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Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmety 

Počet hodín 

5. ročník 
Poznámky 

 

Jazyk a  

komunikácia 

Slovenský jazyk 5  

1. cudzí jazyk 3  

2. cudzí jazyk 0+1  

 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4   

Informatika 1 
 

 

Človek a spoločnosť 
Dejepis 1+1  

 

Geografia 1+1  

Občianska výchova 1  

 

Človek a príroda 

Biológia 
1+1 

. 
 

Fyzika              2 
 

 

Chémia  
 

 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

Náboženská výchova 1 

 

 

Človek a svet práce 

Svet práce 
 

 

 Technika 1  

 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1  

Hudobná výchova 1 
 

 Výchova umením 

 
  

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 2 
Žiaci  sú spojení so 4. a 5. 

roč. a sú delení na skup.D a 

CH 

Spolu  29 / 25 +4/  

Poznámka: 

Okrem predmetov matematika, slovenský  jazyk a cudzie jazyky sa žiaci z dôvodu nízkeho počtu 

v triede  spájajú na ostatných predmetoch vo výchovno-vzdelávacom procese so žiakmi V. roč.  

 

 

Školský plán pre  v 6. ročníku 
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Charakteristika žiakov 6. ročníka 

Charakteristika výstupov žiakov 6. ročníka: 

 V druhom roku nižšieho sekundárneho vzdelávania chceme 

postupne rozvíjať analytické a kritické schopnosti detí, mať 

záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy. Dôležitá je tiež 

schopnosť pracovať v tíme a spolupracovať. 

1. Jedným z cieľov je vypestovať v žiakoch zodpovednosť za 

vlastné učenie, poskytnúť im príležitosť objaviť a rozvinúť 

svoje schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami. 

Realizácia: 

 V rámci mediálnej výchovy začlenenej do vyučovania 

slovenského jazyka, informatiky pripravia žiaci v priebehu 

školského roka návrh na Ročenku triedy. Bude obsahovať vlastné 

práce každého žiaka triedy v jemu najbližšej forme: výtvarné, 

slohové, projekty, fotodokumentáciu zo spoločných akcií a pod. 

Spoločne ju upravia, vytlačia a zviažu, prípadne formou 

prezentácie predvedú rodičom a spolužiakom. 

2. Dôležité je aj získanie rešpektu k druhým, zodpovedného 

vzťahu k sebe, svojmu okoliu, svojmu zdraviu. 

 

Realizácia: 

Na realizáciu učiva Ochrana života a zdravia sa v 5.- 9. ročníku 

využívajú účelové cvičenia. Pred realizáciou vykonáme v 6. 

ročníku deň teoretickej zdravotnej prípravy, žiaci by mali 

ovládať poskytovanie predlekárskej prvej pomoci. 

 

Ciele 6. ročníka: 

a) naučiť sa vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom 

pre špeciálne publikum, 

b) pochopiť význam textu 

c) prerozprávať obsah prečítaného diela 

d) vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové 

slová 

e) dokázať sa dohovoriť jednoduchým spôsobom v cudzom jazyku 

Školský vzdelávací program pre  6. ročník 
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f) rozumieť každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na 

uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb 

a vedieť reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie 

g) ovládať počtové výkony s racionálnymi číslami a zlomkami 

h) ovládať výpočet obvodu a obsahu štvorca a obdĺžnika, 

povrchu a objemu kocky a kvádra 

i) pomenovať prvočíslo a zložené číslo 

j) popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, 

osobnosti na základe určujúcich znakov 

k) rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických 

období 

l) chápať udalosti v historicko-geografickom kontexte 

m) rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej 

práci žiakov spracúvaním referátov, žiaci samostatne 

pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie 

o krajine 

n) vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi 

o) poznať vybrané fyzikálne veličiny 

p) vedieť použiť získané teoretické poznatky pri vysvetlení 

situácii z bežného života 

q) vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd – zrážková, 

povrchová, podzemná, pitná, úžitková, odpadová, destilovaná 

r) vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny, hlavné 

zdroje znečistenia ovzdušia 

s) spoznať základnú stavbu rastlinnej a živočíšnej bunky 

a funkcie časti bunky 

t) poznať základnú stavbu tiel jednobunkových a mnohobunkových 

organizmov 

u) vedieť vytvoriť v PowerPointe kompletnú jednoduchú 

prezentáciu na danú tému a poznať zásady správneho 

prezentovania 

v) chápať seba samých v socializačnom procese 

w) vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy 

v bezprostrednom okolí 

x) vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne 

bohatstvo a históriu, byť tolerantným k iným kultúram 

a názorom 

y) poznať rôzne formy vyjadrovania myšlienok, skúseností 

a emócií  

  

Vychádzajúc z obsahu vzdelávania v Štátnom vzdelávacom programe 

a v školskom vzdelávacom programe sme  na dosiahnutie cieľov 

a získanie kľúčových kompetencií žiakov vybrali tieto okruhy 

učiva: 
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Spoločenská komunikácia 

Rétorika 

Štylizácia  textu 

Multikultúrna spoločnosť 

Rodina a spoločnosť 

Voľný čas a záľuby 

Počtové výkony s prirodzenými a desatinnými číslami 

Objem povrch kocky a kvádra 

Látka a teleso 

Fyzikálne veličiny 

Voda 

Vzduch 

Krajina starovekého sveta 

Moja rodina 

Domov a bývanie 

Objavovanie prírodných a človekom vytvorených odlišností 

regiónov a ich porovnanie so Slovenskom 

Vonkajší a vnútorný život jednotlivca 

Informácie okolo nás 

Živé organizmy a ich stavba  

Stavba tela bezstavovcov 

Základy gymnastických športov 

Športové hry 

Prostredníctvom hudbu poznávame kultúru iných národov 
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Povinné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 štvrťročné písomné práce z matematiky 

 predpísané diktáty a písomné práce zo slovenského jazyka 

 vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov /CUJ/ 

 zborník žiackych prác triedy obsahujúci slohové, výtvarné 

a iné práce každého žiaka triedy 

 ústna odpoveď minimálne raz za polrok z predmetov biológia, 

dejepis, geografia, fyzika, chémia 

 vypracovať a prezentovať projekt na zadanú tému jedenkrát 

za rok z viacerých predmetov 

 pletenie košíka z papiera 

 test pohybovej výkonnosti 

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 príspevky do školského rozhlasu- rozhlasová relácia 

 účasť na olympiáde z matematiky, geografie, biológie, 

náboženskej výchovy,.. 

 referát, projekt na vybranú tému 

 účasť na športových súťažiach 

 zapojenie sa do školského projektu 

 nástenka v triede 

 čitateľský denník 

 zdokumentované návštevy knižnice 

 čistota areálu školy a triedy 

 projekt pomoci iným 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiace portfólio v   6. ročník 
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Obsahujú: 

 

1. Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania 

2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových 

spôsobilostí. 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi. 

4. Požiadavky na výstup. 

5. Metódy a formy práce – stratégia vyučovania. 

6. Učebné zdroje – sú zdrojom informácií pre žiakov a učiteľov. 

Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné 

slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky, 

metodické príručky apod... 

7. Hodnotenie predmetu. 

 

 

Učebné osnovy v   6. ročník 
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Vzdelávacia oblasť :  JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Predmet :  ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 3 hodina /týždenne ( 99hod/rok) 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

   Vyučovanie cudzích jazykov rozvíja a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú 

akcieschopnosť, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju osobnosti. Tento 

základný cieľ zaväzuje vyučovanie anglického jazyka k tomu, aby volilo obsah a metódy, 

ktoré prihliadajú na rôzne záujmy, schopnosti a stratégie učenia sa žiakov.  

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

   Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich 

odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

projektoch. 

     Rozsah a skladba učiva v anglickom jazyku sa orientujú predovšetkým na jednoduché 

požiadavky každodenného života, pričom v popredí je ústna komunikácia. Z tohto dôvodu 

učivo obsahuje najmä situačne orientované témy, ktoré môžu byť prezentované formou 

každodennej situácie a v každodennom dialógu. Využívajú sa pritom i krátke a jednoduché 

texty na počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením, písomné aktivity, v rámci 

ktorých zostavuje žiak jednoduché texty k preberaným témam alebo k témam, ktoré ho 

zaujímajú. Dôležité je, aby sa žiak dokázal zúčastňovať na jednoduchých rozhovoroch 

s anglicky hovoriacim partnerom o bežných každodenných témach. Prioritou je, aby sa žiaci 

naučili každodenné výrazy a frázy a vedeli ich v praxi i použiť.  

   Učivo anglického jazyka sa skladá z niekoľkých organických súčastí, ktoré spolu úzko 

súvisia, sú vzájomne prepojené a preto nemožno žiadnu z nich vypustiť, možno len niektorej 

dať väčší priestor. Sú to tieto súčasti: gramatika, slovná zásoba a s ňou priamo súvisiaca 

výslovnosť, ďalej komunikácia a rozvoj jazykových zručností čítania, písania, počúvania 

a hovorenia a napokon projektová práca a jednoduché reálie. 

Počas výučby anglického jazyka sa budú využívať inovatívne metódy a formy, ako napr. 

tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, inscenačné metódy, rolové úlohy 
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vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie 

problémových úloh. Snahou  bude eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie 

založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa 

žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie. 

 

 

   Počas výučby na ZŠ sa menia poznatkové štruktúry žiaka i hierarchia rozvíjania jeho 

rečových zručností. Od preferovania počúvania s porozumením a ústneho vyjadrenia sa 

neskôr dôraz presúva k zručnostiam čítania a písomného prejavu tak, aby postupne boli 

zastúpené všetky rečové zručnosti.  

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania anglického jazyka  v základnej škole je naučiť žiakov všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále viac 

možností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú 

osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je 

písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto 

úlohou vyučovania anglického jazyka na základnej škole  je, aby žiaci:  

 dostali pevné základy a na nich budovali svoje rečové zručnosti tak, aby ich mohli 

použiť v praxi  

 boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre 

intenzívnu a tvorivú prácu  

 sa naučili používať rôzne doplňujúce materiály na štúdium a vedeli pracovať so 

slovníkmi prekladovými aj výkladovými  

 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka t.j. vedeli sa dorozumieť 

v rôznych komunikačných situáciách v rovnováhe so štruktúrou jazyka t.j. mali 

primerané znalosti z gramatiky  

 dokázali riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali 

cudzincom, ktorí sú v ich vlastnej krajine  

 dokázal si vymieňať informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú si tak svoje myšlienky a pocity  

 dokázali viac a lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne 

dedičstvo.  

Ciele vyučovania anglického jazyka možno teda súhrnne rozdeliť na tieto základné:  

1. Komunikatívny cieľ – znamená dosiahnuť, aby si žiaci osvojili zákl. komunikačné 

kompetencie vo všetkých štyroch rečových zručnostiach, pričom dôraz sa kladie na ústne 

zvládnutie základných praktických rečových situácií. 

2. Informatívny cieľ – žiaci získavajú jazykové i nejazykové poznatky potrebné na realizáciu 

komunikatívneho cieľa a osvojujú si informácie o živote v krajinách, ktorých jazyk sa učia. 

   Dôležité v cudzom jazyku  je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, 

ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala 

požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v 

spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 
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Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom 

z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere 

vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu 

sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie 

jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa 

vlastných predstáv a uspokojenia.  

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

 

 „Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka 

svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť 

vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú.  

Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi 

konať“ (SERR, s. 12, 103).  

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:  

 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

 vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným 

jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,  

 lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v 

škole sú:  

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním 

rozmanitých zručností a kritického prístupu,  

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese 

riešenia problémov,  

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v 

súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku.  

 

3.1 Všeobecné kompetencie  

 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

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

 

Žiak dokáže: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,  

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 

svojho rozvoja,  
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 udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

 pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

3.2 Komunikačné jazykové kompetencie  

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa 

vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných 

krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom.  

 

Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 jazykové kompetencie, 

 sociolingválne kompetencie,  

 pragmatické kompetencie.  

 

3.3 Jazykové kompetencie  

 

Žiak dokáže používať 

bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru,  

 základné vetné modely a komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov,  

 obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú 

predvídateľných základných jazykových situácií,  

 osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa 

týka známych situácií a tém,  

 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky 

dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť (upravené SERR, 2013, s. 111 – 119). 

 

 3.4 Sociolingválne kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

 komunikovať v bežných spoločenských situáciách,  

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. 

výmena informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď.,  

 udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších 

bežných výrazov (upravené SERR, 2013, s. 123).  
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3.5 Pragmatické kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

 usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok (tematická 

organizácia, logické usporiadanie  slov, príčina/následok), 

 využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické 

informácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s 

ľuďmi,  

 používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru,používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie 

jednoduchých viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom 

časovom slede (upravené SERR, 2013, s. 124 – 132).  

 

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu 

VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

ÚVOD DO JAZYKA 

 Krajiny a národnosti 

 Číslovky 

 Hláskovanie 

 Predmety v triede 

 Dni a mesiace 

 Sloveso byť- kladná veta a záporná veta 

otázka a krátka odpoveď 

 WH- opytovacie slová 

 Ukazovacie zámená 

 Práca s textom 

 Posluchové cvičenia 

 Precvičovanie slovnej zásoby 

Žiak vie  

Receptívne zručnosti: 

 vypočuť a zachytiť informácie 

 porozumieť bežným pokynom 

učiteľa  

 

Produktívne zručnosti: 

 predstaviť sa, pozdraviť a 

rozlúčiť sa  

 pomenovať veci v triede  

 počítať do 1000 a pracovať s 

číslami  

 hláskovať slová  

 popísať miesta s použitím 

ukazovacích zámen 

 opýtať sa a odpovedať na 

základné informácie o sebe 

a iných ľuďoch 

 

Interakcia: 

 predstavovať sa navzájom a  
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 tvoriť otázky a odpovede 

s použitím slovesa byť 

 

SVET OKOLO MŇA 

 

 Práca so slovnou zásobou 

 Práca s textom 

 Sloveso „mať“-„have got/has got“-kladná veta, 

záporná veta, otázka, krátke odpovede 

 Nácvik výslovnosti, gramatické cvičenia 

 Prídavné mená (protiklady) 

 Posluchové cvičenia 

 Rozvoj zručností- počúvanie a rozprávanie 

(Kde sa veci nachádzajú) 

 Predložky miesta 

 Privlastňovacie zámená 

 Rozvoj zručností- čítanie a počúvanie 

(Interview) 

 Rozvoj zručností- písanie (Osobný profil) 

 Zhrnutie lekcie 

 Umenie 20.storočia-práca s textom 

Žiak dokáže 

Receptívne zručnosti: 

 vypočuť a zachytiť informácie 

 porozumieť bežným pokynom 

učiteľa 

 reagovať na informácie  

 

Produktívne zručnosti 

 pomenovať predmety a vyjadriť 

vzťah k nim  

 privlastniť veci osobám 

 opísať veci  

 vytvoriť vlastný profil 

 

Interakcia 

 opýtať sa vo dvojici na základné 

informácie o sebe 

 

 

V MESTE 

 

 Práca so slovnou zásobou 

 Práca s textom 

 Určovanie miesta s „there is/are 

 Určovanie miesta -kladná veta, záporná veta 

 Určovanie miesta -otázka a krátka odpoveď 

 Použitie „some“ a „any“ v kladnej a zápornej 

vete 

 Slovesá pohybu 

 Nácvik výslovnosti, gramatické cvičenia 

 Rozvoj zručností- počúvanie a rozprávanie 

(Príkazy a varovania) 

 Slovesá spôsobilosti „Can/can´t –kladná veta 

Žiak vie  

Receptívne zručnosti: 

 porozumieť jednoduchému 

vysvetleniu ako sa dostať na 

určité miesto, 

 čom sa píše v jednoduchom 

texte 

 porozumieť hlavným bodom 

z textu 

 porozumieť príkazom a 

varovaniam 

 

Produktívne zručnosti 

 pomenovať inštitúcie 

 určiť polohu budov  

 opísať miesto, kde býva  

 vyjadriť čo vie a nevie robiť 
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 Slovesá spôsobilosti „Can/can´t –záporná veta 

 Slovesá spôsobilosti „Can/can´t –otázka 

a krátka odpoveď 

 Rozvoj zručností-čítanie a počúvanie (Parky 

v Londýne) 

 Rozvoj zručností- písanie (Opis mesta-projekt) 

 Zhrnutie lekcie 

 Práca s textom 

pomocou slovesa „can/can´t“ 

 opísať vlastné mesto a jeho 

polohu 

 prezentovať projekt o svojom 

meste 

 

Interakcia: 

 rolové hry: orientácia 

v priestore, meste 

 

 

MÔJ DEŇ V ŠKOLE 

 

 Práca so slovnou zásobou- denná rutina 

 Práca s textom 

 Prítomný čas jednoduchý – kladný tvar., 

záporný tvar. 

