestovaním 
úžitkových rastlín, zberom divorastúcich rastlín, lovom divožijúcich zvierat. 

PU s. 70 – 71 OSR 
ENV 

Cestovateľská správa 
o živočíchoch 

Opakovanie učiva  PU s. 72 OSR 

Časová rezerva 

V. Spoznávame 
rastliny 

Životné prostredie 
rastlín 

Rôznorodosť životných 
podmienok rastlín 
Prispôsobovanie sa 
prostrediu 

Žiak vie uviesť päť príkladov rôznych prostredí a k nim príklady rastlín v 
nich žijúcich. Vie, aké sú životné prejavy rastlín, aká je 
rôznorodosť ich životných podmienok a prispôsobovanie sa prostrediu. 
Žiak dokáže vysvetliť na príkladoch, ako sa rastliny prispôsobujú svojím 

PU s. 73 – 75 OSR 
ENV 
TBZ 
MDV 
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M Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezové 
témy 

tvarom a spôsobom života podmienkam,  
v ktorých žijú. Žiak vie vysvetliť, ako sú rastliny závislé od neživého 
prostredia. 

Životné prejavy rastlín Životné prejavy rastlín Žiak vie, aké sú životné prejavy rastlín. Vie opísať tri životné prejavy 
rastlín. Žiak vie porovnať spôsob života živočíchov a rastlín. Vie zistiť, že 
životné prejavy živočíchov sú podobné životným prejavom rastlín, ich 
spôsob života je však iný. 

PU s. 76 – 77 OSR 

Podmienky klíčenia 
semien rastlín 

Podmienky klíčenia 
semien: vzduch, voda, 
teplo 

Žiak vie vysvetliť, z ktorej časti semena rastlina klíči a čo sa deje  
so zvyškom semena po jej vyklíčení. Vie, aké sú podmienky klíčenia 
semien: vzduch, voda, teplo. Žiak dokáže navrhnúť postup, ako je možné 
zistiť podmienky klíčenia semien. 

PU s. 78 – 79 OSR 
OZO 

Spoznávame 
rastliny 

Podmienky rastu 
rastlín 

Rast rastliny 
Životné podmienky 
rastlín: svetlo, teplo, 
vzduch, voda, pôda 

Žiak vie, čo je rast rastliny a aké sú životné podmienky rastlín: svetlo, 
teplo, vzduch, voda, pôda. Vie vysvetliť, akým spôsobom 
a prostredníctvom ktorých častí získavajú rastliny z prostredia vodu, 
vzduch a svetlo. Žiak dokáže navrhnúť postup na overenie 
predpokladov týkajúcich sa podmienok rastu rastlín. 

PU s. 80 – 83 OSR 
ENV 
MDV 

Význam rastlinných 
semien 

Význam rastlinných 
semien 

Žiak vie vysvetliť, kde a prečo je možné nájsť semená rastlín. 
Žiak dokáže zhodnotiť význam rastlinných semien pre život človeka. 

PU s. 84 – 86 OSR 
OZO 

VI. Spoznávame 
rastliny 

Rozširovanie semien a 
rastlín 

Rozširovanie semien Žiak vie, čo je rozširovanie semien. Vie uviesť na príkladoch, že niektoré 
semená majú vyvinuté nástroje na to, aby sa dostali čo najďalej od 
materskej rastliny. 

PU s. 87 - 89 OSR 
ENV 

Cestovateľská správa 
o rastlinách 

  PU  s. 90 OSR 
 

Opakovanie učiva PU  s. 96 

Časová rezerva 
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Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia   

Predmet : Jazyk slovenský a literatúra 

Ročník : druhý 

Časový rozsah : 8 hodín  + 1 hodina disponibilná 

                            9 hodín týždenne / 297 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, 

jeho kľúčových kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme primárneho 

vzdelávania kľúčové, centrálne postavenie. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v 

ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho okolím, 

vytváranie vzťahov s inými ľuďmi a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti. Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je naučiť 

spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých 

komunikačných zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania. Predmet slovenský jazyk a literatúra spája jazykovú zložku, slohovú zložku, písanie, 

literárnu zložku a čítanie. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na 
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elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením a vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a 

knihám. Písanie sa stáva pre žiaka základným nástrojom gramotnosti a zároveň mu slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný.  

V jazykovej výchove  žiaci spoznávajú  zvukovú stránku jazyka, učia sa správne používať slovnú zásobu a tvoriť nové slová. Jazyková výchova vedie žiakov k 

presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, prehľadného a zrozumiteľného vyjadrovania.  V literárnej výchove žiaci vedia 

analyzovať a reprodukovať jednoduché literárne texty. Učia sa formulovať vlastné názory o prečítanom diele, postupne získavajú čitateľské návyky, poslúchajú 

umelecké texty. Pomocou vhodných metód a zážitkových postupov získavajú potrebné čitateľské schopnosti.   

V slohovej výchove sa žiaci zoznamujú s verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Učia sa čítať s porozumením, kultivovane sa vyjadrovať a písať, riešiť 

problémy v modelových situáciách a rozoberať a posudzovať obsah textu.    

 

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. Nezabudnuteľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci 

zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ je predovšetkým: - 

upevniť si základy písanej reči (čítania a písania),  

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči  prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s 

literárnymi dielami a ich tvorcami,  

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

- upevniť 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,  

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).   

    

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 
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Druhý ročník 

( 8  hodín+1hodina disponibilné týždenne, 297 hodín ročne) 

 

 

Člení sa na zložky:  

Písanie - učiteľ ho môže vyučovať integrovane s jazykovou zložkou, slohovou zložkou, v rámci čítania a literárnej výchovy alebo samostatne    

Jazykové vyučovanie (gramatika a pravopis) -  obsahuje učivo z fonetiky (zvuková rovina jazyka), lexiky(významová rovina jazyka) a syntaxe  

(skladba vety)  

Čítanie a literárna výchova   

Slohová výchova - je založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii a je organickou súčasťou jazykového vyučovania  

  

Jazyková zložka ( 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne)  

Prehľad tematických celkov v 2.ročníku:  

1. Aktivizácia poznatkov z 1.ročníka  

2. Slovo-slabika-hláska-písmeno, delenie hlások  

3. Veta  

4. Záverečné zhrnutie  

Ciele a obsah  

- Precvičenie a upevnenie poznatkov z 1.ročníka  

- Č lenenie slov na slabiky a hlásky, rozlišovanie hlásky a písmena  
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- Rozlišovanie samohlások, dvojhlások a spoluhlások  

- Správne písanie i po mäkkých spoluhláskach a y po tvrdých spoluhláskach  

- Delenie slov na konci riadka podľa slabík  

- Výslovnosť a výskyt samohlásky ä  

- Rozlišovanie slov vo vete  

- Význam slova. Slová s rovnakým, podobným alebo opačným významom.  

- Rozlišovanie spisovného a nespisovného vyjadrovania, spisovných a nespisovných slov  

- Tvorenie jednoduchých viet, správny slovosled vo vetách  

- Delenie viet na oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie  

  

Slohová výchova (1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne)  

Ciele a obsah  

Je založená na verbálnej a neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je zameraná na ústne vyjadrovanie, žiak vie nájsť súvislosť medzi 

ilustráciou a obsahom prečítaného textu. Vie vyjadri ť svoj názor na ilustráciu v knižke. Vie porozprávať svoj zážitok pred triedou, obecenstvom. Dokáže 

usporiadať obrázky podľa časovej a príčinnej súvislosti. Vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku a pod. Vie opísať 

jednoduché predmety. Vie pozdraviť , poďakovať , ospravedlniť sa.  

  

Písanie  ( 2 polhodiny týždenne v rámci časovej dotácie jazykového vyučovania a čítania)  

Ciele a obsah:   
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- Zdokonaľovať písomné zručnosti, hygienické a pracovné návyky  

- Dodržiavať základné parametre písma ( čitateľnosť , úhľadnosť , primeranú rýchlosť )  

- Dbať na  správny  tvar a sklon malých a veľ kých písaných písmen ,  písanie číslic  

- Odpisovanie tlačeného textu písaným písmom, písanie podľa nápovede( diktát), samostatné písanie krátkych textov  

  

Čítanie a literárna výchova( 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne)  

Obsah a ciele  

- Nácvik správneho a plynulého čítania viacslabičných a ťažko vysloviteľných slov  

- Nácvik čítania slov s predložkami  

- Nácvik čítania s porozumením  

- Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie pre čítaného textu  

 

- Rozširovanie slovnej zásoby žiakov  

- Nácvik správnej intonácie viet, recitácie básní, dramatizácie a improvizácie podľa literárnej predlohy  

- Jednoduchý rozbor literárnych textov, poznať pojmy a výrazy: verš, sloha, rým, postava literárneho diela, bábkové divadlo, bábka, film  

- Práca s ilustráciami ukážok z literatúry pre deti, práca s knihou a spoločnou mimo čítankovou literatúrou 

 -  Vedieť rozlíši ť poéziu od prózy  

- Poznať jednoduché obrazné prostriedky( prirovnania, slová s podobným a opačným významom)  
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4. Kľúčové kompetencie  
 

 

 

 
Vzdelávacia oblasť  Téma  Osvojenie kompetencie - Žiak má  

Hlásky  1,2,3,4  Pozitívny vzťah k práci  

    Rozumie grafickému a vizuálnemu stvárneniu hlásky a písmena  

Slabiky  5,6,7  Pochopenie základného významu slova  

    Orientácia v texte  

Veta, slovné druhy  8,9  Pozitívny vzťah k čítaniu, písaniu  

    Chápať obsah a zmysel prečítaného textu  
Je schopný aktívne a zrozumiteľne sa vyjadrovať  

  Vytvára si vlastný názor  

Písanie  9  Zdokonaľovanie písomného prejavu  

   Správne písanie číslic, tlačených tvarov abecedy  

Čítanie, sloh  10, 11  Získať pozitívny vzťah k literárnym dielam, získať vedomosti ako sa správa jednotlivec v spoločnosti Formy 

a spôsoby kolektívneho správania sa, rozvoj asertívneho myslenia  
Literárne žánre  12  Porozumieť textu, vedieť text zaradiť k literárnym žánrom  

Chápať rozdiel medzi dobrom a zlom  
Naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím -

vnímanie kultúrnej tradície jazyka a reči  
 

                    Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií  

Téma  Poznávacie a rečové kompetencie  
Informačné zručnosti  Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti  
Analytické zručnosti  

  

Tvorivé zručnosti  

  

Verejná prezentácia textu, 

verejný prejav  

  

Komunikačné zručnosti  
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1 -12  Orientovať sa vo verejnej 

knižnici  
Vysvetliť podstatu 

osvojených javov a 

vzťahov medzi nimi.  