 Nácvik  výslovnosti, gramatické cvičenia 

 Práca so slovnou zásobou- predmety v škole 

 Rozvoj zručností- počúvanie a rozprávanie 

(Určovanie času) 

 Prítomný čas jednoduchý – otázka a krátka 

odpoveď 

 Rozvoj zručností- čítanie a počúvanie (Školský 

kvíz)  

 Rozvoj zručností- písanie (E-mail kamarátovi) 

 Zhrnutie lekcie 

 Práca s textom- Fyzika 

 Zhrnutie vedomostí gramatika 

 Zhrnutie vedomostí slovná zásoba 

 

Žiak vie 

Receptívne zručnosti: 

 vyhľadať špecifické informácie 

v prečítanom texte 

 zachytiť špecifické informácie 

z počutej nahrávky 

 rozumieť hlavnej myšlienke 

prečítaného a počutého textu/ 

príbehu 

 

 

Produktívne zručnosti 

 vie sa opýtať, koľko je hodín a 

zároveň na to odpovedať  

 rozumie základným 

informáciám o ľuďoch a ich 

záujmoch  

 vie utvoriť jednoduchý prít. čas  

hovoriť  kamarátovi o dennom 

režime 

 hovoriť o dianí spojenom s 

konkrétnym dátumom 

 pomenovať rôzne domáce 

činnosti a hovoriť o svojich 

skúsenostiach z denného života 

 

Interakcia 

 rozprávať sa s kamarátom o 

dennom režime 

 rozprávať sa o domácich 

činnostiach v bežnom týždni 
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ZVIERATÁ 

 

 Práca so slovnou zásobou- nezvyčajné zvieratá 

 Práca s textom 

 Frekvenčné príslovky 

 Prítomný čas jednoduchý WH- otázky 

 Slovná zásoba- časti tela 

 Rozvoj zručností- počúvanie a rozprávanie 

(Preferencie- čo mám a nemám rád) 

 Vyjadrenie zákazu a príkazu  

(Modálne sloveso „must/mustn´t“) 

 Rozvoj zručností- čítanie a počúvanie 

(Nezvyčajné domáce zviera) 

 Rozvoj zručností- písanie (Neobyčajné zviera) 

 Zhrnutie lekcie 

 Práca s textom- Geografia 

Žiak dokáže 

Receptívne zručnosti: 

 vyhľadať špecifické informácie 

v prečítanom texte 

 rozumieť hlavnej myšlienke 

prečítaného alebo počutého 

 

Produktívne zručnosti 

 pomocou obrázku pomenovať 

exotické zvieratká,   

 informovať o tom, ktoré 

zvieratká má žiak rád a ktoré 

nemá 

 opísať zviera (jeho výskyt, 

základné parametre života) 

 vyjadriť čo ma a nemá rád 

 porozumieť príkazom a zákazom 

 

Interakcia 

 viesť dialóg o tom čo 

mám/nemám rád 

 

VOĽNÝ ČAS 

 Práca so slovnou zásobou- voľný čas 

 Práca s textom 

 Prítomný priebehový čas- kladná veta, záporná 

veta, otázka a krátka odpoveď 

 Slovná zásoba- počasie a ročné obdobia 

 Rozvoj zručností- počúvanie a rozprávanie 

(Prekvapenie, údiv) 

 Prítomné časy- porovnanie (Počasie) 

 Rozvoj zručností- čítanie a počúvanie 

 Rozvoj zručností- písanie /Blog/ 

 Zhrnutie lekcie 

 Práca s textom- Fyzika 

 

Žiak vie  

Receptívne zručnosti: 

 vyhľadať špecifické informácie 

v prečítanom texte 

 zachytiť špecifické informácie 

z počutej nahrávky 

 rozumieť hlavnej myšlienke 

prečítaného a počutého textu/ 

príbehu 

 

Produktívne zručnosti 

 doplniť základné osobné údaje 

do jednoduchého dotazníka 

  vie jednoducho porozprávať o 

voľnom čase 

 

Interakcia  

 rozprávať sa o voľnom čase 

 reagovať na situáciu- vyjadriť 

prekvapenie, údiv 
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JEDLO 

 

 Práca so slovnou zásobou- jedlo a nápoje 

 Práca s textom 

 Počitateľné a nepočitateľné podstatné mená 

 Otázka na množstvo- many, much, a lot of 

 Slovná zásoba- prídavné mená 

 Rozvoj zručností- počúvanie a rozprávanie 

(Objednanie jedla v reštaurácii) 

 Stupňovanie prídavných mien 

 Rozvoj zručností- čítanie a počúvanie 

(Reštaurácie na nezvyčajných miestach) 

 Rozvoj zručností- písanie (Príprava receptu) 

 Zhrnutie lekcie 

 Práca s textom- zaujímavosti 

 Zhrnutie vedomostí gramatika 

 Zhrnutie vedomostí slovná zásoba 

 

 

 

Žiak dokáže 

Receptívne zručnosti 

 rozumieť pojmom spojené 

s jedlom a zachytiť ich v texte 

 porozumieť kľúčovým bodom 

v texte  

 rozumieť postupu príprav jedla 

 doplniť informácie do textu 

 zapísať nákupný zoznam podľa 

počutých informácií    

 

Produktívne zručnosti 

 porozprávať o jedlá a nápojoch  

 pýtať sa na množstvá jedla a 

pitia  

 objednať jedlo a nápoj 

v reštaurácii 

 vie sa opýtať na množstvo 

  

Interakcia  

 viesť rozhovor v bežnej 

reštaurácii 

 rolová hra- problémy pri 

objednávaní 

 

MODERNÉ DEJINY 

 

 Radové číslovky 

 Práca so slovnou zásobou 

 Práca s textom 

 Minulý čas sloveso byť- kladná veta, zápor, 

otázky 

 Minulý čas pravidelných slovies 

 Nácvik výslovnosti 

 Rozvoj zručností- počúvanie a rozprávanie 

(Hovoríme o minulosti) 

 Jednoduchý minulý čas- kladná veta 

 Jednoduchý minulý čas- záporná veta 

 Rozvoj zručností- čítanie a počúvanie 

(Cestovanie do minulosti) 

 Rozvoj zručností- písanie (Esej) 

 Zhrnutie lekcie 

 Práca s textom- Život dieťaťa v starom Ríme 

 

Žiak vie  

Receptívne zručnosti 

 rozumieť informáciám z e-mailu 

 zachytiť známe informácie 

v počutom texte 

 vyhľadať v texte osobné údaje 

 porozumieť hlavným 

informáciám 

 zachytiť dej v minulosti   

 reagovať na vizuálny podnet 

 rozumieť obsah krátkeho listu 

.  

Produktívne zručnosti 

 hovoriť o dianí spojenom s 

konkrétnym dátumom 

 opýtať sa kamaráta, kde bol v 

predošlých  dňoch  

 informovať o inej osobe   

 

 Interakcia 

 porozprávať sa s kamarátom o 

dianí v uplynulých dňoch alebo 

na prázdninách   
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CESTOVANIE 

 

 Práca so slovnou zásobou- transport 

 Práca s textom 

 Minulý čas – nepravidelné slovesá-kladné 

a záporné tvary 

 Slovná zásoba- oblečenie 

 Rozvoj zručnosti- počúvanie a rozprávanie-

(Telefonický rozhovor) 

 Jednoduchý minulý čas- otázka 

 Jednoduchý minulý čas- Wh-otázky 

 Rozvoj zručností- čítanie a počúvanie Rozvoj 

zručností- písanie (Cestovný denník) 

 Zhrnutie lekcie 

 Práca s textom- Zaujímavosti 

 

 Žiak dokáže  

Receptívne zručnosti: 

 vyhľadať špecifické informácie 

v prečítanom texte 

 rozumieť hlavnej myšlienke 

prečítaného alebo počutého 

 

 

Produktívne zručnosti 

 

 hovoriť o rôznych typoch 

dopravy 

 vypočuť si a podať informáciu 

 hovoriť o dianí v minulom čase 

 pýtať sa odpovedať na veci čo sa 

udiali v minulosti 

 pomenovať rôzne druhy 

oblečenia 

 

Interakcia 

 začať, udržiavať a ukončiť 

rozhovor 

 

 

SVET TECHNOLÓGIÍ 

 

 Práca so slovnou zásobou- technológia 

 Vyjadrenie budúcnosti pomocou „going to“-

kladné vety, zápor 

 Otázka a krátka odpoveď 

 Nácvik výslovnosti 

 Slovná zásoba- svet techonológií (frázy 

a slovné spojenia) 

 Rozvoj zručnosti- počúvanie a rozprávanie ( 

 Použitie prítomného priebehového času na 

vyjadrenie budúcnosti- kladná veta, zápor, 

otázka 

 Rozvoj zručností- čítanie a počúvanie (Týždeň 

bez technológií) 

 Rozvoj zručností- písanie (Príbeh) 

 Zhrnutie lekcie 

 Práca s textom- Zaujímavosti 

 Zhrnutie vedomostí gramatika 

 Zhrnutie vedomostí slovná zásoba 

 

Žiak vie 

Receptívne zručnosti 

 rozumieť informáciám z e-mailu 

 zachytiť známe informácie 

v počutom texte 

 vyhľadať v texte osobné údaje 

 porozumieť hlavným 

informáciám 

 

Produktívne zručnosti 

 reagovať na niečo, čo sa má stať 

v budúcnosti 

 

Interakcia 

 s kamarátom sa rozprávať o 

plánoch čo zamýšľajú robiť 
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Tvorba a príprava projektov a ich prezentácia 

 

Žiaci vedia spracovať informácie k 

celoškolskému projektu, vytvoria 

bázu pre prezentáciu (technické 

spracovanie), pred publikom vedia 

odprezentovať vlastne spracované 

informácie a myšlienky. 

 

5. Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR 

Environmentálna výchova - ENV 

Mediálna výchova - MV 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - VkMaR 

Multikultúrna výchova - MKV 

Dopravná výchova – DV 

Ochrana života a zdravia - OŽZ 

Tvorba projektu  a prezentačných zručností - TP 

Etická výchova – EV 

Finančná gramotnosť – FG 

6. Stratégie 

 
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. 

 

Pre posilnenie rozvoja logického a kritického myslenia budeme využívať  problémové 

metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na 

vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení) a 

projektová metóda. 
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Pre realizáciu cieľov využijeme praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže). Zvýšime dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 

vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), samostatné učenie 

prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné 

hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

 

Z aktivizujúcich metód budeme využívať diskusiu (vzájomná výmena názorov, uvádzanie 

argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), didaktické hry, 

kooperatívne vyučovanie. 

 

Fixačné metódy , ktoré budeme využívať sú: Metóda opakovania a precvičovania, (ústne a 

písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

 

FORMY  

Z organizačných foriem uplatňujeme vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu), terénne pozorovania, praktické 

aktivity a exkurzie.  
 

7. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje 

 

Učebnica: 

HUTCHINSON, Tom. 2008. Project 2. 4 vydanie. Oxford University Press 2008.  

Zvukové CD – Project 2. 4.vydanie. Oxford University Press 

rôzne gramatické príručky, cvičebnice a anglické časopisy 

Internetové zdroje: 

       www.oup.elt/project  

                  www.zborovna.sk 

                  www.google.sk 

 

 
 

8. HODNOTENIE PREDMETU A SEBAHODNOTENIE 

 

Hodnotenie úrovne vedomostí a zručností sa realizuje na základe Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov 

 

 Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk je cieľová 

komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardmi.  

 Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné, 

sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

13 

 

základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný 

ústny prejav a rozhovory.  

 Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

 Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania 

anglického jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti 

definovanej v platných učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej 

skupiny žiakov. 

 

Formy skúšania a hodnotenia žiakov z anglického jazyka- ústna a písomná 

Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto 

kritériá v predmetovej komisii. Povinné sú len vstupné, polročné a výstupné kontrolné práce. 

Kontrolné písomné práce, písomné testy, diktáty a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ 

rovnomerne na celý školský rok tak, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. 

 

Hodnotenie žiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou 

hodnotenia práce žiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je aj ústne hodnotenie, percentuálne 

hodnotenie, vystavovanie žiackych prác, prezentovanie žiackych prác.  

 

Zároveň v rámci vyučovacieho procesu využívame humanisticky orientované slovné 

hodnotenie /pochvala/ i sebahodnotenie žiakov. 

 

Žiakov s poruchami učenia hodnotíme iným spôsobom  (s prihliadnutím na ich špecifické 

poruchy učenia ) . 

Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne – 

súhlasným prikývnutím, úsmevom ), pretože to pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k 

ďalšiemu úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

 

Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu.  

 

Kritériá hodnotenia žiaka  

Pri hodnotení výkonu žiaka v anglickom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho 

rečových zručností t.j. 

 počúvanie s porozumením 

 čítanie s porozumením 

 hovorenie 

 písanie 

 

Pri hodnotení berieme do úvahy:  

 do akej miery je žiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku, 

 do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť 

a dorozumievanie, 
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 hľadisko jazykovej správnosti pri používaní bežnej slovnej zásoby 

a frekventovaných gramatických štruktúr, 

 hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania 

s ohľadom na situáciu prejavu, 

 rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely 

medzi žiakmi, 

 rozsah slovnej zásoby žiaka a jej využitie prostredníctvom gramatických štruktúr. 

 

Hodnotenie ústnej odpovede : 

   

  Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti 

a komunikatívnej efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je 

odpoveď dobrá i napriek gramatickým chybám, žiak spracoval informáciu a zaslúži si za ňu 

istý kredit. 

 

Pri ústnej odpovedi hodnotíme: 

 hranie úloh – dialóg 

 opis obrázka  

 reprodukcia textu 

 

Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá: 

 plynulosť reči – 20% 

 výslovnosť a intonácia – 20% 

 rozsah slovnej zásoby – 20% 

 komunikatívna schopnosť – 20% 

 gramatická presnosť – 20% 

 

Pri premene na známku postupujeme nasledovne: 

100% - 90% výborný (1) 

89% - 75% chválitebný (2) 

74% - 50% dobrý (3) 

49% - 30% dostatočný (4) 

menej ako 29% nedostatočný (5) 

 

Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku:  

 

Výborný (1)  

Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa, 

učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či žiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú 

okamžité a vyčerpávajúce. 

Chválitebný (2)  

Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však správna, 

v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ položí viac otázok na 

spresnenie odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, žiak reaguje pohotovo. 
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Dobrý (3)  

Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy 

pri porozumení, prejav s kratšími prestávkami, žiak hľadá slová, robí chyby 

v gramatických štruktúrach, učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, žiakove odpovede sú 

menej vyčerpávajúce. 

Dostatočný (4)  

Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri 

porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, 

obmedzený rozsah gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu 

i obsahu učiva, žiak nie vždy vie odpovedať na otázky učiteľa. 

Nedostatočný (5)  

Časté chyby vo výslovnosti, množstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú 

nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť použiť základné 

gramatické štruktúry, žiak nevie odpovedať na otázky učiteľa. 

 

Hodnotenie písomného prejavu : 

V anglickom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej 

konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy (žiadosť, objednávka, list priateľovi). 

 

V písomnom prejave hodnotíme:  

o spracovanie úlohy – obsah 

o presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr 

o lexikálnu stránky písomného prejavu 

o štylistickú stránku písomného prejavu 

o kompozíciu 

 

Hodnotenie:  

Výborný (1)  

Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne použité gramatické štruktúry, 

pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekážajú pri 

zrozumiteľnosti text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia. 

Chválitebný (2)  

Žiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré s témou 

nesúvisia, väčšinou vhodne použité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými 

chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná 

kompozícia. 

Dobrý (3)  

Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými 

informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale 

celkovo text zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná 

kompozícia. 

Dostatočný (4)  
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Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v používaní gramatických štruktúr, text vo 

väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb 

v stavbe viet a súvetí, neprehľadná kompozícia. 

Nedostatočný (5)  

Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text nezrozumiteľný 

kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná 

kompozícia. 

 

Tento systém hodnotenia učiteľ môže použiť i pri domácich úlohách podobného 

charakteru. 

 

Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov:  

Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa 

hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr.  93% = 1 ). 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov 

 

100% - 90%  výborný (1)  

89% - 75%  chválitebný (2)  

74% - 50%  dobrý (3)  

49% - 30%  dostatočný (4)  

menej ako 29%  nedostatočný (5) 

 

Počet kontrolných písomných prác v každom ročníku: 2 ročne–  polročná a výstupná 

kontrolná písomná práca. Učiteľ môže pripraviť pre žiakov aj vstupnú previerku, pričom 

vstupná písomná práca nie je hodnotená známkou, má mať formu spätnej väzby pre učiteľa, 

ktorý porovnáva vedomosti žiakov z predchádzajúceho ročníka a overuje proces upevnenia 

poznatkov resp. zabúdania. Ostatné písomné práce a testy sú v kompetencii vyučujúceho. 

 

Zostavovanie testov:  

Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom  

jave, v niektorých prípadoch môže zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci  

stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu. 

 

 

Základný test by mal obsahovať:  

 úlohy k slovnej zásobe 

 gramatickú produkciu – žiaci tvoria časť odpovede sami 

 rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede 

 čítanie, prípadne posluch s porozumením 

 

Hodnotenie tvorivého písania – tzv. projektov : 

Tu hodnotíme predovšetkým: 

 formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu 
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 obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou 

zásobou a naučenými gramatickými štruktúrami. 

V priebehu školského roka žiak vypracuje a odprezentuje dva projekty. 

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. 