Uskutočniť jazykovú 

analýzu textu, vyhľadávať 

jazykové javy, 

vyhodnocovať ich a 

postupne zatrieďovať.  

  

Porozprávať krátky príbeh 

(vlastný zážitok alebo 

vymyslený príbeh),  

Pri ústnom prejave 

dodržiavať správne 

dýchanie, artikuláciu a 

spisovnú výslovnosť na  
(primeranej) úrovni žiaka  
1. ročníka ZŠ  

Adekvátne komunikovať 

s prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu,  

1 -12    Zapamätať si potrebné 

fakty a definície a vedieť 

demonštrovať ich znalosť  

Prerozprávať obsah 

prečítaného textu.  

  

porozprávať príbeh podľa 

predlohy (podľa obrázkov, 

podľa názvu),  

  

 osvojiť si výslovnostnú 

normu s uplatnením 

suprasegmentálných 

javov  

vyjadrovať sa 

neverbálne a reagovať 

na neverbálnu 

komunikáciu,  

1 -12      Určiť hlavnú myšlienku 

prečítaného textu  
Dokončiť rozprávanie alebo 

neukončenú rozprávku  
alebo iný literárny žáner,  

  

 reprodukovať umelecký 

text (doslovne, podrobne, 

stručne). Ak učiteľ 

spozoruje, že žiak sa len 

veľmi ťažko naučí 

naspamäť básničku alebo 

iný text, môže ho vyzvať, 

aby  
sa ho naučil aspoň stručne 

alebo aby ho podrobne 

zreprodukoval.  

 naučiť žiaka verejne sa 

prezentovať a obhájiť si 

vlastný názor.   
  

1 -12        Tvoriť jednoduché rýmy.  
Začať používať literárne 

pojmy.  

Výrazne recitovať básne, 

úryvky z prózy.  
Chápať neverbálnu 

komunikáciu.  

 
5. Prierezové témy 

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

kompetencie.  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) 

.  
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     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: 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

 

6. Stratégie  
 

 

Sú v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa. Vybrané formy majú byť veku primerané  

a majú podporovať motiváciu, záujem o tvorivé činnosti žiakov.  

V 2. ročníku sa redukuje učivo o spodobovanie – delenie hlások podľa znelosti. Učivo sa bude učiť len v rovine fonetickej.  

a/ Podľa zdroja poznania a druhu poznatkov:  

- slovné metódy – monologické,  

- dialogické,  

- výkladovo – ilustratívne,  

- praktické metódy – nácvik zručností.  

b/ Podľa fáz vyučovacieho procesu:   

- metódy motivačného charakteru,   

- fixačného charakteru,   

- expozičného charakteru,  -  diagnostické metódy.  
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c/ Podľa spôsobu interakcie:  

- metódy frontálne,  -  skupinové,  

- individuálne.  

 

 

 

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 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

10 
 

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 

 
Téma  Obsahový štandard  Ciele témy  Výkonový štandard  
1.opakovanie  Abeceda- písané a tlačené písmená  

Čítanie- riekanky, básničky, spomienky na 

prázdniny  
Písanie jednoduchých viet.  

Afektívny cieľ- vzbudiť záujem o učenie, zopakovať 

a tým aj utvrdiť učivo I. roč.  
Pestovať zmysel pre povinnosť, poriadok, vzbudzovať 

u žiakov kladný postoj k práci a povinnostiam.   

Utvrdzovanie písmen malej a veľkej písanej a tlačenej 

abecedy. Cvičiť a utvrdzovať sluchové a zrakové 

rozlišovanie.  

2. Hláska - písmeno  Hláska- zvuk Písmeno 

– zrak  
dz, dž ch –1 hláska, 2 písmená  

Pochopiť rozdiel vo vnímaní skutočnosti- videné, počuté 

Rozvíjanie lásky k rodnej reči, naučiť sa počúvať jeden 

druhého, učiteľ- žiak, žiak- žiak  

Odlíšiť hlásku od písmena, správne napísať hlásky 

s diakritickými znamienkami dbať na správnu 

výslovnosť  
3.Samohlásky  Rozdelenie samohlások- krátke, dlhé   Pochopiť rozdiel medzi krátkou a dlhou 

slabikou, pochopiť striedanie slabík v slove. 

Správna výslovnosť  

Dĺžeň môže zmeniť význam slova.  
Dlhá slabika sa číta dva krát tak dlho ako krátka.  

4. Spoluhlásky  Rozdelenie spoluhlások:  
-tvrdé  
-mäkké  
-obojaké (len spomenúť, učenie obsahom 

vyššieho ročníka)  

Správne písanie y/ý po tvrdých spoluhláskach 

Správne písanie i/í po mäkkých spoluhláskach  
Naučiť sa naspamäť tvrdé a mäkké spoluhlásky, 

Vedieť ich použiť v praxi – písanie diktátov, tajničiek, 

krížoviek a pod.  

5. Mäkké  slabiky  de, te, ne, le /di, ti, ni, li  
ď, ť, ň, ľ –mäkké spoluhlásky  

Význam samohlások e, i v slabikách po d, t, n, l. 

Správna výslovnosť a písanie slabík- lia, lie, liu.  
Výslovnosť a písanie spoluhlásky ľ.  

Mäkká výslovnosť, písanie spoluhlások bez mäkčeňa. 

Mäkčeň môže zmeniť význam slova.  

  Samohlásky –a, o, u nezmäkčujú d, t, n, l - 

pochopenie  
Písanie s mäkčeňom i bez mäkčeňa  Správna výslovnosť a písanie slov so slabikami 

Osvojovanie si podoby materinského jazyka.  
6. Dvojhlásky  ia, ie, iu, ô/ ja, je, ju   Pochopiť rozdiel medzi dvojhláskou a slabikou  

Pochopiť nerozdeliteľnosť dvojhlások. 

Pravopis a správna výslovnosť dvojhlások 

Písanie slov s ô.  

Pochopenie na začiatku slova a slabiky písanie –ja, je, 

ju  
Písanie dvojhlások len v spoluhláskových väzbách 

Pochopiť výslovnosť a písanie – ô.  
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7. Slabika  Rozdelenie- krátke, dlhé  Spájanie samohlások a dvojhlások so spoluhláskami do 

slabík.  
Určovanie počtu slabík v slove  
Analýza, syntéza slabiky a slova  
Striedanie krátkej a dlhej slabiky  

Pochopenie slabiky ako stavebného základu slova. 

Jednoslabičné slová, viacslabičné slová.  

8. Slovo  Slovo- stavebná jednotka vety  
Druhy viet- informácia  
Opakovanie- hláska, slabika, slovo, veta  

Naučiť sa vyjadriť myšlienku vetou. Zásady 

správneho slovosledu.  
Utvrdenie a upevnenie získaných vedomostí.  
Viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitie v 

oblasti komunikácie.  

Správne napísať a intonovať oznamovacie, 

opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety. 

Rozlišovanie viet správnou intonáciou. 

Naďalej upevňovať čitateľské, pisateľské a 

gramatické návyky.  

9. Písanie  Samohlásky  
Spoluhlásky  
Arabské číslice  

Dbať na správny tvar písmen a číslic  Skvalitňovať pisateľské zručnosti, písomný prejav – 

vizitka žiaka, jeho osobnosti  

10. Čítanie a literatúra  Všeobecné pojmy  
-čitateľské/divák  
-knižnica -text  
-časopis  
-bábkové divadlo- bábka  
Literárne žánre  
-ľudová pieseň  
Štylizácia textu -

zdrobnenina 

Štruktúra diela  
-dej, rým  

Vnímať formy písaného textu v rôznych oblastiach 

života.  

  

  

  

  
Ľudová pieseň – ľudová slovesnosť, láska k domovu, 

jazyku  
Súčasť prejavu detí  

  
Rým- zvuková zhoda slabík  

Spolupráca s knižnicou, návšteva galérií, múzeí a 

divadiel (štátne a bábkové)  

  

  
Rozvíjať hrdosť a národné povedomie  

  
Tvorba rýmov – malebnosť jazyka, rozvoj slovnej 

zásoby  

11. Sloh  -pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie  
-predstavenie sa -privítanie/rozlúčenie  
-prosba/želanie  
-poďakovanie  
-ospravedlnenie ústne- s vysvetlením  
-vyjadrenie súhlas/nesúhlas  
-blahoželanie – ústne/písomné  

Úcta k starším  
Formy spoločenského styku/ verbálna a neverbálna 

komunikácia  
Dramatizácia rôznych situácií  
Pravidlá komunikácie- mimika, pantomíma  
Upevňovanie správnych spoločenských návykov, 

zvyklostí   

Vyjadrovanie sa v kruhu rodiny a v spoločnosti  
Upevňovanie asertívneho správania, podriadenie sa 

jednotlivca kolektívu, rozvoj kolektívneho myslenia 

Potlačovanie negatívnych sebeckých prejavov.  
Upevňovanie kolektívnych väzieb  

12. Literárne žánre  -vyčítanka  
-hádanka  
-báseň  
-ľudová pieseň  
-rozprávka  

Správna artikulácia slabík  
Rozvoj detskej predstavivosti  
-jedna z foriem literárneho vyjadrenia  
-láska k rodnej reči  

  

Rozvoj fantázie, empatie  
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  
 

 

Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB 

Predmet: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Ročník: druhý  

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 1. 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, 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

4 

 

— 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,  
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-  dokáže reflektovať proces vlastného motorického učenia,  

-  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, 
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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,  

slnkom  

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, 
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 odmerať pulzovú frekvenciu na krčnej 

tepne,  

 