 

Pevnou súčasťou neformálneho zisťovania výkonov je aj priebežné slovné hodnotenie ako 

informácia pre žiakov a rodičov. 

Pri hodnotení výkonov sa má zohľadniť nie len aktuálna úroveň ovládania jazyka, ale aj 

pokrok, ktorý žiak dosiahol v učení v zmysle podpory motivácie učiť sa cudzie jazyky. 
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BIOLÓGIA 

 
Vzdelávacia oblasť : Človek a príroda  

Predmet : Biológia 

Ročník : šiesty 

Časový rozsah : 2 hodín týždenne / 66 hodín ročne  

 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom 

na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým 

zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To 

predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom 

prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v 

praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. 

 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých 

ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších 

k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

 

Učivo v 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa 

vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov 

a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, 

poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie 

poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným 

prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému 

poznávaniu zložitosti organizmov, k postupnému prehlbovaniu poznatkov. 

Predmet sa orientuje na poznávanie konkrétnych prírodných celkov – Život s človekom 

v ľudských sídlach, Základná štruktúra života, Živé organizmy a ich stavba, Stavba tela rastlín 

a húb, Stavba tela bezstavovcov, s hlavným zameraním na poznávanie organizmov v nich 

žijúcich podľa vonkajších znakov, na životné prejavy a potravové vzťahy. Biológia v 6. 

ročníku zároveň kladie dôraz na morfológiu organizmov a ich častí a konkrétnu fyziologickú 

činnosť. Učebný predmet sleduje prepojenie praktickej činnosti človeka s biologickými 

poznatkami.   

 
 

Ciele učebného predmetu 
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Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 

 

  poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich 

  poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných     

     vzťahoch ako súčastí celku  

  chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného      

      pôsobenia prírodných procesov a javov 

  chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody  

  viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať ich v praktickom    

      živote 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie 
 

Kompetencie v oblasti prírodných vied: 

 

  poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka 

  rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní   

     jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov 

  rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach   

  identifikovať a správne používať základné pojmy  

  objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov 

  vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov 

  predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať 

  aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

 

  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

 

1. Kompetencie v oblasti komunikačných schopností: 

 

A. vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej 

téme 

B. vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje  

C. vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov 

D. zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti 

E. vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry 

F. vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, 

metódy, výsledky a ich využitie 

 

2. Kompetencie v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich 

riešiť: 

 

A.  navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  

B.  využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, 

skúmaní alebo riešení úloh 

C.  riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie 

 

3. Oblasť  sociálnych kompetencií: 
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A.  vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 

B.  pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať 

C.  prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, vedieť 

zhodnotiť vlastné   výkony a pokroky v učení 

 

4. Kompetencie v oblasti  získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: 

 

A. používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 

B. dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 

C. využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky 

D. rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach 

E. aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

 

 

Stratégia vyučovania 
 

Do obsahu predmetu sú zapracované nasledovné prierezové témy:                                              

Ochrana života a zdravia (OŽZ), Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR),  Environmentálna 

výchova  (ENV), Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TPP). Zaradením väčšieho počtu 

praktických aktivít a projektu do obsahu vzdelávania rovnomerne počas celého školského 

roka, chceme poskytnúť priestor na rozvoj kľúčových kompetencií každého žiaka a zároveň 

posilniť budovanie kladného vzťahu k prírode. Vyhľadávaním informácií podľa 

individuálnych záujmov žiaka a ich následným spracovaním podľa individuálnych schopností, 

chceme posilniť dôveru v seba samého a dopriať každému žiakovi zažiť pocit z úspechu. 

V predmete plánujeme realizovať nasledovné metódy a formy práce: 

 

 

 

Metódy vyučovania 

 
 

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

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

kompetencií žiakov.  

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

žiakov a aktuálneho materiálneho vybavenia.  

 

1. Motivačné metódy: 

Motivačné metódy smerujú k vzbudeniu záujmu žiakov o učebnú činnosť:                                       

motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor 

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

prostredníctvom nastoleného problému), motivačná demonštrácia ( vzbudenie záujmu 

pomocou ukážky). 

 

2. Expozičné metódy: 

Expozičné metódy smerujú k vytváraniu nových poznatkov a  zručností:                                                

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

systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok 
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a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie 

aktuálnych otázok celým kolektívom), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, 

modelov, prírodnín...), krátkodobé a dlhodobé pozorovanie, pri projektoch, praktických 

aktivitách a samostatných pozorovaniach (cielené systematické vnímanie objektov a 

procesov), manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, 

didaktická hra), inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov 

k chápaniu slovnému a písomnému návodu). 

 

3. Problémové metódy: 

Heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie 

projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou 

činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

 

4. Práca s knihou a textom:   

Čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia 

v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií. 

 

5. Samostatné učenie sa prostredníctvom IKT: 

Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie 

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

 

6. Aktivizujúce metódy: 

Diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom 

riešenia daného problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie 

so stretom záujmov), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na 

vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 

 

7. Fixačné metódy:                                                                                                                                      

Metódy opakovania a precvičovania učiva, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie 

s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy...).   

 
8. Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže) – pozorovanie dostupných prírodných procesov na podporu chápania vzájomné 

vzťahy a ich významu.  

 

9. Blokové vyučovanie: 

Prostredníctvom bloku predmetov Biológia, Chémia, Geografia, Fyzika, Informatika. 

 

Pri realizácii uvedených metód vyučovania kladieme dôraz hlavne na: 

 

 krátkodobé a dlhodobé pozorovanie (pri praktických aktivitách, projekte) 

 praktický nácvik zručností pri praktických aktivitách 
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 predvádzanie – názorné pomôcky, modely, obrazy, prírodniny ... 

 uprednostnenie dialogických metód (rozhovor, diskusia, beseda) pred monologickými                                            

(rozprávanie, vysvetľovanie, výklad) 

 prácu s odbornou literatúrou, prácu s textom 

 samostatné učenie sa prostredníctvom IKT 

  použite analyticko-syntetických, induktívno-deduktívnych a porovnávacích 

logických postupov pri vyučovaní 

 využitie kognitívnych (hľadanie súvislostí ) a zážitkových metód 

 

Organizačné formy 

         Z organizačných foriem sa uplatňuje : 

- výkladová vyučovacia hodina kombinovaná s tvorivou samostatnou prácou žiakov                             

(individuálnou, skupinovou, frontálnou, diferencovanou) 

- praktická aktivita, projekt, samostatné pozorovanie 

 

Dôraz vo vyučovacom procese kladieme na dodržiavanie didaktickej zásady 

primeranosti, názornosti, uvedomelosti a aktivity 

 

 

Hodnotenie a kritériá hodnotenia 
 

 
Pri hodnotení žiaka sa prihliada na jeho osobnostný rast, ako zvládol učivo, ako vie využiť 

získané vedomosti v bežnom živote. Hodnotenie pôsobí na žiaka motivačne. Žiaci budú 

hodnotení podľa aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

V hodnotení žiaka v predmete biológia sa využíva: 

 

1.formatívne hodnotenie: toto hodnotenie umožňuje žiakovi odstraňovať nedostatky a učiteľ 

mu poskytne rady na jeho zlepšenie (verbálne hodnotenie žiaka) 

 

2.neformálne hodnotenie: cieľom tohto hodnotenia je  zhodnotiť prácu žiaka v skupine alebo 

v individuálnej práci (verbálne hodnotenie žiaka) 

 

3.priebežné hodnotenie: klasifikácia praktických aktivít, pozorovaní, projektových prác, 

klasifikácia písomných prác, testov po skončení tematického celku alebo skupiny podobných 

tém, klasifikácia frontálneho verbálneho skúšania 

 

Najmenší predpokladaný počet známok za polrok: 

 

- ústne skúšanie  –   2 

- písomné skúšanie  –   2 

- praktické aktivity, projekty, iné  –   2 

 

 

Stupnica hodnotenia písomných prác: 

 

Známka:                                 Percentuálna úspešnosť: 
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výborný  –  1  100% - 90% 

chválitebný  –  2    89% - 75% 

dobrý  –  3    74% - 50% 

dostatočný  –  4    49% - 30% 

nedostatočný  –  5    29% -  0% 

 

                                                                                                                                        

Pri realizácii hodnotenia žiaka kladieme dôraz hlavne na: 

 

 aktívny prístup žiaka 

 vypracovanie projektu – „Moje domáce 

zvieratko“ 

 praktické aktivity – 5/školský rok  

 verbálnu formu – orientačné skúšanie                                       

(v rámci motivačnej diskusie, riešenia 

problému), uprednostňovať princíp 

dobrovoľnosti 

 písomnú formu – písomné previerky po 

skončení  tematického celku, alebo 

skupiny podobných tém 

 dobrovoľné referáty, projekty... 

 

Učebné zdroje 

 
- obrazy, modely, prírodniny 

- prezentácie na interaktívnej tabuli 

- mikroskopické preparáty 

- encyklopédie, atlasy 

- iná odborná literatúra 

- časopisy 

- pracovné listy 

- IKT 

- internet 

- DVD 

- Učebnice – Mária Uhereková, Ida Hantabálová, Biológia pre 6.. ročník základných 

škôl, Expol Pedagogika 2009 

 

 

Obsah vzdelávania pre 6. ročník:   

 

1. Obsah učebného predmetu – tematické celky 

2. Obsahový a výkonový štandard – ŠVP  
 

 

1. Obsah učebného predmetu – tematické celky: 

 
1. Život s človekom a v ľudských sídlach        

2. Základná štruktúra života         
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3. Živé organizmy a ich stavba          

4. Stavba tela rastlín a húb                                                                        

5. Stavba tela bezstavovcov                                              

    Praktické aktivity 

 

2. Obsahový a výkonový štandard ŠVP: 
 

Obsahový štandard – ŠVP 

 

Výkonový štandard - ŠVP 

Život s človekom a v ľudských sídlach 

 

 

Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv ľudskej 

činnosti na prispôsobovanie sa organizmov 

prostrediu. 

Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre 

život organizmov. Uviesť význam kríženia rastlín 

a živočíchov pre človeka. Uviesť význam 

zdomácňovania živočíchov pre človeka. 

Mikroorganizmy žijúce s človekom. 

Poznávanie a význam pre človeka. 

Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre 

človeka. 

Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií. 

Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. Uviesť 

podmienky výskytu plesní v domácnosti. Uviesť 

príklad priemyselnej výroby s využívaním 

kvasinky. 

Pestované rastliny v záhradách. Pestované 

ovocné stromy a kry. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, význam. 

Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, 

hlúbovej a koreňovej zeleniny. Poznať na ukážke 

a pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a pomenovať 

na ukážke päť druhov zeleniny. 

Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri 

dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam 

zeleniny vo výžive človeka. 

Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné 

stromy. Poznať na ukážke a pomenovať dve 

rastliny s drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť 

význam ovocia pre zdravie človeka. 

Nežiaduci spoločníci človeka. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov, význam. Zásady 

prevencie pred šírením nákazy. 

Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného 

a vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke dva 

živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznať 

zásady ochrany pred vnútornými parazitmi. 

Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. 
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Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. 

Spoločenský život včiel. Zásady chovu včiel 

a rýb. Chovateľsky významné vtáky. 

Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice, 

trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včely 

pre človeka. 

Vysvetliť význam rýb pre človeka. 

Na ukážke pomenovať samca a samicu kury, 

kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta 

a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam 

chovu kury, kačice, husi alebo morky pre človeka. 

Blízky spoločníci človeka. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, význam. Spolunažívanie 

živočíchov a ľudí v domácnosti. 

Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a 

mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno 

psa. Uviesť zásady chovu psa a mačky v 

domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné 

domáce živočíchy. 

Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov, význam. Zásady 

chovu. 

Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych 

zvierat. Rozpoznať na ukážke samca, samicu a 

mláďa dvoch hospodárskych zvierat. Uviesť 

význam chovu jedného druhu hospodárskeho 

zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania veľkého 

množstva chemických prípravkov do potravy 

hospodárskych zvierat. 

Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov, riziká prenosu 

nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia. 

Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko 

výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať 

spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. 

Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov, význam. 

Uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo 

sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia 

niektorých bezstavovcov v domácnosti, záhrade a 

sade. 

Opísať význam spevavých vtákov v okolí 

domácností. Poznať na ukážke troch spevavých 

vtákov. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa 

živí hmyzom. 

Základná štruktúra života 

 

 

Rastlinná a živočíšna bunka. Základná 

stavba a funkcia častí bunky. 

Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. 

Vysvetliť význam bunkového jadra a chloroplastu. 

Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky. 
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Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky 

rastlinnej a živočíšnej bunky. 

Živé organizmy a ich stavba 

 

 

Nebunkové a jednoduché bunkové 

organizmy. Stavba tela. Význam, vplyv na 

človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia. 

Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či 

pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je 

vírus alebo baktéria. Uviesť príklad troch 

nákazlivých ochorení. Uviesť možnosti 

predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych 

nákaz. 

Stavba tela jednobunkových organizmov. 

Stavba tela mnohobunkových organizmov. 

Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. 

Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a 

črievičky. 

Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. 

Určiť na ukážke rastliny jej orgány. Určiť na 

ukážke štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, 

orgán, sústavu orgánov. 

Stavba tela rastlín a húb 

 

 

Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a 

paprade. 

Pomenovať na ukážke časti tela machu. 

Pomenovať na ukážke časti tela paprade. Uviesť 

význam výtrusov pre machy a paprade. 

Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, 

prijímanie živín koreňom, význam pre život 

rastliny. 

Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, 

dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť 

živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť 

význam koreňa pre rastlinu. 

Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok 

stonkou, význam pre život rastliny. 

Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa 

stavby stonky. 

Vysvetliť význam cievnych zväzkov v stonke. 

Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť ich význam. 

Zdôvodniť význam stonky pre život rastliny. 

List. Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie 

vody, význam pre život v prírode. 

Určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre 

fotosyntézu. 

Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. 

Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo 

vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. 
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Uviesť význam listov pre prijímanie živín                     

a dýchanie. 

Kvet. Opelenie a oplodnenie. Význam pre 

rozmnožovanie rastlín. 

Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. 

Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať 

na schéme opelenie kvetu. Uviesť, kedy nastáva 

v kvete oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je kvet 

rozmnožovací orgán rastliny. 

Plod a semeno. Rozdelenie plodov, význam 

pre rozmnožovanie rastlín. 

Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť 

na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na 

ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť 

význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a 

človeka. 

Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre príjem 

živín, prenos a vylučovanie látok. Vplyv 

svetla, tepla, vody a živín. 

Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre 

život. Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a 

vyživovacie orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať 

na ukážke orgány, ktorými rastlina prijíma výživu 

a dýcha, prúdia látky, prijíma a vyparuje vodu. 

 

Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie 

podľa typických znakov. Kvasinky, plesne, 

lišajníky, stavba tela. 

Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s 

plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami 

na lupeňoch a v rúrkach. 

Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa 

stavby tela. 

Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na 

ukážke stavbu tela lišajníka. 

Stavba tela bezstavovcov 

 

 

Pŕhlivce - drobné vodné živočíchy. Stavba 

tela a základné telesné funkcie. 

Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. 

Vysvetliť, prečo sa nervová sústava nezmara 

nazýva rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a 

spermií nezmara. Vysvetliť význam púčikov u 

nezmara. Vysvetliť význam slova obojpohlavný 

živočích. 

Ploskavce a hlístovce - vnútorné parazity. 

Stavba tela. 

Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije 

pásomnica a hlísta. Opísať prijímanie potravy 

hlísty a pásomnice. 
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Opísať podľa ukážky rozmnožovanie hlísty alebo 

pásomnice. 

Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej 

úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred 

konzumáciou. 

Mäkkýše – živočíchy so schránkou. Stavba 

tela a základné telesné funkcie. 

Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov 

slimáka. Porovnať podľa ukážky schránku slimáka 

a škľabky. Vysvetliť, 

prečo je slimák obojpohlavný živočích. Uviesť 

orgánovú sústavu, ktorou slimák prijíma a 

spracováva potravu. Porovnať dýchacie orgány 

slimáka a škľabky. Určiť na ukážke ústny, 

prijímací a vyvrhovací otvor škľabky. 

Obrúčkavce - živočíchy s obrúčkami. Stavba 

tela a základné telesné funkcie. 

Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. 

Zdôvodniť, názov zatvorená obehovej sústavy 

dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka. 

Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej 

sústavy dážďovky. Uviesť význam opasku 

dážďovky. 

 

Článkonožce - živočíchy s článkovaným 

telom. Stavba tela a základné telesné 

funkcie. 

Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. 

Pomenovať sústavu, 

ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele kyslík. 

Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. 

Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka. 

Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad 

potravy. 

Určiť na ukážky končatiny spôsob pohybu hmyzu. 

Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť 

názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu. 

 

Využitie disponibilných hodín 

 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete biológia bude 

využitá na realizáciu väčšieho počtu projektov, praktických aktivít a pozorovaní, vrátane 

širšieho záberu poznatkov týkajúcich sa ochrany prírody a zdravia potrebných  pre lepšie 

chápanie vzájomnej interakcie človek - príroda. 
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Poznámka. 