 

 rozpoznať základné prejavy únavy pri 

fyzickej záťaži,  

 

 využívať prostriedky na rozvoj 

pohybových schopností,  

ľah–sed za 30 sek, vytrvalostný člnkový beh  

 

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.  
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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,  

bežecká abeceda, beh rýchly, beh 

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  
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 preťahovanie  

 

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, 

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, 
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voda),  atletického, plaveckého)  

 

 

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  
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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 regionálnych 

ľudových tancov  

 

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)  
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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,  

 

aktivity zamerané na rozvoj dýchania, 

dýchacie cvičenia – cvičenia zamerané na 

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)  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

14 

 

 

psychomotorické hry, cvičenia a hry s 

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 

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  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

15 

 

nerovnosti,  

 

 

 

 vysvetliť význam a zásady ochrany 

prírody počas pohybových aktivít v nej.  

 

 

chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby 

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), 
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- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové, 

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

aktivít v prírode), 

- 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 smere k 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 : druhý 

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).  

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, učí 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).  

Cieľom vzdelávacej oblasti je, aby žiak:  

- dokázal chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote,  

- získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre,  

- mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia,  

- rozlišoval hlavné umelecké druhy, opisoval svoje estetické zážitky z vnímania diel,  

- rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr         

- dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami výtvarného umenia, hudby, písaného a 

hovoreného  

slova, pohybového gesta.  

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

 

 

 

 
Téma  Obsahový štandard  Ciele témy  Výkonový štandard  

2.1. línia   

  

Pokusy s rôznymi typmi liniek ich 

vzťahmi, charakter línie  
Afektívny – pozorovanie pohybu prírodných javov  
Kognitívny – poznávanie rôznych čiar, línií a ich druhov 

Psychomotorický – uvoľňovanie zápästia ruky pri vyjadrovaní 

línie  tvaru, pohybu  

Postupným precvičovaním získavať výtvarné 

zručnosti pri vyjadrovaní línie tvarou, pohybu 

javov, osvojovanie si rôznych techník pri 

vyjadrení línie  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

3 
 

2.2. farba, výraz farby  

  

farba / lokálny tón zoznámenie s farbami a 

farebnou hmotou  
- námetom sú predmety (hračky, 

nádoby...)  výrazných tvarov a farieb; 

technika: maľovanie temperou alebo 

pastelom  

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

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  

2.3. kompozícia - 

umiestňovanie vo 

formáte  

  

plocha a  tvar   
/ vyhľadávanie - objavovanie tvaru v 

neartikulovanej textúre  
- námet objavuje žiak v zvolenej 

textúre; technika kresba (ceruza, fixky, 

tuše...), príp. krčenie papiera 

uvedomovanie si formátu  
- námet: postavička alebo 

predmet podľa výberu žiaka; technika: 

kresba (pastelky, fixky, tuše...) mierka: 

zmenšovanie  a zväčšovanie predmetných 

tvarov - námet: od najmenšieho trpaslíka 

po najväčšieho obra; technika: kresba, 

vystrihovanie; hra s figúrkami  

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 používať  

papiere formátov rôznych geometrických 

tvarov, otáčať  ich a kresliť  do nich motív 

podľa vlastného výberu: hore, dole, tak že 

stúpa, alebo padá kresliť (maľovať) zvolený 

figurálny, predmetný motív od malého po 

veľký (aspoň v 4 verziách); postavy  
(predmety) môžu vystrihnúť  

2.4. rytmus a 

pohyb /arytmia  a 

nehybnosť  

Rozvíjať zmysel pre farebný a tvarový 

rytmus pri zoraďovaní dekoratívnych 

prvkov na ploche  

Afektívny  
- príroda a človek,   

Kognitívny- nové pojmy a výtvarné techniky  
Psychomotorický  

- rozvoj estetického cítenia, fantázie  

Vytrhávaním a vystrihovaním vytvárať rytmus 

tvarov, pozitívum a negatívum tvaru, použitím 

2-3 harmonických a kontrastných farieb  

2.5. symetria  a 

asymetria /tvarov, 

farieb, plôch 

(objektov)  

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

pravidelnom výtvarnom rytme  

Vytvárať pomocou jednoduchých farebných 

dekoratívnych prvkov n a ploche pravidelný 

výtvarný rytmus, pomocou jednoduchých 

geometrických tvarov  
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2.6. surrealizmus 

fantastický portrét  
/použitie surrealistickej 

metódy   

  

- námet: svet fantastických bytostí dobra a 
zla; technika:  
kresba, kolorovaná kresba  

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

Rozvíjať predstavivosť a tvorivosť, tvarovo 

a farebne vystihnúť charakter človeka aj 

netradičným spôsobom  

2.7. hmat vo vzťahu  
 k priestoru  a 
plasticite  
  

hmat   
- námet: tvar a povrch, vo vzťahu k 

vyjadreniu významu;  
technika: kresbová rekonštrukcia  

Afektívny  
- uvedomiť si rozmanitosť vecí okolo nás  

Kognitívny  
- vedieť rozoznať podľa hmatu  

Psychomotorický  
-zobraziť na základe hmatu  

Zobraziť  tvary predmetov na základe 

hmatového vnemu (napr. ohmatávať rôzne 

predmety skryté pod dekou a následne ich 

kresliť, maľovať alebo modelovať);  snažiť 

sa pomenovať rôzne kvality povrchov podľa 

hmatu  

2.8. inšpirácia 

archaickými písmami 

(hieroglyfy, piktogramy, 

transformácie 

zobrazujúceho znaku na 

symbol, tajná abeceda...)  

oživené písmená a čísla  
- námet: živý text (výpočet); technika:  
performancia  

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

podľa vlastnej tvorby znakového      písma, 

podobná archaickým abecedám, možnosť 

použitia obrázkového písma vlastnej tvorby  

2.9. koláž   
/ montáž           
z fotografií            

  

  Afektívny  
- pestovať u žiakov kladný vzťah k filmu, grafike a jej 

výtvarným prejavom  
Kognitívny  
- vedieť vyvážene umiestniť na ploche obrazové prvky.  
Psychomotorický  
- výtvarne vyjadriť časť deja a situácie  

Vedieť vyjadriť námet, myšlienku alebo aj dej 

pomocou výstrižkov, útržkov fotografií  

2.10. architektúra ako 

skladačka, stavebnica, 

stavba  
  

oboznamovanie sa  s 

rozmanitosťou príbytkov 

technika: kresba, maľba   
(alt. Modelovanie)  

Afektívny  
-pripomenúť krásu usporiadaného priestoru v krajine a okolí  
Kognitívny  

- vytvoriť farebný kontrast a harmóniu tvarov  
Psychomotorický  

- vedieť vyvážene umiestniť v priestore stavebné prvky  

Rozvíjať zmysel pre tvorbu životného 

prostredia v interiéri z hľadiska osobitných 

požiadaviek a pochopenia proporčných tvarov a 

funkčných vzťahov pri vytváraní priestoru  

2.11. hry s písmom   
a s textom na počítači  

  

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; hrať  sa  a 

experimentovať  s písmom   
a znakmi (typ fontu, veľkosť, orientácia)  
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- získavať  základné zručnosti pri narábaní  s 

počítačom  

2.12. triedenie 
zobrazenie predmetov 
podľa kategórii  
/porovnávanie  

  

vzorkovníček, múzeum  
-námet: zbierka prírodnín (kameňov, 
rastlín, nájdených predmetov, častí  
nefunkčných alebo starých predmetov,  
hračiek...);   
-technika: zbierka - objekty v škatuľkách,  

Afektívny – kladný vzťah k ochrane prírody  
Kognitívny – vytvoriť zbierku tvarov a farieb  
Psychomotorický – ukladanie tvarov a prvkov v určitom slede 

pravidelnosti aj nepravidelnosti  

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  

 

  

4. Kľúčové kompetencie 

 

 
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií  

 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  

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     

  

  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 1 

6 
 

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 náboženstvo/náboženská výchova na jednotlivé  vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacia oblasť  Téma  Osvojenie kompetencii - Žiak  

Jazyk a komunikácia    - tvorba ilustrácii (SJL, HA)  

Príroda a spoločnosť    základné poznatky z prírodovedy (ročné  obdobia, zvieratá, domov 

a rodina  
Človek a hodnoty    -pozitívny vzťah k sebe a iným, hodnota rodiny,    

- tradície (EV, NV)  
Matematika a práca s informáciami    - grafická práca s počítačom  

Umenie a kultúra    - vnímanie kultúrnej tradície  (HV)  

Zdravie a pohyb    - jemnej motoriky, správne držanie   tela (TV rozvoj)  

 
5. Prierezové témy 

 
FG: Tn/Kn = finančná gramotnosť, číslo témy/číslo kompetencie 

ENV - Environmentálna výchova 

DOV - Dopravná výchova   

MUV - Multikultúrna výchova  

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

RĽK - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

TBZ – Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

OŽZ - Ochrana života a zdravia   
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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,  

- 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 

L. Čarný: Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl. Združenie EDUCO 2010.  Schválilo MŠ SR dna 22. 3. 2010 
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8. Hodnotenie predmetu 

 
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu, v tomto školskom roku na 

základe rozhodnutia riaditeľa školy klasifikujeme známkou.  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.  

  

9. Vzdelávací štandard 

 
M T Tematický celok Téma Výkonový štandard Obsahový štandard 

Prierezová 

téma 
Poznámky 

IX. 

1. 
Úvodná hodina 

 

Pomôcky na hodinu 

VYV, BOZP 

- použiť rôzne kresliace nástroje - kresliace nástroje a pomôcky (voľnou 

rukou, pravítkom, kružidlom, náhodne) 

OŽZ 

FG:T1/K3 
 

2. 
Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky 

Všelijaké čiary 

Hra s čiarou 

- kresliť čiarami s rôznym charakterom línia (rôzne typy čiar) 

DOV 

Učebnica 

s. 8-9 

 

3. 
Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky 

Všelijaké čiary 

Pavučina 

- použiť rôzne kresliace nástroje - kresliace nástroje a pomôcky (voľnou 

rukou, pravítkom, kružidlom, náhodne) 
ENV 

Učebnica 

s. 10-11 

4. 
Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky 

Všelijaké čiary 

3D obrázok 

-  vyjadriť približný obrysový tvar 

predmetu 

výrazový charakter línie  
OSR 

Učebnica 

s. 12-13 

 

X. 