 V spojených ročníkoch V.-VI. 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 a 

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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DEJEPIS 

Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Predmet :  DEJEPIS 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby:  2 hodiny /týždenne ( 66 hod/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 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako 

celistvých osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania 

historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej 

perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých 

historických udalostí, javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom 

ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej 

prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej 

komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a 

porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov 

komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.  

V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 

20. storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských 

javov i problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti 

ako súčasti rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v 

ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a 

rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a 

spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. 

Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Žiaci  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore,  

 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu,  

 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, 

javov, procesov z národných a svetových dejín,  
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 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí,  

 získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských 

historických písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní 

týmto prameňom klásť primerane adekvátne otázky,  

 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať 

kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i 

školského dejepisu v demokratickej spoločnosti.  

 osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v 

mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou. 

 

3. Kľúčové kompetencie 
 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s 

riešením základných operácií:  

 

s historickým časom  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne, 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,  

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti.  

s historickým priestorom  

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti v historickom priestore,  

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy 

človeka, spoločnosti.  

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním  

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,  

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 

znakov,  

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,  

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,  

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,  

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj.  

 

Žiaci aplikujú svoje otázky v nových situáciách, v skúmateľských postojoch a 

pracovných postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, 

obrazových, grafických a hmotných prameňoch – stopách po minulosti 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, mapy, 

grafu, diagramu,  

 pri vytvorení plánu skúmania, napríklad fotografie, historického obrazu,  

 pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja 

pomocou zmyslov, v múzeu, archíve,  
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 pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na 

karikatúre, verbálneho textu.  

pri vyhľadávaní relevantných informácií  

 z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov 

kombinovaných,  

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, 

časopisov, z webových stránok,  

 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie.  

pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  

 vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z internetu,  

 organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových pojmov, 

pamäťových máp, obrazového materiálu,  

 porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať staré a nové, čo 

sa zmenilo a čo sa nezmenilo,  

 rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom 

karikatúry, legendy, povesti, spomienky,  

 zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do tabuľky, 

grafu, diagramu,  

 kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením viacerých 

webových stránok na jednu tému.  

pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do 

tabuľky, do schém, rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad určovaním 

kľúčových pojmov, postupným vymedzovaním, historických pojmov v texte, 

zostavovaním pojmov do pamäťovej mapy,  

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad 

prostredníctvom chronologickej tabuľky,  

 vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad overovaním historických faktov,  

 tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového materiálu, 

plagátu, letáku, nákresu, kresby.  

 

 

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu 

Tematický celok Obrazy pravekého sveta  
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Tematický celok Obrazy starovekého sveta  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 odhaliť vzťah medzi prírodnými 

podmienkami údolí veľkých riek a 

vznikom prvých štátov, 

 rozlíšiť jednotlivé vrstvy spoločnosti v 

mestskom štáte, 

 identifikovať poznatky obyvateľov 

najstarších štátov, ktoré nám slúžia 

dodnes, 

 určiť hlavné znaky aténskej demokracie, 

 vymedziť hlavné znaky rímskej 

republiky, 

 zdôvodniť premenu rímskej republiky na 

ríšu, 

 rozpoznať príčiny budovania rímskej 

hranice pozdĺž Dunaja, 

 zhromaždiť informácie o prítomnosti 

Rimanov na našom území, 

 zhrnúť príčiny zániku Rímskej ríše, 

 zhodnotiť prínos antickej kultúry pre našu 

prítomnosť, 

 zostaviť turistického sprievodcu o divoch 

starovekého sveta, 

 pracovať so školskými historickými 

prameňmi z daného historického obdobia 

riečne civilizácie, deľba práce  

mestský štát polis, aténska demokracia, 

olympijské hry  

republika, cisárstvo,  

Limes Romanus,  

judaizmus, kresťanstvo, Biblia  

islam, Korán 

 

Tematický celok Obrazy stredovekého sveta  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy kráľ, léno, vazal, lénny systém, šľachta, 

Výkonový štandard obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 rozpoznať rozdiely v spôsobe obživy a 

života pravekých zberačov, lovcov a 

roľníkov,  

 porovnať výhody a nevýhody kamenných 

a kovových nástrojov, resp. zbraní,  

 zdôvodniť oddelenie remeselníkov od 

roľníkov,  

 pracovať so školskými historickými 

prameňmi z daného historického obdobia. 

zberač, lovec, roľník  

kameň, meď, bronz, železo, oppidum 
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vie/dokáže:  

 objasniť fungovanie stredovekej 

spoločnosti na základe vazalských 

vzťahov, 

 identifikovať spôsob života a obživy 

jednotlivých sociálnych vrstiev 

stredovekej spoločnosti, 

 vysvetliť fungovanie stredovekého mesta, 

 zdôvodniť význam kláštora pre 

hospodárstvo a kultúru,  

 pracovať so školskými historickými 

prameňmi z daného historického obdobia. 

duchovenstvo  

poddaní, mestské obyvateľstvo  

hrad, dedina, mesto, kláštor, univerzita 

 

5. Prierezové  témy 

Vo všetkých tematických celkoch: 
Osobnostný a sociálny rozvoj  

 osvojiť si, využívať a rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

 rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní 

v budúcnosti 

 rešpektovať svoje práva a tiež  rešpektovanie názorov, potrieb a práv ostatných 

 získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

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

Multikultúrna výchova 

 poznať živé a hodnotné hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska 

 poznať tradície a svoj región, jeho kultúrne a prírodné bohatstvo  

 akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu  

 uplatňovať svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí 

Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie  

 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

Mediálna výchova 

 nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá 

využíval zmysluplne 

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

Medzipredmetové vzťahy  
Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Informatika, Geografia, Etická výchova, 

Občianska náuka, Biológia 

 

6. Stratégie 

 
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). 
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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. 

 

Pre posilnenie rozvoja logického a kritického myslenia budeme využívať  problémové 

metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na 

vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení) a 

projektová metóda. 

 

Pre realizáciu cieľov využijeme praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže). Zvýšime dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 

vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), samostatné učenie 

prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné 

hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

 

Z aktivizujúcich metód budeme využívať diskusiu (vzájomná výmena názorov, uvádzanie 

argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), didaktické hry, 

kooperatívne vyučovanie. 

 

Fixačné metódy , ktoré budeme využívať sú: Metóda opakovania a precvičovania, (ústne a 

písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

 

FORMY  

Z organizačných foriem uplatňujeme vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu), terénne pozorovania, praktické 

aktivity a exkurzie.  

 

 

7. Učebné zdroje 
 

KRASNOVSKÝ, B. – MIHÁLIKOVÁ, M. – TONKOVÁ, M.: Dejepis pre 6. ročník základnej 

školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011. 

Internetové zdroje, odborné historické časopisy, encyklopédie a iné knihy 

 Internetové zdroje: 

                  www.zborovna.sk 

                  www.google.sk 

 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom 

hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je 

tiež povzbudenie do ďalšej práce. 
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Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne 

odpovede, písomné práce po jednotlivých tematických celkoch, 1 projekt a prístup žiaka 

k vyučovaciemu predmetu (2x počas školského roka). Pod prístupom žiaka k vyučovaciemu 

predmetu rozumieme: nosenie a úpravu pomôcok, vypracovanie domácich úloh a cvičení, 

aktivitu na hodinách. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

 
Písomné práce budú hodnotené podľa stupnice: 

100 % - 90 %  - výborný 

89,9 % - 75 % - chválitebný 

74,9 % - 50 % - dobrý 

49,9 %- 25 % - dostatočný 

24,9 % - 0%  - nedostatočný 

(1) Prospech žiaka v dejepisnom vyučovaní sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatočný, 

 5 – nedostatočný. 

 
 

Výborný (1) 

- žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

- vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach 

- samostatne,  tvorivo uplatňuje získané vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh 

- jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný 

- výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Chválitebný(2)  

- žiak pracuje správne a samostatne s minimálnou pomocou učiteľa  

- žiak s menšími nepresnosťami opisuje historické situácie  

- pohotovo, ale s menšími nepresnosťami odpovedá na otázky týkajúce sa danej 

problematiky 

- jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti 

 

Dobrý (3) 

- žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a pri ich využívaní medzery.  

- osvojené kľúčové kompetencie využíva s menšími nedostatkami.  

- na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh 

- podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. 

- v ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti 

- výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

 

Dostatočný (4) 

- žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov  
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-  pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú podstatné chyby. 

- nevyjadruje sa pojmovo správne 

- je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. 

- jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne 

nedostatky.  

- v kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly 

- vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 

 Nedostatočný (5) 

- žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, 

-  má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať.  

- pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú značné chyby.  

- je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti 

uplatniť ani na podnet učiteľa. 

- jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. 

- kvalita výsledkov jeho činností sú na nízkej úrovni.  

- vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 
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FYZIKA 
                                       

Vzdelávacia oblasť : Človek a príroda 

Predmet : FYZIKA 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne ( 66 hod ročne) 
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Charakteristika  vyučovacieho predmetu 
 
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými 
vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. 
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku 
spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho 
vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná 
a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom 
sprostredkovať poznanie, že odhaľovanie  zákonitostí prírody je možné len prostredníctvom 
koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. 
Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach 
a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci 
preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie 
experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane také základy, ktoré 
z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky 
a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.  
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú 
zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také 
formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp 
a práca s informáciami. 
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne 
vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj 
prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. 
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové 
a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť 
poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou 
spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. 
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých 
ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych 
záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym 
záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal 
byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať 
nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.  
 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Intelektuálna oblasť 
 vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť 

navrhnúť metódy  testovania  hodnovernosti vysvetlení, 
 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 
 vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní  javov v bezprostrednom 

okolí, 
 vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných 

vedeckých a technologických informačných zdrojov, 
 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných 

činnostiach, 
 vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých 

informácii, 
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 vedieť  obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 
dôkazoch, 

 vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 
 
Schopnosti a zručnosti 

 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych 
veličín, 

 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 
 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,  
 vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, 
 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania, 
 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku, 
 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech, 
 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách, 
 vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať 

obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu 
 riešiť problémové situácie, 
 vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich 

kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti. 
Postojová oblasť 

 naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, 
 byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 
 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 
 snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je 

súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony, 
 osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne 
zručnosti, ale aj rozumové schopnosti, 

 vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich 
schopností. 

Sociálna oblasť 
 uvedomiť si poslanie prírodných vied, ako ľudského atribútu na  

vysvetlenie reality nášho okolia, 
 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti, 
 vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov 

a techniky pre rozvoj spoločnosti, 
 vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch, 
 vedieť sa rozhodovať, 
 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom 

samovzdelávaní, 
 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti. 

 

 

Obsah vyučovacieho predmetu  

Prehľad tematických celkov :  

Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných látok 
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Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 

Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných látok 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie / 

dokáže:  

 overiť jednoduchým experimentom 

vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies, 

porovnať a vybrať spoločné a rozdielne 

vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies, 

charakterizovať časticové zloženie látok, 

uviesť príklady na dôkaz pohybu častíc, 

rozlíšiť merateľné a nemerateľné vlastnosti 

telies, správne použiť pojem fyzikálna 

vlastnosť, použiť stratégiu riešenia 

problémov predpoklad – experiment – 

potvrdenie /nepotvrdenie predpokladu, 

vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej 

veličiny zaznamenať pozorovania 

a namerané hodnoty fyzikálnych veličín do 

tabuľky, zostrojiť graf lineárnej závislosti a 

použiť graf napr. pri odhade dĺžky. 

 

Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, 

tekutosť, deliteľnosť. 

Využitie vlastností kvapalín, napr. 

v brzdovom systéme áut. 

Meranie objemu kvapalného telesa 

odmerným valcom. Jednotky objemu 1 ml, 1 

l. 

Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, tekutosť, 

rozpínavosť, deliteľnosť. 

Využitie vlastností plynov, napr. ako náplň 

do pneumatík. 

Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín 

a plynov. 

Merateľné a nemerateľné vlastnosti tekutín. 
 

 

Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie / 

dokáže:  

postupovať podľa návodu stratégiou: 

formulovanie problému – vyslovenie 

hypotézy – realizácia pokusov a meraní – 

spracovanie, posúdenie a interpretovanie 

výsledkov meraní, zostrojiť graf hustoty pre 

telesá z rovnakej látky, určiť z grafu hodnotu 

hustoty, aplikovať zistenie, že hmotnosť 

telesa plávajúceho v kvapaline a hmotnosť 

telesom vytlačeného objemu kvapaliny sú 

rovnaké, prakticky určiť hustotu malých 

 

Meranie objemu a hmotnosti telies 

plávajúcich, vznášajúcich sa a potápajúcich 

sa vo vode, určenie podielu m/V. 

Pojem hustota. Jednotky hustoty g/cm3, 

kg/m3.  

Vzťah medzi objemom a hmotnosťou telies 

zhotovených z rovnakej látky. 

Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu. 

Experimentálne určenie hustoty rôznych 

kvapalín (voda, slaná voda, alpa). 

Meranie vytlačeného objemu vody 
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telies, pracovať s tabuľkami MFCHT, 

identifikovať neznámu látku podľa jej 

hustoty, riešiť jednoduché výpočtové úlohy, 

vysvetliť vybrané javy z bežného života 

pomocou hustoty, získať informácie k tvorbe 

projektu, tvorivo využiť získané poznatky a 

informácie na vypracovanie projektu, 

podieľať sa na práci v tíme, prezentovať a 

obhájiť svoju prácu v triede, v rámci 

hodnotenia projektov v triede vybrať najlepší 

projekt a svoj výber zdôvodniť. 
 

plávajúcimi telesami a potápajúcimi sa 

telesami. 

Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich vo 

vode s hmotnosťou vytlačenej vody. 

Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies 

s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny. 

Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej 

kvapaliny pri ponáraní plávajúceho telesa 

v kvapalinách s rôznou hustotou. Riešenie 

problémov: identifikácia neznámych látok 

pomocou určenia ich hustoty, práca s 

tabuľkami. 

Pozorovanie správania sa mydlových 

bubliniek vo vzduchu a v plyne s väčšou 

hustotou ako má vzduch.  

Hustoty plynov. 

 

Kľúčové kompetencie  

Využívaním vhodných výchovných a vzdelávacích stratégií v predmete fyzika žiak získa 
nasledovné kompetencie: 

 

 

 

Poznávacia 
(kognitívna) 

   Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne 
operácie. 

Tvoriť, prijať a 
spracovať 
informácie. 

Akceptovať 
skupinové 
rozhodnutia. 

Regulovať svoje 
správanie. 

Formulovať a riešiť 
problémy, používať 
stratégie riešenia. 

Vyhľadávať 
informácie. 

Kooperovať 
v skupine. 

Vytvárať si vlastný 
hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické 
myslenie. 

Formulovať svoj 
názor a 
argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 
jednotlivcov a iných. 

 

Nájsť si vlastný štýl 
učenia  a vedieť sa 
učiť v skupine. 

 
Diskutovať a viesť 
diskusiu o odbornom 
probléme. 

 

Myslieť tvorivo a 
uplatniť jeho 
výsledky. 
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Prierezové  témy  

Prierezové témy sú integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania. 

Začlenenie prierezových tém do vyučovania fyziky súvisí s učebným obsahom jednotlivých 

tematických okruhov.  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

Cieľom prierezovej témy je: 

 umožniť žiakom, aby všetci mali rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál, 

 vychovať žiakov ako občanov rešpektujúcich svoju i iné kultúry ako rovnocenné, 

 podporiť rozvoj tolerancie, rešpektu a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti, 

 vychovať žiakov ako občanov schopných s príslušníkmi svojej kultúry i iných kultúr 
konštruk-tívne komunikovať a spolupracovať. 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

Cieľom  prierezovej témy je: 

 umožniť žiakom zmysluplne rozvíjať spôsobilosť kriticky a selektívne využívať médiá 
a ich produkty,  

 vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe 
prijímaných informácií, 

 formovať schopnosť mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, 

 formovať schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť 
a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. 

OSOBNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

Cieľom prierezovej témy je: 

 rozvíjať u žiakov kreativitu, sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, 

 formovať pocit zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, 

 pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, 

 pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

 rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. 

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

Cieľom prierezovej témy je: 

 rozvíjať u žiakov schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a 
jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na 
Zemi, 

 rozvíjať schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a 
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni, 

 rozvíjať vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako 
spotrebiteľa a výrobcu, 
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 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 
komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 
stanoviská, 

 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 
a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

OCHRANA  ŽIVOTA A ZDRAVIA  

Cieľom prierezovej témy je: 

 formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a 
života iných ľudí, 

 poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 

 osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 
ohrozenia zdravia a života. 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  

Cieľom prierezovej témy je: 

 rozvíjať schopnosť používať informácie, pracovať s nimi, komunikovať, argumentovať, 
riešiť problémy, 

 rozvíjať schopnosť pracovať v skupine, 

 vedieť organizovať svoju prácu i prácu tímu, 

 rozvíjať schopnosť získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť,  selektovať a  
spraco-vať ich, 

 rozvíjať schopnosť hľadať problémy, navrhnúť postup riešenia problému a spracovať 
algoritmus riešenia problému,, 

 naučiť žiakov prezentovať svoju prácu písomne i verbálne s použitím informačných 
a komu-nikačných technológií, 

 rozvíjať schopnosť žiakov  na základe získaných informácií formulovať jednoduché 
závery, 

 rozvíjať schopnosť žiakov na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich 
kvalitu, 

 rozvíjať schopnosť žiakov kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vedieť 
prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,  poznať základy jednoduchej 
argumentácie a vedieť ich použiť na obhájenie vlastného, 

 vedieť využívať rôzne typy prezentácií. 