1. 
Podnety moderného 

výtvarného umenia 

Umenie v prírode 

Objekty z prírodnín 

- vytvoriť objekt (výtvarnú realizáciu) 

v krajine 

land art 

prírodná/mestská krajina 

ENV 

 

Učebnica 

s. 32 

2. 

Podnety moderného 

výtvarného umenia 

 

Umenie v prírode 

Lesný koberec 

- vytvoriť objekt (asambláž) 

zbieraním, ukladaním, vrstvením, 

lepením z rôznych prírodných 

materiálov podľa vlastnej fantázie 

prírodné materiály/umelé materiály 

asambláž 

umenie land artu 

ENV 

 

Učebnica 

s. 34-35 

3. 
Podnety poznávania 

sveta 

Tvorím v prírode 

Obrázok z prírodnín 

- vytvoriť objekt (alt. asambláž alebo 

obraz) z prírodnín nájdených v okolitej 

prírode  

- interpretovať prírodné tvary 

prírodoveda – prírodniny a prírodné 

materiály (listy, kôra, kamene, semená, 

plody ...) 

ENV 

 

Učebnica 

s. 36-37 

4. 
Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky 

Ako sa tvária farby 

Deň a noc 

- vyjadriť základný farebný tón 

predmetu 

- lokálny farebný tón 
OSR 

Učebnica 

s. 14-15 
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 (maľba, alt. kolorovaná kresba jednotlivých 

predmetov, farba podľa videnej skutočnosti) 

XI. 

1. 
Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky 

Ako sa tvária farby 

Veselý a smutný klaun 

- vyjadriť základný farebný tón 

predmetu 

- lokálny farebný tón 

 
OSR 

Učebnica 

s. 16-17 

2. 

Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky  

 

Symetria a asymetria 

Motýľ, strom 

 

- usporiadať tvary symetricky alebo 

asymetricky 

obrysový tvar predmetu  

symetria a asymetria jednoduchých tvarov 

(osová, stredová symetria) 

ENV 

 

Učebnica 

s. 26-27 

3. 
Rozvoj fantázie a 

synestetické podnety  

Rytmus 

Zvieratá v pohybe 

- v kresbe vyjadriť rôzne hudobné 

rytmy 

- rytmy v kresbe, maľbe   

ENV 

Učebnica 

s. 28-29 

 

4. 
Rozvoj fantázie a 

synestetické podnety  

Rytmus 

Stopy 

- v kresbe vyjadriť rôzne hudobné 

rytmy 

-rytmy v prírode 

 
ENV 

s. 28-29 

 

XII. 

1. 

Rozvoj fantázie a 

synestetické podnety  

 

Rytmus 

Tanečníci 

 

- v kresbe vyjadriť rôzne hudobné 

rytmy 

kresba námetu  podľa fantázie 

(alternatívne fantastická téma, hudobníci, 

tanečníci, počutá hudba, abstraktné 

zobrazenie rytmov ...) 

OŽZ 

MUV 

Učebnica 

s. 30-31 

2. 

Rozvoj fantázie a 

synestetické podnety  

 

Rytmus podľa hudby 

Zázračná muzika 

 

- v kresbe vyjadriť rôzne hudobné 

rytmy 

rytmy v hudobnej skladbe (ukážky) 

MUV 
Učebnica 

s. 30-31 

3.  

Podnety moderného 

výtvarného umenia  

 

Umenie v krajine 

Snehuliak 

- vytvoriť objekt (výtvarnú realizáciu) 

v krajine 

land art 

ENV 
Učebnica 

s. 33 

I. 

1. 

Podnety moderného 

výtvarného umenia 

 

Fantastický portrét 

Ovocníčkovia 

- vytvoriť objekt (asambláž) 

zbieraním, ukladaním, vrstvením, 

lepením z rôznych prírodných 

materiálov podľa vlastnej fantázie 

surrealizmus 

fantastický portrét 

asambláž 
OŽZ 

Učebnica 

s. 38-39, 42 

2. 

Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

Egypt 

Hieroglyfy 

- vytvoriť vlastnú verziu obrázkového 

písma 

umenie Egypta  

(pyramídy, hieroglyfy ...)  MUV 
Učebnica 

s. 44-45 

3. 

Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

 

Obrázkové písmo 

Tajný odkaz 

- vytvoriť vlastnú verziu obrázkového 

písma 

rôzne typy písma – história vývoja písma 

(obrázkové – hláskové) 

výtvarná interpretácia obrázkového písma, 

význam a obraz 

 

FG: T2/K5 
Učebnica 

s. 46-47 

II. 

1. 
Elektronické médiá 

 

Píšem na počítači 

Písmená a čísla 

- napísať malé písmená, veľké 

písmená a čísla v textovom programe 

používanie klávesnice, vyhľadávanie 

písmen, malé a veľké písmená, čísla 

 

MV 
Učebnica 

s. 48-49 

2. 
Elektronické médiá 

 

Píšem na počítači 

Mäkčene a dĺžne 

- napísať slová s diakritikou v 

textovom programe 

 

používanie klávesu Shift, písanie diakritiky 

MV  
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3. 
Elektronické médiá 

 

Píšem na počítači 

Hry s písmom a textom 

- zmeniť písmo, rez písma, farbu 

písma, píšu krátke vety v textovom 

programe 

 zmena písma a rezu písma, zmena veľkosti 

písma, krátke texty 

 

MV  

III. 