 

Stratégie 

Uprednostňujeme metódy a formy práce , ktoré podporujú aktívne učenie sa žiakov, 

 riadené čítanie, brainstorming, skupinovú prácu, projektové vyučovanie,  

využívanie IKT, interaktívnej tabule 

Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
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Lapitková, Koubek, Maťašovská, Morková: Fyzika pre 6.ročník ZŠ 

encyklopédie, MFCH tabuľky, výučbové programy, prezentácie v PowerPointe, virtuálna 

knižnica , didaktické testy, žiacke projekty, internet. 

Hodnotenie  predmetu 

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov  

 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Žiaci budú hodnotení priebežne, kontrolu  

vedomostí budeme realizovať ústne, formou testov na konci tematického celku a  

krátkymi písomnými prácami. Žiak bude ústne skúšaný aspoň raz za klasifikačné 

 obdobie. Hodnotenie testov a iných písomných prác sa bude bodovať a úspešnosť 

 sa vyjadrí v %, pre klasifikáciu sa využije nasledovná tabuľka:  

100% - 90% =1, 89% - 76% =2, 75% - 50% =3, 49% - 26% =4, 25% - 0% =5 

Dôležitosť budeme prikladať aj tvorbe a prezentácii projektov. 

Hodnotenie projektov - prezentácia vlastnej práce a získaných výsledkov – prezentácia 

projektu, obhajoba spôsobu a formy práce, obhajoba záverov a spôsobov 

 riešení problémov.Každý žiak vypracuje 1 -2 projekty  za školský rok podľa zadania  

učiteľa. 

Pri hodnotení projektu sledujeme: - splnenie cieľa projektu,  

                                                       - prezentáciu a predvedenie / realizáciu /projektu,  

                                                       - používanie správnej terminológie,  

                                                       - estetický vzhľad.  

Pri praktických aktivitách  budeme využívať slovné hodnotenie praktických zručností  

(vrátane správnosti nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a  

správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.   

 Motivačné hodnotenie – výbornú aktivitu žiaka v skupinovej alebo individuálnej práci 

známkou 1, využívame „váženie známky“ 50% 
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Poznámka : 

Žiaci 6.ročníka sú vzdelávaní v predmete fyzika spojenou formou so žiakmi 8.ročníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

1 
 

 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVÁ 

 
Vzdelávacia oblasť : Umenie a kultúra   

Predmet : Hudobná výchova 

Ročník : šiesty 

Časový rozsah : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Hudobná edukácia v nižšom strednom vzdelávaní predstavuje kontinuálne, systémové a 

cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie primárneho stupňa.  

Hudobnú edukáciu možno vymedziť troma prvkami: hudobné umenie – obsah, hudobné 

schopnosti (zručnosti, návyky) – cieľ a hudobné činnosti – metóda, prostriedok rozvoja 

hudobných schopností, pochopenia princípov hudby, realizácia hudobného umenia. 

Sekundárnym obsahom predmetu je umenie, estetika, kreativita, sekundárnym cieľom rozvoj 

kľúčových kompetencií – komplexný rozvoj osobnosti, všeobecných ľudských kvalít.  

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

nižšom strednom stupni sa rozširuje o kognitívny rozmer – uvedomelé prenikanie do štruktúry 

hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický rozmer, ako konklúzia 

predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti. 

 

CIELE PREDMETU 

 

 

Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti umenia, 

estetiky a kreativity a sekundárne ciele.  

Špecifické hudobné ciele:  

Žiaci:  

• získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,  

• realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,  

• na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a 

histórie,  

Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity:  

• pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť v 

oblasti špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – 

emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, 
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kompozícia), na základe čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať 

hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia,  

Sekundárne ciele:  

• nadobudnú (prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia 

 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

 

Názov kľúčovej kompetencie Smerovanie výučby 

 

Učiť sa učiť 
 

- spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových 

hudobných skladateľov jednotlivých slohových období 

a ich vybrané diela,  

- prostredníctvom hudobných činností získať 

schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, 

teda komunikovať umeleckými prostriedkami, 

Komunikatívne kompetencie 
 

- formovať sa ako aktívni poslucháči, tolerantní k iným 

kultúram a názorom, bez nekritického podliehania 

módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez 

predsudkov k nim 

Občianske kompetencie -mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu 

spoločnej a vlastnej práce,  

-uvedomiť si svoju národnú identitu v kontexte s 

európskou hudobnou kultúrou, získať úctu k svojej 

kultúre, byť hrdí na vlastné slovenské kultúrne 

bohatstvo a históriu  

-dokázať bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a 

rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,  

Riešenie problémov 
 

-schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych 

hudobných činnostiach a najmä pri hudobno-

dramatických činnostiach),  
 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 

• Hlasové činnosti  

• ľudové piesne, autorské piesne, 

rytmizované texty, artikulačné cvičenia, 

dychové a hlasové cvičenia, intonačné 

cvičenia, hry s hlasom metódy na rozvoj 

sluchovo-intonačných schopností 

obrázky, grafický i notový záznam piesne  

• metódy na rozvoj sluchovo-intonačných 

schopností 

• obrázky, grafický i notový záznam piesne 

 

 

Žiak na konci 6. ročníka vie: 

• hovoriť a spievať podľa zásad hlasovej 

hygieny v súlade so správnym držaním 

tela, technikou správneho dýchania, 

zreteľnej artikulácie, s mäkkým 

hlasovým začiatkom a použitím 

vhodného hlasového registra  

• tvorivo pracovať s hlasom – textom, 

rečou, zvukmi,  

• hlasom realizovať rytmické a melodické 

modely,  
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• Počiatky hudby (pravek a starovek) 

 

 

• Inštrumentálne činnosti  

• elementárne hudobné nástroje a zdroje 

zvuku, ktoré sú k dispozícii:  

• ľudské telo (tlieskanie, plieskanie, 

dupanie, lúskanie)  

• okolité predmety a prírodné materiály 

vydávajúce zvuk  

• Orffove nástroje rytmické 

 

• Stredovek 

 

 

• Hudobná renesancia 

 

 

• Hudobno-pohybové činnosti  

(kultivovaný pohyb, držanie tela, 

rytmicky korektné pohyby, pohyby 

vyjadrujúce emocionálno-výrazové 

charakteristiky hudby improvizácia 

pohybová spontánnosť, uvoľnenosť) 

 

 

• Hudobný barok 1 

• Hudobný barok 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Klasicizmus 

 

 

 

• spievať piesne spamäti, ale i s 

podpornými pamäťovými prostriedkami  

 

• charakterizovať znaky pravekej 

a starovekej hudby 

 

• rozoznať elementárne hudobné nástroje 

podľa ich zvuku, vzhľadu i názvu, 

 

 

 

 

 

 

 

• charakterizovať stredovekú hudbu, 

gregoriánsky chorál a svetskú hudbu 

 

• charakterizovať   hudbu   renesancie- 

hudba na hradoch, zámkoch,  

 

• pohybovo stvárniť jednoduchú 

choreografiu k tancu Pavana zo 16. 

storočia 

• pohybom reagovať na počutú hudbu, 

• zapamätať si jednoduché choreografie,  

• pohybovo improvizovať 

 

 

• poznať významných predstaviteľov 

• baroka, spoločenskú funkciu hudby 

• vyjadriť zážitok z počúvania hudby 

 

• orientovať sa v znejúcej hudbe, na 

základe použitých výrazových 

prostriedkov   hudby, ktoré vníma, chápe  

ich  funkciu  a  komunikačné schopnosti 

hudby 

 

• poznať významných predstaviteľov 

klasicizmu a ich diela 

• verbálne vyjadriť pocity z hudby 
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• Hudobný klasicizmus na Slovensku 

 

 

 

 

• Hudobný romantizmus 

 

 

 

 

• Od romantizmu k hudbe 20. storočia 

 

 

 

 

 

Aktívne počúvanie hudby  

 

• Skladby slovenských hudobných 

skladateľov  

 

• Skladby zahraničných hudobných 

skladateľov  

 

• Skladby svetových a slovenských 

skladateľov  

 

• Skladby rozličných štýlových období 

dejín hudby 

• Tempo, dynamika, kantiléna 

 

• Harmónia, kontrast, opakovanie dielov 

formy 

 

• Projekt  

 

 

 

• Zoskupenia klasickej hudby- 

sláčikové kvarteto, dychové kvinteto, 

komorný orchester, symfonický orchester 

 

• Zoskupenia v tzv. populárnej hudbe- 

• charakterizovať  hudobný klasicizmus 

• Na Slovensku, poznať slovenských 

predstaviteľov 

 

• vymenovať najvýznamnejších 

skladateľov romantizmu a ich 

najznámejšie diela,  

• vymenovať skladateľov opier a ich diela 

 

• charakterizovať impresionizmus, 

• expresionizmus, poznať najznámejších 

predstaviteľov, slovne vyjadriť zážitky 

a dojmy z počúvanej hudby 

• prepájať získané poznatky s poznatkami 

z iných predmetov 

 

 

• aktívne počúvať hudbu, rozpoznať 

emocionálno–výrazový potenciál hudby 

  

• pri počúvaní hudby spoznať 

charakteristické prvky konkrétneho 

štýlového obdobia dejín hudby 

 

 

 

• podľa počutia skladby slovne vyjadriť 

odlišnosti dvoch štýlových období  

• identifikovať, pomenovať a 

charakterizovať hudobno-vyjadrovacie 

prostriedky a základné formotvorné 

prvky  

 

• samostatne vypracovať projekt, 

vyhľadávať informácie z rôznych 

zdrojov, dokáže prezentovať projekt 

 

• rozoznať podľa zvuku, vzhľadu i názvu 

bežné nástrojové zoskupenia v tzv. 

klasickej hudbe, ľudovej hudbe i v tzv. 

populárnej hudbe,  
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cimbalovka, dychovka, rôzne nástrojové  

 

 

• Integrácia s literatúrou, výtvarnou 

výchovou -vybrané skladby významných 

skladateľov s ukážkami hudobných 

štýlov v ich typickej podobe,  

 

 

• Česká hudba 

 

 

 

• Rakúska a nemecká hudba 

 

 

 

 

• Talianska hudba 

 

 

• Francúzska hudba 

 

 

 

• Írska a škótska hudba 

 

• Ľudové piesne 

 

• Autorské piesne, rytmizované texty 

 

 

 

 

 

30.Aktívne počúvanie hudby (zvuky, šumy, 

ruchy, hluky, tóny, súzvuky okolitého sveta) 

 

 

 

 

 

31.Návšteva hudobného divadla, opery, 

 

 

• poznať niektoré významné diela alebo 

úryvky z nich, ich názvy, mená autorov v 

kontexte iných druhov umenia a 

všeobecných dejín 

 

 

• vymenovať    významných    českých 

• skladateľov (B. Smetana, A. Dvořák) 

• a ich známe diela 

 

• vymenovať významných skladateľov (L. 

• van  Beethoven,  J.  S.  Bach,  W.  A. 

• Mozart) 

 

• vymenovať  významných  predstaviteľov 

• talianskej hudby (G. Verdi, A. Vivaldi) 

 

• vymenovať  významných  predstaviteľov 

• francúzskej  hudby  (H.  Berlioz,  C. 

• Debussy) 

 

• identifikovať hudbu Írska a Škótska 

 

• hovoriť a spievať podľa zásad hlasovej 

hygieny v súlade so správnym 

speváckym držaním tela, technikou 

správneho speváckeho dýchania, 

zreteľnou artikuláciou s mäkkým 

hlasovým začiatkom a použitím 

vhodného hlasového registra 

 

• počúvať sústredene a pozorne, vnímať 

okolité zvuky, opísať ich účinky,  poznať 

riziká poškodenia sluchu,  vedome 

počúvať ticho,  z okolitých zvukov 

komponovať zmysluplné celky, (zvukové 

koláže),  

 

• koncentrovane a s porozumením 

sledovať profesionálne hudobno-

pohybového predstavenie, opísať ho 
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operety, muzikálu a pod., alebo sledovanie 

predstavenia z videozáznamu 

 

• Hudobno-dramatické činnosti  

• Hudobno-dramatické činnosti, tvorivá 

dramatika 

 

33. Realizácia, tvorba a príprava 

celoškolského projektu 

 

vlastnými slovami a diskutovať o ňom 

 

 

 

 

• samostatne vypracovať projekt, 

vyhľadávať informácie z rôznych 

zdrojov, dokáže prezentovať projekt 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

 Pre vyučovanie hudobnej výchovy budú používané učebnice a učebné pomôcky 

schválené a odporúčané MŠ SR, prezentované a odporúčané v pedagogicko – organizačných 

pokynoch MŠ SR na príslušný školský rok.  

Pre vyučovanie budú použité pracovné listy vypracovávané učiteľmi v zmysle didaktických  

zásad. Demonštračné pomôcky a IKT budú využívané podľa možností školy. 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

 

Vzdelávacie výsledky žiakov sa hodnotia slovne a klasifikujú. V predmete hudobná výchova 

budeme hodnotiť stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu, osvojenie si potrebných 

vedomostí, činností a ich tvorivú aplikáciu, kvalitu prejavu a výsledkov činnosti. Dôležitým 

bude hodnotenie vzťahu žiaka k činnostiam na hodinách hudobnej výchovy a záujem o ne. 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa bude uskutočňovať ako priebežné hodnotenie a celkové 

hodnotenie. Využívať sa bude hlavne pochvala, povzbudenie, seba hodnotenie, hodnotenie 

iných. Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov sa bude zohľadňovať schopnosť 

využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim. . Predmet hudobná výchova bude 

klasifikovaný na vysvedčení známkami.  

 

Individuálne hodnotenie žiakov, prihliadanie na jeho intonačné, rytmické a pohybové 

spôsobilosti. Predmet je klasifikovaný známkou. Hodnotenie vychádza z metodického pokynu 

k hodnoteniu žiaka č. 22/2011 a je realizované slovnou formou – pochvala, povzbudivé slová, 

atribúcia kladných vlastností a postojov, zaradenie na činnosť vyhovujúcu žiakovi (spev, 

taktovanie, sprievod na ľahko ovládateľnom nástroji, pohybová aktivita a pod.) 

 

 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

• priebeh vytvárania postojov:  

• záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh,  
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• schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných 

úlohách,  

• schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov,  

 

• priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

• žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so 

zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové 

zručnosti a návyky,  

• orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie,  

• hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných 

nástrojoch a hrou na telo,  

• orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby 

a ich funkcií,  

• pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a 

zdôvodniť,  

• integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií 

hudobnodramatických činností,  

• aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu génia 

 

 

• priebeh získavania hudobných vedomostí:  

• vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s 

preberanými edukačnými úlohami,  

• poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a 

tance, slovenské zvykoslovie,  

Stupnica hodnotenia  

 

100% - 90%  výborný (1)  

89% - 75%  chválitebný (2)  

74% - 50%  dobrý (3)  

49% - 30%  dostatočný (4)  

menej ako 29%  nedostatočný (5) 

 

Poznámka. 

 V spojených ročníkoch V.-VI. 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: 
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• 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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MATEMATIKA 

                                       

 

Vzdelávacia oblasť :  Matematika a práca s informáciami 

Predmet : MATEMATIKA 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 4 hodiny týždenne ( 132 hod ročne) 

 

1. Charakteristika  vyučovacieho  predmetu 

 

Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých 

a racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto stupni sa kladú základy 

algebry (riešenie rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj 

priestorová geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, žiaci sa 

naučia vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a povrch a objem priestorových útvarov. 

Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu a objemu ako aj meraním veľkosti uhlov. 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote. 

Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a 

komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov. Žiak ju spoznáva ako súčasť 

ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Predmet matematika je zameraný 
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na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament. Vzdelávací 

obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov, v rámci ktorých sa žiaci 

zoznamujú s primeranými elementárnymi poznatkami a riešeniami praktických úloh.  

Sú to:  

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,  

 Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  

 Geometria a meranie,  

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 

 Logika, dôvodenie, dôkazy. 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe, čo znamená, že matematické 

poznatky sú žiakom prezentované s využitím už existujúcich matematických poznatkov 

žiakov a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Pri prezentovaní matematických 

poznatkov a skúseností sa pozornosť prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, 

predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

3. Obsah vyučovacieho predmetu a kľúčové kompetencie 

Prehľad tematických celkov :  

Počtové výkony prirodzenými číslami, deliteľnosť 

Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami 

Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu 

Uhola a jeho veľkosť, operácie s uhlami 

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 

Kombinatorika v kontextových úlohách 
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Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie / 

dokáže:  

 ovládať základné operácie v obore prirodzených 

čísel,  

 rozložiť zložené číslo na súčin menších čísel v 
obore malej a veľkej násobilky,  

 zistiť podľa dodaného návodu, či je dané číslo 
deliteľné číslami 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100,  

 rozhodnúť o správnom poradí počtových operácií 

pri riešení úloh,  vyriešiť úlohy, v ktorých sa 

nachádza viac operácií napr.  

2 . 6 + 20 : 4 (aj na kalkulačke).  

objav deliteľnosti dvoma, piatimi, desiatimi a stomi 

práca podľa návodu – kritériá deliteľnosti číslami 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,  

100  

propedeutika počítania s približnými (zaokrúhlenými) 

číslami  sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie 

ako navzájom opačné operácie a ich využitie pri 

riešení jednoduchých slovných úloh  

(propedeutika rovníc)  

propedeutika výpočtu objemu kvádra a kocky ako 

súčin príslušných celočíselných rozmerov – 

prirodzených čísel, propedeutika jednotiek objemu: 

mm 3, cm3, dm3, m3  

 

 

Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

4 

 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie / 

dokáže:  

 prečítať a zapísať desatinné čísla a určiť rád 
číslice v zápise desatinného čísla,  

 uviesť príklady použitia desatinných čísel v 
bežnom živote a pracovať s nimi v uvedenom 
kontexte,  

 správne zobraziť desatinné číslo na číselnej osi,  

 zistiť vzájomnú vzdialenosť desatinných čísel 

na číselnej osi,  

 porovnať, usporiadať podľa predpisu (zostupne, 
vzostupne) a zaokrúhliť podľa zadania 
desatinné číslo na celé číslo, na desatiny, na 
stotiny, na tisíciny, ..., nahor, nadol aj 
aritmeticky,  

 sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť primerané 
desatinné čísla spamäti, ostatné písomne alebo 
pomocou kalkulačky,  

 vynásobiť a vydeliť kladné desatinné čísla 
mocninami čísla 10 spamäti,  

 desatinné číslo vydeliť prirodzeným a správne 
zapísať zvyšok (aj na kalkulačke),  

 vypočítať jednoduchý aritmetický priemer 

desatinných čísel,  

 vyriešiť slovné úlohy s desatinnými číslami,  

 využiť vlastnosti desatinných čísiel pri premene 
jednotiek dĺžky a hmotnosti,  

 porovnať veľkosti vyjadrené jednotkami a 

usporiadať ich podľa veľkosti vzostupne a 

zostupne.  

desatinné číslo, celá časť desatinného čísla, 

desatinná časť  

desatinného čísla, desatinná čiarka, desatiny, 

stotiny, tisíciny, ..., rád číslice v desatinnom čísle, 

číselná os, vzdialenosť čísel na číselnej osi 

porovnávanie, usporiadanie desatinných čísel 

znaky =, >, <  

zaokrúhľovanie nadol na ..., 

zaokrúhľovanie nahor na ..., 

zaokrúhľovanie na ... aritmetický 

priemer  

objav periodickosti pri delení dvoch prirodzených 
čísel, perióda, periodické čísla  

sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako 
navzájom opačné operácie (propedeutika rovníc)  

jednotky dĺžky (km, m, dm, cm, mm), hmotnosti 

(t, kg, dag, g, mg) a ich premena v obore 

desatinných čísel propedeutika zlomkov na 

rôznorodých kontextoch:  

  celok,    časť celku,   zlomok ako časť 

celku,   znázornenie zlomkovej časti celku 

(aj vhodným diagramom) propedeutika nepriamej 

úmernosti (riešenie slovných úloh)  
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Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie / 

dokáže:  

 určiť približný obsah rovinného útvaru v 

štvorcovej sieti,  

 vypočítať obvod a obsah štvorca a obdĺžnika v 
obore desatinných čísel,  

 vypočítať obsah pravouhlého trojuholníka ako 
polovicu obsahu obdĺžnika,  

 premeniť základné jednotky obsahu s 
využívaním vlastností desatinných čísel,  

 zanalyzovať útvary zložené zo štvorcov a 
obdĺžnikov z hľadiska možností výpočtu ich 
obsahu a obvodu,  

 vypočítať obvod a obsah obrazcov zložených zo 
štvorcov a obdĺžnikov,  

 vyriešiť úlohy z praxe na výpočet obvodov a 

obsahov útvarov zložených zo štvorcov a 

obdĺžnikov.  

rovinné útvary, štvorec, obdĺžnik, mnohouholník, 
obsah, výmera, plocha, jednotka štvorcovej siete  

jednotky obsahu, premena jednotiek obsahu: hektár, 
ár, kilometer štvorcový, meter štvorcový, decimeter 
štvorcový, centimeter štvorcový a milimeter 
štvorcový (ha, a, km 2, m2, dm2, cm2, mm2)  

slovné vzorce pre výpočet obvodu a obsahu 

štvorca, obdĺžnika a pravouhlého trojuholníka  

 

 

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie / 

dokáže:  

 odmerať veľkosť narysovaného uhla v stupňoch,  

 narysovať pomocou uhlomera uhol s danou 

veľkosťou,  

 primerane odhadnúť veľkosť uhla,  

 premeniť stupne na minúty a naopak,  

 zostrojiť os uhla pomocou uhlomera,  

 porovnať uhly podľa ich veľkosti numericky,  

 pomenovať trojuholník podľa veľkosti jeho 

vnútorných uhlov,  

uhol, veľkosť uhla, jednotky stupeň 

a minúta, uhlomer ramená uhla, 

vrchol uhla os uhla a jej vlastnosti 

porovnávanie uhlov  

priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, uhol väčší ako 

priamy uhol vnútorné uhly trojuholníka, objav 

vzťahu pre súčet vnútorných uhlov trojuholníka  

pravouhlý, ostrouhlý a 

tupouhlý trojuholník 

vrcholový uhol, susedný 

uhol sčítanie a odčítanie 

veľkostí uhlov  
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 vypočítať veľkosť tretieho vnútorného uhla 
trojuholníka, ak pozná veľkosť jeho dvoch 
vnútorných uhlov v stupňoch,  

 rozlíšiť vrcholové uhly a susedné uhly,  

 vypočítať veľkosť vrcholového a susedného uhla 

k danému uhlu,  

 sčítať a odčítať veľkosti uhlov (v stupňoch),  

 využiť vlastnosti uhlov pri riešení kontextových 

úloh.  

 

 

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie / 

dokáže:  

 rozlíšiť základné prvky trojuholníka,  

 vypočítať veľkosť vonkajších uhlov trojuholníka,  

 vyriešiť úlohy s využitím vlastností vnútorných a 
vonkajších uhlov trojuholníka,  

 rozhodnúť o zhodnosti dvoch trojuholníkov v 

rovine,  

 zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu 
konštrukcie s využitím vety sss, sus a usu,  

 opísať slovne postup konštrukcie trojuholníka,  

 narysovať pravidelný šesťuholník,  

 vetu o trojuholníkovej nerovnosti,  

 na základe vety o trojuholníkovej nerovnosti 
rozhodnúť o možnosti zostrojenia trojuholníka z 
troch úsečiek,  

 opísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník 
a ich základné vlastnosti (veľkosti strán a uhlov, 
súmernosť),  

 presne a čisto narysovať rovnostranný a 
rovnoramenný trojuholník,  

 zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, 

tupouhlom a pravouhlom) a ich priesečník.  

trojuholník, základné prvky trojuholníka (vrcholy, 
strany, vnútorné a vonkajšie uhly)  

ostrouhlý, pravouhlý a 

tupouhlý trojuholník náčrt, 

konštrukcia  

zhodnosť dvoch trojuholníkov, veta sss, sus, usu 

konštrukcia trojuholníka podľa vety sss, sus, usu 

trojuholníková nerovnosť, a + b > c, a + c > b, b + 

c > a rovnoramenný a  rovnostranný trojuholník, 

ramená, základňa, hlavný vrchol rovnoramenného 

trojuholníka  

objav základných vlastností rovnoramenného a 

rovnostranného trojuholníka (veľkosť strán, veľkosť 

uhlov); pravidelný šesťuholník výška trojuholníka 

(priamka, úsečka, dĺžka úsečky), päta výšky, 

priesečník výšok trojuholníka  
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Kombinatorika v kontextových úlohách  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie / 

dokáže:  

 systematicky usporiadať daný malý počet prvkov 
podľa predpisu,  

 z daných prvkov vybrať skupinu prvkov s danou 
vlastnosťou a určiť počet týchto prvkov,  

 pokračovať v danom systéme 

usporiadania/vypisovania,  

 zvoliť stratégiu riešenia kombinatorickej úlohy,  

 zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia tabuľkou 

a diagramom.  

usporiadanie prvkov (s 

opakovaním, bez opakovania) dáta, 

údaje, tabuľka, diagram kontextové 

úlohy s kombinatorickou 

motiváciou  

propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a 

kombinatoriky (zhromažďovanie, usporiadanie a 

grafické znázornenie údajov)  

 

 

5. Prierezové témy 

Prierezové témy sú integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania. 

Začlenenie prierezových tém do vyučovania matematiky súvisí s učebným obsahom 

jednotlivých tematických okruhov.  

Hlavné ciele multikultúrnej výchovy v predmete matematika:   

 rozširovať obzor z najbližšieho okolia na širšie životné prostredie, 

 konfrontovať činnosť ľudí v blízkom okolí s inými kultúrami, 

 viesť k pochopeniu, ako je príroda prepojená s ľudskou činnosťou, 

 motivovať k úcte voči ľudskej činnosti, 

 rozvíjať kritické myslenie, 

 formovať samostatné názory na vzťah človeka k životnému prostrediu, 

 formovať toleranciu k odlišným životným štýlom. 

Hlavné ciele environmentálnej výchovy v predmete matematika:   
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 schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím  na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, 

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta, 

 schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce, 

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

Hlavné ciele regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry v predmete matematika:   

 vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva 

našich predkov, 

 spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov 

Slovenska v oblasti ľudových tradícií, 

 spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku, 

 výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, 

architektúra,   

 ľudové staviteľstvo,  

 domácke a tradičné remeselné výrobky, 

Hlavné ciele osobného a sociálneho rozvoja v predmete matematika:   

 žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách,  

 vie nadviazať kontakt, 

 vie zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu 

a vie ju aplikovať,  

 vie využiť nástroje IKT,  

 vie identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, 

zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, 

názory, vytvoriť plán prezentácie,  

 naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť 

pri vhodnom výbere témy, 

 vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu. 
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Finančná gramotnosť 

 

Tematický celok:  

Počtové výkony s desatinnými číslami 

 

Téma FG:  

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

 
Výkonový štandard: 

Žiak bude vedieť prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia, bude vedieť nájsť 

a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. Bude vedieť uviesť príklady ako byť finančne 

zodpovedným mladým človekom. Bude vedieť uviesť silné a slabé stránky internetových 

a tlačových zdrojov informácií o produktoch.  

 

Pojmy: zľava, dlh, dlžník, produkt, inkaso, investovanie, majetok, mzda, nákup na splátky, 

rozpočet 

 

6. Stratégie 

Na hodinách matematiky budeme používať aktivizujúce metódy: didaktické hry, diskusiu, 

naučíme žiakov pracovať v skupinách a využívať prvky kooperatívneho vyučovania a  

projektové vyučovanie. 

Z motivačných metód – rozhovor, divergentné úlohy, nastoľovanie problémov, demonštračnú 

metódu. 

Pri vytváraní nových pojmov- pozorovanie, manipuláciu s predmetmi, vysvetľovanie, práca 

s knihou a textom. 

Fixáciu učiva zabezpečíme neustálym opakovaním a utvrdzovaním učiva, zadávaním 

domácich úloh. 
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7. Učebné zdroje  

Žabka, Černek: Matematika pre 6. ročník ZŠ a 1. roč. gymnázií s osemročným štúdiom 

Šedivý a kol. – Matematika pre 5.-9.ročník ZŠ, 

Bero, Berová – Matematika 6, učebnica 

Bero, Berová – Pracovný zošit  6 

Bero, Berová – Pomocník 6 

Vzdelávacie portály: datakabinet.sk, planetavedomosti.sk, a i. 

 

8. Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov budeme dodržiavať Metodické pokyny na  hodnotenie 

a klasifikáciu vydané Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a ich úpravu podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu pri celkovom  hodnotení.  

Pri klasifikácii žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity, 

pozornosti a hyperaktivitou, budeme dodržiavať pokyny pedagogicko - psychologickej 

poradne.  

Podkladom klasifikácie z matematiky bude preverovanie vedomostí, ktoré môže byť ústne 

alebo písomnou formou. Žiak bude hodnotený zo štyroch písomných prác ( každý štvrťrok 

jedna práca ), kontrolných prác po tematických celkoch, a  aspoň dvoch ústnych odpovedí  

za polrok. Náročnosť týchto prác nie je rovnaká, preto budeme používať váženie. Ústne 

odpovede a projekty 100%, štvrťročné písomné práce budú mať váhu 200% a kontrolné 

práce po tematickom celku 150%. 

Hodnotenie písomných prác: 

 

100%-90%.....1 

89%-75%.......2 

74%-50%.......3 

49%-25%.......4 
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24%-0%.........5 
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NÁBOŽENSKÁ  VÝCHOVA 

 

Vzdelávacia oblasť : Človek a hodnoty 

Predmet : Náboženská výchova 

Ročník : šiesty 

Časový rozsah : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

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

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

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

pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.  

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

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

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

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

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

zamerané na:  

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

písma, tradície a učenia Cirkvi),  

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

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

poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy).  

Dieťa začína kriticky vnímať život a prostredie, v ktorom žije. Objavuje v sebe túžbu po hľadaní pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzané 

pravdou, ktorá ho vedie k Bohu, a ktorej hodnotu sa učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú pravdu do života. Objavená 

pravda prehlbuje rozmer náboženskej viery v živote dieťaťa.  

 

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 naväzuje 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 6. ročník ZŠ je témou roka „Poznávanie pravdy“, 

cieľom roka je spoznávať Božiu pravdu; oceniť nemeniteľnosť pravdy pochádzajúcej z Božej múdrosti. Orientovať svoj život na život v pravde; 

praktizovať život v pravde podľa hlasu svedomia.   
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3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 
6. ročník( 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne)   

              
Téma  Obsahový štandard  Ciele témy  Výkonový štandard  
PRAVDA AKO  
HODNOTA  
4 hod.  

  

Potreba pravdy. 

Jakub a Ezau.  
Nikto ťa neodsúdil?   
Pravda  vo vzťahoch. 

Pravda v etike, médiách 

(zachovanie tajomstva). 

8. Božie prikázanie.  

  

Kognitívny:  
Interpretovať posolstvo biblického príbehu o Jakubovi a Ezauovi, 

vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka a v medziľudských 

vzťahoch. Posúdiť silu slova. Reflektovať zásady pravdy pre 

správne fungovanie medziľudských vzťahov.  
Afektívny:  
Oceniť hodnotu pravdy v živote človeka. Uvedomiť si možnosť 

manipulácie slovom a jej riziká.  
Psychomotorický: Formovať návyk kritického 

prístupu k informáciám.  

  

Na konkrétnej modelovej situácii rozlíšiť medzi 

pravdou a klamstvom.  
Interpretovať cez biblický príbeh o Jakubovi 

a Ezauovi dopad klamstva na vzťah medzi 

súrodencami.  
Vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka a  v 

medziľudských vzťahoch.  
Posúdiť silu slova.  
Pomenovať  zásady pravdy pre správne 

fungovanie medziľudských vzťahov. 

Uviesť príklad manipulácie slovom a riziká 

manipulácie.  
Na základe novinových článkov posúdiť 

hodnotu etiky pravdy v masmédiách.  
Vo dvojici vytvoriť fiktívny list redaktorovi  
(novín, TV...) a posúdiť hodnovernosť daného 

masmédia.  
HĽADANIE PRAVDY 

O SVETE  
5 hod.  

  

  

Cesty hľadania pravdy v dávnej minulosti.  
Mýtický obraz sveta.  
Evolučná teória.  
Biblický obraz stvorenia sveta.  

  

Kognitívny:  
Predstaviť pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení 

a porovnať ho s vedeckým pohľadom. Porovnať staroveké mýty o 

vzniku sveta s posolstvom biblického textu.  
Afektívny:  
Vnímať pravdivosť obraznej reči. Vážiť si krásu stvoreného sveta.  
Psychomotorický:  
Zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného 

človeka.  

Opísať pravdivosť obraznej reči biblického 

príbehu o stvorení  sveta.  
Porovnať predstavenú časovú udalosť 

stvorenia sveta na „lište“ času a vo Svätom 

písme.  
Pomenovať  biblický príbeh o stvorení  

ako model stvorenia, nie historickú 

udalosť. Porovnať biblický príbeh o 

stvorení s vedeckým pohľadom.  
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 Porovnať staroveké mýty o vzniku sveta s 

posolstvom biblického textu.  
Jednoducho vytvoriť symbolický obraz 

stvorenia sveta.  
Zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia 

rečou dnešného človeka.  
Vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc 

znečistenej prírode (globálne problémy).  
HĽADANIE PRAVDY 

O SEBE  
5 hod.  