1. 
Podnety fotografie 

 

Skladačka z fotografií 

Krajina - Nekrajina 

 

-zostaviť koláž z častí rôznych 

fotografií 

rôzne žánre fotografie (z časopisov) – 

portrét, krajina, architektúra, 

mikro/makrofotografia, reportáž .. 

 
Učebnica 

s. 52-53 

 

2. 
Podnety fotografie 

 

Skladačka z fotografií 

Kúzelné predmety 

 

-zostaviť koláž z častí rôznych 

fotografií 

koláž, montáž strihanie a spájanie častí 

fotografií do nových kompozičných 

súvislostí  kompozícia z rôznych žánrov a 

rôzneho  tvaroslovia 

MUV 
Učebnica 

s. 52-53 

3.  
Podnety architektúry 

 

Architektúra je skladačka 

Môj dom, môj hrad 

- skonštruovať architektonický tvar 

(prvok) zo stavebnice 

architektonické prvky (oblúk, preklad, stena, 

strop, brána, schody ...) 

architektúra ako skladačka 

(skladanie – stavba z kociek, lega) 

MUV 
Učebnica 

s. 54-55 

4.  
Podnety architektúry 

 

Architektúra je skladačka 

Naše mesto 

- skonštruovať architektonický tvar 

(prvok) zo stavebnice 

architektúra ako skladačka 

– stavba z škatuliek, kartónu ... 

spájanie (alt.: zárezmi, spinkami, lepiacou 

páskou, lepidlom, viazaním ...)   alt. 

modelovanie  architektonického prvku z 

modelovacej hmoty 

RĽK  

IV. 

1. Podnety videa a filmu 

Filmová postava 

Obľúbená filmová 

postava 

- výtvarne interpretovať filmovú 

postavu v novej dramatickej  

situácii podľa vlastnej fantázie, 

filmová postava v kreslenom, animovanom 

alebo hranom filme   MV 
Učebnica 

s. 56-57 

2. Podnety videa a filmu 
Filmová postava 

Návrh kostýmu 

- navrhnúť kostým pre filmovú 

postavu 

filmový kostým, výzor postavy   
TBZ  

3. Podnety videa a filmu 
Filmová postava 

Scénka z filmu 

výtvarne interpretovať filmovú 

postavu v novej dramatickej  

situácii podľa vlastnej fantázie 

filmová postava v dramatickej akcii 

OSR 
Učebnica 

s. 56-57 

V. 

1. 
Podnety dizajnu a 

remesiel 

Pohyblivá hračka 

Panáčik z kartónu 

- navrhnúť hračku podľa vlastnej 

fantázie 

hračky rôzneho druhu chlapčenské 

a dievčenské hračky 
FG:T2/K4 

Učebnica 

s. 68-69 

2. 
Podnety dizajnu a 

remesiel 

Pohyblivá hračka 

Recyklík 

- navrhnúť hračku podľa vlastnej 

fantázie 

mechanické a statické hračky (funkcie, 

materiál, farby, tvary ...) 
FG:T1/K3  

3. 

Podnety dizajnu 

a remesiel 

 

Čiapky a klobúky 

Klobúčik 

- vytvoriť jednoduchú pokrývku hlavy 

podľa vlastnej fantázie 

klobučnícke remeslo pokrývky hlavy – 

klobúky, čiapky, šatky, kukly, kapucne, 

koruny 

FG: T3/K2 
Učebnica 

s. 70-71 

4. 
Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky 

Tematické kreslenie 

Voľná téma 

- použiť rôzne kresliace nástroje línia, výrazový charakter línie 
OSR  
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 - vyjadriť základný farebný tón 

predmetu 

 

kresliace nástroje a pomôcky (voľnou rukou, 

pravítkom, kružidlom, náhodne) 

lokálny farebný tón (maľba, alt. kolorovaná 

kresba jednotlivých predmetov, farba podľa 

videnej skutočnosti) 

VI. 

1. 
Škola v galérii 

 

Živá socha 

Na sochy. Sochy 

v našom meste 

napodobniť sochy postojom, výrazom 

alebo performanciou  

(akciou) 

živá socha (ukážky) 

sochy v galérii (alt. virtuálnej galérii) sochy 

v kostole, sochy na verejnom priestranstve 

RĽK 

OSR 

Učebnica 

s. 58-59 

2. 
Škola v galérii 

 

Modelujem tvary 

Sochy - modelovanie 

 

napodobniť sochy postojom, výrazom 

alebo performanciou  

(akciou) 

výtvarná  interpretácia  sochy v inom médiu 

(maľba, koláž, performancia) alebo v inej 

technike (modelovanie z plastelíny...) 
OSR 

Učebnica 

s. 22-23 

3. Záverečná hodina 
Rozdávanie výtvarných 

prác 

    

 