  

  

Pôvod človeka.  
Biblický obraz stvorenia človeka.  
Pád človeka.  
Hranice človeka. Svedomie.  
  

Kognitívny:  
Predstaviť pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení  

človeka a porovnať ho s vedeckým pohľadom.  
Porovnať biblický príbeh o páde človeka s mýtickým a poukázať  

na rozmer kresťanskej nádeje (vyznanie a odpustenie viny).  
Zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí.  
Určiť osobné prekážky pri hľadaní pravdy.  
Afektívny:  
Uvedomiť si hodnotu človeka  v stvorení na Boží obraz, bez 

ohľadu na vzhľad a výkon. Na modelových situáciách  vnímať 

existenciu vlastnej viny. Uvedomiť si svoje hranice.  
Psychomotorický:  
Osvojiť si vonkajšie prejavy úcty k človeku. Na modelových 

situáciách formovať návyk správneho zaobchádzania s vinou 

(pocit viny, vedomie viny).  

Pomenovať symbolickosť obraznej reči 

biblického príbehu o stvorení  človeka a 

porovnať ho s vedeckým pohľadom.  
Vysvetliť hodnotu človeka v stvorení na Boží 
obraz.  
Vnímať svoje  vlastné hranice.  
Navonok prejaviť úctu k človeku. 

Porovnať biblický príbeh o páde človeka s 

mýtickým a poukázať  na rozmer 

kresťanskej nádeje (vyznanie a odpustenie 

viny).  
Zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí.  
Určiť osobné prekážky pri hľadaní pravdy. 

Na modelových situáciách rozlíšiť medzi 

pocitom viny a vedomím viny.  

OHLASOVATELIA  
PRAVDY  
4 hod.  

  

  

Prorok Ezechiel (Ez 3, 1 - 3).  
Ježiš – učiteľ pravdy (Mt 5, 37). 

Apoštoli – hlásatelia pravdy (sv. 

Peter, sv. Štefan).  
Modelové ilustrovanie konceptov a princípov 

pravdy.  

Kognitívny:  
Vysvetliť význam ohlasovania pravdy. Odvodiť logický záver z 

prezentovanej obraznej biblickej reči pri povolaní proroka 

Ezechiela. Na základe predstavených biblických postáv 

interpretovať biblické posolstvo o hodnote pravdy.  
Afektívny:  
Na základe svedkov pravdy povzbudiť sa k praktizovaniu pravdy.  
Psychomotorický:  
Inšpirovať sa k životu podľa pravdy pozitívnymi vzormi z dejín. 

Identifikovať sa s predloženými vzormi pre život v pravde.  

  

Vysvetliť význam ohlasovania pravdy. 

Odvodiť logický záver z prezentovanej 

obraznej biblickej reči pri povolaní proroka 

Ezechiela.  
Vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše 'áno' nech je 

'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'“. (Mt 5,37). 

Vymenovať aspoň dvoch ohlasovateľov 

pravdy.  
Jednoducho opísať  život sv. Petra a sv.  
Štefana.   
Porovnať svoj život s predloženými vzormi – 

ohlasovateľmi pravdy.  
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KONAŤ V PRAVDE  
5 hod.  

  

  

Zodpovednosť za druhých z pohľadu 

prirodzenej morálky (zlaté pravidlo).  

Židovský zákon Zedaka.  
Islamský Zakat.  
Ježišov príkaz lásky.  
Skutky  lásky (skutky milosrdenstva).   
Sociálny hriech.  
Riešenie problémovej úlohy – príbeh  

Kognitívny:  
Vysvetliť dopad rozhodnutia na život človeka. Zosumarizovať 

a aplikovať tému pravdy a jej hlavné body na riešení problému 

s mravnou dilemou. Afektívny:  
Na modelovej situácii si uvedomiť existenciu svojho svedomia. 

Stotožniť sa s kritériami rozlišovania medzi väčším a menším 

zlom, medzi väčším a menším dobrom.   

Diskutovať o význame „Zlatého pravidla“. 
Porovnať židovský zákon Zedaka, islamský  
Zakat a Ježišov príkaz lásky.  
Prispieva k diskusii  v pracovnej skupine a v 

triede o význame „Zlatého pravidla". 

Vnímať dopad rozhodnutia na život človeka.  

Na modelovej situácii demonštrovať skutky 

lásky.  

 s mravnou dilemou.  

  

Psychomotorický:  
Formovať návyk zodpovednosti za svoje mravné rozhodnutia.  

Posúdiť hodnotu pravdy  a vyvodiť závery pri 

riešení problémovej úlohy s mravnou dilemou.  
Rozlišovať medzi väčším a menším zlom, 

medzi väčším a menším dobrom.  
Definovať sociálny hriech.  
Vymenovať 3 skutky, ktorými koná podľa 
pravdy.   
Na príkladoch svätých, významných osobností 

a konkrétnych životných udalostiach vysvetliť 

spravodlivé (pravdivé) konanie.  

 

 
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,  
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- 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  

PRAVDA AKO  
HODNOTA  

  

  

- uvedomuje si možnosť  
manipulácie slovom  
a jej riziká - chápe 

význam a hodnotu 

vypovedaného slova 

- vie vyberať a 

triediť informácie z 

rôznych médií  
- vyjadruje 

svoje myšlienky  
- nachádza 

zmysel slova alebo 

výrazu  

  - uvedomuje si základné 

humanistické hodnoty – 

hodnotu pravdy  

- reflektuje zásady 

pravdy pre správne 

fungovanie  
medziľudských vzťahov  

- objavuje 

hodnotu pravdy vo 

svojom osobnom živote 

aj v medziľudských 

vzťahoch  
- je otvorený 

pre život v pravde  

- kriticky hodnotí 

výsledky svojho učenia  

HĽADANIE  
PRAVDY O SVETE  

  

  

  

- vie jednoducho 

vysvetliť symbolickú – 

obraznú reč mýtov - 

správa sa ohľaduplne, 

pozorne a tolerantne  

- účinne sa 

zapája do diskusie, 

vhodne argumentuje  
- má 

pozitívny vzťah k 

zvereným veciam - 

vníma človeka ako 

súčasť prírody  

  - dokáže vytvoriť 

jednoduchý projekt pre 

pomoc znečistenej 

prírode  

  

- prostredníctvom 

biblického príbehu si 

uvedomuje hodnotu 

stvoreného sveta - 

objavuje stvorený svet 

ako dar Boha človeku  
- vníma svoju 

zodpovednosť za stvorený 

svet  

- integruje náboženský 

spôsob vnímania a 

chápania sveta do 

svojho celkového 

vzťahu k svetu 

súbežne s pohľadom 

prírodných a 

humanitných vied  
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HĽADANIE  
PRAVDY O SEBE  

  

  

  

- je schopný 

vyjadrovať sa, 

porovnávať - vie 

vyjadriť svoje pocity  
- vníma obrazy 
a symboly  
- kriticky 

hodnotí myšlienky  

- odhaduje dôsledky 

vlastného správania a 

konanie v modelových 

situáciách  

- pozorne vníma 
symbolické  
vyjadrovanie v mýtoch 

a prostredníctvom 

obraznej reči - chápe 

dôležitosť kultúrneho 

vyjadrovania  

- akceptuje druhých 

ľudí bez ohľadu na 

vzhľad a výkon  - 

objavuje radosť z dobre 

vykonanej práce  

  

- rozumie 

pohľadu na stvorenie 

človeka vo svetle 

kresťanskej viery - dokáže 

si uvedomiť svoju 

jedinečnosť a hodnotu  
- objavuje 

hodnotu každého človeka  

- integruje náboženský 

spôsob vnímania a 

chápania sveta do 

svojho celkového 

vzťahu k svetu 

súbežne s pohľadom 

prírodných a 

humanitných vied  
OHLASOVATE-LIA  
PRAVDY  

  

  

  

- na základe 

Ježišovho príkladu vie 

zosúladiť vnútorný 

postoj s vonkajším  
- uvedomuje si 

hodnotu pravdivej 

komunikácie  

    - je schopný vytvárať 

vzťahy prostredníctvom 

pravdivej komunikácie 

s inými ľuďmi  

- podľa predstavených 

vzorov rozvíja 

praktizovanie pravdy  

  

KONAŤ V PRAVDE  

  

  

  

- zameria sa na 

konkrétne prejavy  
správania, problému  

  

- vníma životnú 

situáciu starého a 

chorého alebo 

chudobného človeka - 

uvažuje nad  

- všíma si kultúrne a 

náboženské prejavy 

iných národov, 

náboženstiev  

- vie vyjadriť svoj názor 

bez toho, aby urážal a 

opovrhoval názorom  
iných  

- je pripravený aktívne sa 

podieľať skutkami lásky 

na morálnom a 

duchovnom rámci  

- prostredníctvom 

problémovej úlohy – 

príbehu s mravnou 

dilemou zvažuje  

  hodnotami, ktoré môžu 

títo ľudia uskutočniť  
- angažuje sa v 

miestnom 

spoločenstve a 

rešpektuje humánne 

princípy v duchu 

solidarity a lásky  

- je tolerantný a 

empatický  
- chápe potrebu 

efektívnej spolupráce s 

druhými  
- oceňuje 

skúsenosti druhých ľudí 

- ohľaduplnosťou 

prispieva k 

upevňovaniu 

medziľudských 

vzťahov  
- v prípade 

nutnosti poskytne 

pomoc alebo  
o ňu požiada  

svojej komunity  dôsledky a následky 

života podľa prirodzenej 

morálky     
- je schopný vnímať 

predstavené 

myšlienkové pochody  

 

 

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

Človek  
a spoločnosť       

  

  

Téma č.1  - reflektuje zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov  
Téma č.3  - akceptuje druhých ľudí bez ohľadu na vzhľad a výkon   
Téma č.4  - je schopný vytvárať vzťahy prostredníctvom pravdivej komunikácie s inými ľuďmi  
Téma č.5  - angažuje sa v miestnom spoločenstve a rešpektuje humánne princípy v duchu solidarity a lásky  

Umenie a kultúra  Téma č.5  - všíma si kultúrne a náboženské prejavy iných národov, náboženstiev  
Človek a svet práce  Téma č.5  - chápe potrebu efektívnej spolupráce s druhými  

Človek a príroda  Téma č.2  - vníma človeka ako súčasť prírody  
- vníma svoju zodpovednosť za stvorený svet  
- dokáže vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode  

Jazyk a komunikácia  Téma č.1  - uvedomuje si možnosť manipulácie slovom a jej riziká  
- chápe význam a hodnotu vypovedaného slova  
- vie vyberať a triediť informácie z rôznych médií  
- vyjadruje svoje myšlienky  
- nachádza zmysel slova alebo výrazu  

Téma č.2  - vie jednoducho vysvetliť symbolickú – obraznú reč mýtov  
Téma č.3  - je schopný vyjadrovať sa, porovnávať  

- vie vyjadriť svoje pocity  
- vníma obrazy a symboly  
- kriticky hodnotí myšlienky  

  Téma č.4  - uvedomuje si hodnotu pravdivej komunikácie  

 
5. Prierezové témy 

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj  - objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti  

 - rozlišuje medzi pravdou a klamstvom  
- rozumie pohľadu na svet vo svetle kresťanskej viery  
- má pozitívny vzťah k sebe a iným  
- dokáže hodnotiť dopad svojich emócií  
- pri svojich reakciách  je ohľaduplný voči  mienke iných ľudí  
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Environmentálna výchova  - oceňuje prírodu  
- vníma človeka ako súčasť prírody  
- má úctu k živým i neživým súčastiam prírody, ktoré aktívne chráni  

Mediálna výchova  - je schopný samostatnej reflexie o pozitívnom aj negatívnom vplyve médií  
- osvojil si kritériá na hodnotenie mediálnych žánrov  
- vníma účinok médií na osobnosť človeka  
- vníma umelecké diela vyrastajúce z kresťanstva ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  - rozlišuje úlohu rodiny ako domu postaveného na skale alebo piesku  

Multikultúrna výchova  - oboznamuje sa s mýtmi rôznych národov  

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 svojím obsahom učiva, ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy. 

 Metódy a formy práce:  

- práca s obrazom,  

- práca so zážitkovým predmetom,  

- práca s vykladacím materiálom,  

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

- dramatizácia textu – scénka, pantomíma,  

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

- diskusia, argumentácia slovom, riešenie nadhodeného konfliktu, konfrontácia, porovnávanie, zaujatie postoja,  

- spev, hudba,  

- riešenie úloh samostatne a v skupinách,  

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

- kvízy a súťaže,  

- didaktické hry.  
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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..   

DOBRENKOVÁ, Lenka: Poznávanie pravdy. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 6. ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: 

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2009  

DOBRENKOVÁ, Lenka: Poznávanie pravdy. Pracovný zošit pre 6. 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  

Sväté písmo. Nový  zákon (Evanjeliá a Skutky apoštolov).  Trnava: Spolok svätého Vojtecha 1997  

 

8. Hodnotenie predmetu 

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

žiakov je pochvala, prípadne udelenie diplomu za ročníkovú samostatnú prácu pri projektovom vyučovaní.  

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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NEMECKÝ JAZYK 
 

Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia   

Predmet : Nemecký jazyk ( druhý cudzí jazyk) 

Ročník : šiesty 

Časový rozsah : 1 hodna týždenne / 33 hodín ročne  

 

 

 

ÚROVEŇ A1 

 

1. Charakteristika  vyučovacieho predmetu. 

 

Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom. Tento cudzí jazyk poskytuje živý 

základ a predpoklady pre komunikáciu učiacich sa v Európskej únii. Jeho osvojenie pomáha 

učiacemu sa prekonávať bariéry a tak prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote. 

Umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. 

Pomáha aj k vzájomnému medzinárodnému porozumeniu a k tolerancii. Vytvára podmienky pre 

spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Učenie sa nemeckého jazyka  podporuje 

otvorenejší prístup k ľuďom. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej 

členských štátov.  

Realizácia vyučovania nemeckého jazyka prebieha jednak v kmeňových triedach, jednak v 

počítačových učebniach (využitie Internetu, multimédií), resp. v jazykovej učebni. 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn 

jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne 

zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život 

v spojenej Európe. 

Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni t. j. rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti 

– ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby 

a gramatiky. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri 

hovorení, počúvaní (či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie). V 
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čase rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi 

rozšírená.  

Cieľom je ďalej naučiť základné formy dennej komunikácie, základné jazykové štruktúry a ich 

používanie v bežnej komunikácii, viesť k vlastnej tvorbe jazykových prejavov, naučiť pracovať 

so slovníkom a vyhľadávať potrebné informácie v cudzojazyčných  textoch.  

 

3.  Výchovné a vzdelávacie stratégie – kompetencie 

 Východiskom výučby cudzieho jazyka musia byť produktívne sily vedomia žiaka, predovšetkým 

prirodzená zvedavosť, spontánnosť, radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, 

motorika a fantázia, ktorá sa v priebehu pubertálneho vývoja mení a získava iné formy vplyvom 

meniacich sa záujmov.  

Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre 

nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi 

jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako 

„vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol 

vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu 

edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a 

kognitívnych kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia 

jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných 

spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach dosiahnuť. 

Dokument definuje jednotlivé kompetencie ako „súhrn vedomostí, zručností a vlastností, ktoré 

umožňujú osobe konať “, pričom: 

  „Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné 

pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

  Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov. 

  Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do ktorých sú 

situované komunikačné akty. 

  Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej kompetencie pri 

plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania. 

  Stratégia je organizovaný, zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec vyberie na 

splnenie ním zvolenej úlohy alebo úlohy, ktorú má nariadenú. 

  Úloha je definovaná ako také zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné na 

dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného problému.“ (Spoločný európsky referenčný 

rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, ŠPÚ Bratislava 2006, s.12 - 13). 

 

Jednotlivé komunikačné úrovne: 

1. základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí na  

 úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) 

 úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov), 

2. mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej delí na 

 úroveň B1 (fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová 

úroveň) 
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 úroveň B2 (fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných 

komunikačných situáciách), 

3. pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na 

 úroveň C1 (fáza plynulého využívania komunikačných kompetencií v širokom 

komunikačnom kontexte) 

 úroveň C2 (fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek komunikačnom 

kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií). 

 

Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu 

dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti 

jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný 

ústny prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi 

ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia. 

 

 

 Kompetencie 
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka 

sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 

komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a 

v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, 

pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí.  

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú 

osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je 

zabezpečiť, aby učiaci sa:. 

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, 

ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, 

• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

 

I.  Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné 

pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti, 

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať, 

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a 

využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja, 

• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

• pochopiť zámer zadanej úlohy, 

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

II.  Komunikačné jazykové kompetencie 
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Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa 

vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa 

cudzím jazykom hovorí. 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1: 

• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať, 

• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako 

napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní, 

• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu, 

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na 

dané konkrétne situácie, 

• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru, 

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú 

pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia, 

• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. Sociolingvistická 

kompetencia 
Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť 

sa, atď. 

Pragmatická kompetencia 
Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 

• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

 

III.  Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti). 

 Počúvanie s porozumením 
Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 

rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, 

• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie 

zmyslu, 

• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť 

krátkemu jednoduchému popisu cesty. 

 Čítanie s porozumením 
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Učiaci sa na úrovni A1 

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 

oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, 

• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života, 

• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť 

predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc, 

• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, 

• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne, 

• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a 

čo robia, 

• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, 

• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako 

„a“, „ale“ alebo „pretože“. 

Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je 

pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu 

pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať, 

• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy, 

• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa 

má, 

• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú, 

• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych 

komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie, 

• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a 

niekomu niečo oznámiť. 

Ústny prejav – monológ 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, 

čo robí a ľudí, ktorých pozná. 

 

 

4.   Stratégie  vyučovania -  metódy a formy práce 

 

- výkladovo-ilustratívne metódy, motivačné metódy, motivačné rozprávanie, expozičné metódy 

ako vysvetľovanie, rozhovor, projektová práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií), učenie prostredníctvom IKT, didaktické hry , metódy 

opakovania a precvičovania, skupinová práca, individuálne vyučovanie, frontálne vyučovanie 

získavanie informácií - práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií, dramatizácia, 

práca so slovníkom, výtvarné činnosti, písomné práce, inovatívne metódy 

 

Vyučovacie metódy a formy spolu úzko súvisia. Metódy dávajú odpoveď na to, ako treba 

postupovať, aby boli dosiahnuté výchovno-vzdelávacie ciele a organizačné formy sa zaoberajú 

tým, ako organizovať výchovno-vzdelávací proces. Pri voľbe vyučovacích metód a foriem 

prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti učiacich sa 
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zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií učiacich sa. Voľba metód 

závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí učiacich sa a 

materiálneho vybavenia. Na vzbudenie záujmu učiacich sa o učebnú činnosť možno využiť 

motivačné metódy, ako je 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). Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní 

nových poznatkov a zručnosti. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne 

počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna 

komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných 

otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda 

(riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom). Významné miesto majú problémové metódy, ku 

ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a 

rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda 

(riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj 

praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu 

s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, 

orientácia v 

štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), samostatné učenie 

prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné 

hľadanie, skúšanie, objavovanie). Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena 

názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), situačná 

metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná 

metóda (sociálne 

učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické 

hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie 

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

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

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, 

domáce úlohy). Diagnostické a klasifikačné metódy slúžia na kontrolu a hodnotenie učiacich sa.  

Odporúčajú sa nasledovné postupy na zabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia: 

1. Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať 

prezentovanie poznatkov učiacich sa na základe dobrovoľnej odpovede učiaceho sa alebo určenia 

konkrétneho učiaceho sa učiteľom (na predchádzajúcej hodine). Odporúča sa uplatniť postup 

verbálnych odpovedí 3 učiacich sa v časovom limite 5 min. Pri verbálnej kontrole zisťovať a 

hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomnou formou je vhodné kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v 

časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej časti 

vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa 

kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

3. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych 

zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií 

na základe vzájomnej dohody učiteľov. Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina 

(základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). 

 

5.  Učebné zdroje 
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Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techniku odporúčané 

vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a používajú sa v rôznych priestoroch. Ich 

súčasťousú aj moderné technológie vo vzdelávaní. Učebné zdroje predstavujú zdroj významných 

informácií a prostriedkov na vytváranie zručností a návykov žiakov, cestu ich motivácie, 

upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a postojov, orientácie na ich 

individuálne záujmy. Vo vyučovaní nemeckého jazyka sa využívajú: 

 

Učebnica Das Deutschmobil 1, 2,  

Pracovný zošit Das Deutschmobil 1, 2, 

Metodické príručky 

Kazety, CD, 

mapy 

Odborná literatúra 

Cudzojazyčné časopisy a tlač 

Nemecká gramatika 

Slovníky – prekladové a výkladové, elektronické 

piesne, básne, rozprávky 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky: 

- CD, kazetový prehrávač 

- IKT pomôcky 

- školská tabuľa 

- nástenné mapy 

- DVD filmy podľa výberu učiteľa 

- tabuľky 

- power point–ové prezentácie 

- web stránky 

- autentické materiály: inf. letáky, pexesá, obrázky, fotografie 

- interaktívna tabuľa 
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6. Obsah vzdelávania a požiadavky na výstup  

V 6. ročníku sa žiaci najprv oboznámia s učebnicou, začne sa úvodom a pokračuje sa 

jednotlivými lekciami. Každá lekcia sa končí testom. 

Obsah predmetu je koncipovaný na 99 hodín ročne, t.j. 3 hodiny týždenne. 

Témam Vianoce a Veľká noc, ktoré sú včlenené časovo do decembra a apríla, sú venované 2 + 2 

hodiny. 

 
 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Rozsah 
Prier. 

témy 

Úvod Úvod Oboznámiť s jazykom, knihou,  

výslovnosťou  
MuV 

 

  Nadviazať kontakt v súlade  

s komunikačnou situáciou 

 

Pozdraviť, odpovedať na pozdrav 

5+10 

Geo 

 

  číslovky do 10 prebrať číslovky 1-10, poznať 

pravopis    
 

 

  Výslovnosť samohlások a 

dvojhlások 

Ovládať správnu výslovnosť 

  
 

 

Projekt 1 – Hallo 

Ahoj 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť sa, predstaviť niekoho 

niekomu 

 

 

5+11 

DV 

  

Určitý člen vysvetliť rody a člen určitý 

v nominatíve, 

sa oboznámiť so základom  určitý 

člen + podstatné meno   

Geo 

 

Osobné údaje 

 

Podstatné mená bez člena Oboznámiť sa s používaním 

  
 

   

Osobné zámená v nominatíve, 

oznamovacia veta, priamy 

slovosled 

Vedieť používať osobné zámená, 

postavenie vo vete 

  

HV 

   

Číslovky do 20 Poznať pravopis a tvorbu čísloviek 

  

 

   

Pomocné sloveso sein 

Pravidelné slovesá 

Vedieť časovať slovesá 

Identifikovať   
 

   

Príslovkové určenie miesta 

a smeru 

poznať a vedieť vo vetách využívať 

príslovkové určenie miesta a smeru 

   

 

 Projekt 2 - Schule 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa, oznámiť 

 
 

 Škola Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor   EV 

 

Vzdelávanie  

a práca 

Kompozitá vedieť vytvárať zložené slová - 

kompozitá 

   

 

   

Neurčitý člen Oboznámiť sa so základom neurčitý 

člen + pod. meno 5+11 
VV 

   

Základné číslovky do 100 poznať pravopis  a tvorbu základných 

čísloviek 21 - 100 

   

 

   

Nepriamy slovosled Poznať a v praxi využívať nepriamy 

slovosled oznamovacej vety   
MuV 

  

Prídavné meno v prísudku (za 

slovesom) 

vedieť, že prídavné meno v prísudku 

má rovnaký tvar pre všetky rody a 

čísla   
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Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Rozsah Prier. 

témy 

Projekt 3 – Familie 

Rodina 

Vybrať si z ponúknutých 

možností 

Opísať osoby a zvieratá  OSR 

  Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť sympatie 5+11  

 Rodina a spoločnosť Množné číslo podstatných mien  postupne sa oboznamovať 

s množným číslom podstatných 

mien 

 
Et 

  Pomnožné podstatné mená    

  Neurčitý člen a jeho negácia: 

(k)ein Vase, (k)ein Tisch, Buch 

 

vedieť negovať neurčitý člen 

 
 

 

  Privlastňovacie zámená v 

nominatíve 

Poznať privl.zám., vedieť ich 

použiť 
 TPPZ 

  Sloveso haben Časovať sloveso haben   

  Príslovkové určenie spôsobu poznať a vedieť vo vetách 

využívať príslovkové určenie 

spôsobu 

 

 

 

  Správna výslovnosť    

 Radové číslovky Vedieť tvorbu  radových čísloviek 

od základných 

 
 

 Projekt 4 –  

Geburtstag 

Narodeniny 

Časovanie slovies so zmenou 

kmeňovej samohlásky 

Vedieť časovať a použiť prakticky  

MeV 

  

Narodeniny 

 

Opytovacia veta 

W-otázka 

Vedieť nepriamy slovosled 

opytovacej vety 

 

 

  Perfektum Vo vetách vedieť použiť perfekt 

vybraných slovies 

5+11 
 

  Rozvíjanie holých viet Vedieť rozvíjať holé vety o ďalší 

vetný člen 

 
 

  Príslovkové určenie miesta 

a smeru 

Vedieť vo vete používať 

príslov.určenie 

 
VV 

  Slovné spojenia Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

Vyjadriť záujem 

 

 

  Nahradenie genitívu pomocou 

von 

Reagovať na príbeh, vedieť 

nahradiť genitív 

 
 

  komunikácia Predstaviť svoje záľuby a svoj 

vkus 

 
OŽZ 

 Projekt 5 –  

Hobbys 

Záľuby 

Opytovacia veta Vyjadriť, čo má rád, čo sa páči, čo 

uznáva 

 

 

 Voľný čas a záľuby 

 

Konverzia slov / lesen – das 

Lesen 

Oboznámiť sa s konverziou slov 5+11 
HV 

  Časovanie so zmenou 

kmeňovej samohlásky 

Časovať slovesá v prítomnom čase  
 

 Výslovnosť Správne vysloviť spoluhláskové 

skupiny 

 
 

 

 
 Sviatky v roku Vianoce + Veľká noc    2+2 
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Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úroveň A1 podľa SERR pre 

jazyky: 

 
Spôsobilosti Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 

situáciou 

 

Upútať pozornosť 

Pozdraviť 

Odpovedať na pozdrav 

Rozlúčiť sa 

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie 

2. Vypočuť si a podať informácie 

 

Informovať sa 

Potvrdiť (trvať na niečom) 

Začleniť informáciu 

Odpovedať na žiadosť 

3. Vybrať si z ponúkaných možností 

 

Identifikovať 

Opísať 

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) 

Opraviť (korigovať) 

4. Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor 

Vyjadriť svoj súhlas 

Vyjadriť svoj nesúhlas 

Vyjadriť presvedčenie 

Vyjadriť vzdor 

Protestovať 

Vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť svoju vôľu Vyjadriť svoje želania/túžby 

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 
6. Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia 

Vyjadriť neznalosť 

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť 

7. Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť 

Vyjadriť sympatie 

Vyjadriť fyzickú bolesť 

Utešiť, podporiť, dodať odvahu 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne Vyjadriť nádej 

Vyjadriť sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 

Ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu 

Vyjadriť spokojnosť 

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si 

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím 

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 

Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii 

 

-- 

11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo 

povinnosti 

 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

Získať povolenie, súhlas 

Dať súhlas, povoliť niečo 

Odmietnuť 

Zakázať 

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz 

Vyhrážať sa 

Sľúbiť 

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo 

povinností 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa 

Ospravedlniť sa 
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 Odmietnuť obvinenie 

Vyčítať 

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť 

 

Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie 

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo 

Vyjadriť nezáujem 

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku 

 

Žiadať od niekoho niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal 

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali 

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného) 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného 

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 

budúcnosti 

 

Varovať pred niekým/niečím 

Poradiť 

Dodať odvahu/Podporiť 

Adresovať niekomu svoje želanie 

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti 

 

- 

17. Reagovať pri prvom stretnutí 

 

Predstaviť niekoho 

Predstaviť sa 

Reagovať na predstavenie niekoho 

Privítať 

Predniesť prípitok 

18. Korešpondovať 

 

Oslovenie v listoch 

Začať list  

Ukončiť list 

19. Telefonovať  Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor 

20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým 

 

Začať rozhovor 

Ujať sa slova v rozhovore 

Vypýtať si slovo 

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili 

Zabrániť niekomu v rozhovore 

21. Vypracovať prezentáciu/prednášku 

 

- 

22. Obohatiť / Doplniť štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku 

 

- 

23. Zúčastniť sa na diskusii /Argumentovať 

 

- 

24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj 

výklad/môj argument boli pochopené 

 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje 

vyjadrenia 

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané 

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 

problematického 

slova/vyjadrenia/frázy 

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo 

Hľadať slovo/vetu 

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

25. Porozprávať niečo 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

12 

 

 

 

 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie 
Jazykové 
prostriedky 

Jazykový register 
Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Spôsobilosť č.1:  
„Nadviazať kontakt 
v súlade s 
komunikačnou 
situáciou” 
 

Upútať pozornosť 
 
Pozdraviť 
 
Odpovedať na 
pozdrav 
 
Poďakovať a 
vyjadriť svoje 
uznanie 
 
Predstaviť sa 
 
Niekoho predstaviť 
 
Reagovať, keď sa 
niekto 
predstaví alebo je 
predstavený 
 
Niekoho osloviť a 
reagovať 
na oslovenie 
 

Bitte…? 
Hallo! 
Schau/Sehen Sie… 
Hallo! 
Grüß dich! 
Grüß Gott! 
Guten Morgen! 
Morgen… Herr… Frau… 
Guten Tag! 
Tag, … 
Guten Abend! 
Abend… 
Gute Nacht! 
Nacht… 
Wie geht es dir/Wie geht es denn 
so? 
Guten Morgen! 
Guten Tag! 
Guten Abend! 
Gute Nacht! 
Danke, prima/gut/nicht so gut/es 
geht/schlecht. Und dir? 
Danke. Das ist nett…/das ist aber 
nett…/Oh vielen dank… 
Ich bin… 
Ich heiße... 
Das ist… mein Freund/meine 
Freundin… 
…der Freund/die Freundin von… 
Hier ist…  
Freut mich… 
Angenehm… 
Entschuldige, kann ich dich etwas 
fragen?…/kannst du mir helfen? 
Entschuldigen Sie… 
Bitte, ist hier… 
Ja? 
Bitte? 

Rekcia slovies 
 
Slovné spojenia 
 
Obligarórne es 
 
oznamovacia 
veta 
 
osobné zámená 
 
privlastňovacie 
zámená 
 
opytovacia veta 
 

Komunikačný 
kontext 
sa realizuje formou 
dialógu a 
neverbálnou 
komunikáciou. 
V komunikácii sa 
uplatňuje hovorový 
štýl a žánre: 
jednoduchá 
spoločenská 
komunikácia, dialóg, 
príbeh, úryvok 
a dramatizácia 
rozprávky, riekanka, 
pesnička, básnička, 
komiks. 

Dodržiavať 
pravidlá 
slušnosti v  
komunikácii. 
 
Upozorniť na 
interkultúrne 
rozdiely pri 
nadviazaní 
rozhovoru. 
 

Spôsobilosť 
č. 2:  
„Vypočuť si a podať 
informácie” 

Informovať sa 
 
Potvrdiť 
 
Oznámiť 
 

Bist du…(müde/krank…) ? 
Bist du aus Dunajská Streda/aus… ? 
Fährst du mit dem…/mit der… ? 
Wer hat das gesagt? 
Kann ich dich etwas fragen/dich 
anrufen/besuchen … 
Ja, das stimmt…  
Ich fahre nach… 
Ich bin… 
 

Opytovacia veta 
 
W-otázka 
 
Modálne slovesá 
 
Oznamovacia 
veta 

Komunikačný 
kontext 
sa realizuje formou 
dialógu s 
uplatnením 
hovorového štýlu a 
žánrov: 
jednoduchá 
spoločenská 
komunikácia, 
dialógy, plagáty, 
krátky telegram, 
jednoduchý 
telefonický 
rozhovor, 
pohľadnica, 
blahoželanie, 
ilustrované opisy, 
katalógy. 

Najdôležitejšie 
verejné a 
súkromné služby 
(kde a 
čo žiadať): pošta, 
banky, 
miestne úrady 
(radnice), 
polícia. 
 

Spôsobilosť  
č. 3:  
„Vybrať si z 
ponúknutých 
možností” 

Identifikovať 
Opísať 
Prisvedčiť (prejaviť 
súhlas)/Odmietnuť 
(vyjadriťnesúhlas) 
 

Wer bist du? 
Ich bin der kleine.../die große... 
Das ist ein/eine…der/die/das... 
kein/keine…mein/meine...dein/ 
deine... 
Heißt du... ? Ich heiße nicht... 
Wo bist du?... Hier/dort...  
Hier woht ein Junge... ein 

Určitý/neurčitý 
člen 
 
Zámená, 
ukazovacie, 
Privlastňovacie 
 
Záporný člen 

Komunikačný 
kontext 
sa realizuje formou 
dialógu s 
uplatnením 
hovorového štýlu a 
žánrov: jednoduchá 
spoločenská 

Dodržiavať 
základné 
pravidlá a 
postoje pri 
nákupoch (vedieť 
pozdraviť, 
spresniť výber, 
zaplatiť) a 
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Mädchen... 
Das Mädchen mit dem Mantel… 
Der Junge mit der Brille … 
Wer bist du? 
Das ist… 
Hier ist... 
Vorne.../hinten... 
Er/Sie/Es hat… 
Er/Sie/Es ist… 
Ja, natürlich, das ist der/die/das... 
Ja, das geht... In Ordnung ... 
Nein, danke. 
Nicht so… 
Das gefällt mir aber nicht! 
Ja, aber das ist sehr teuer/sehr alt… 
Das stimmt, aber ich finde… 

 
Pomocné 
slovesá 
haben, sein 
 
Oznamovacia 
veta 
 
Oznamovacia/ 
rozkazovacia 
veta 
 
Zápor 
 
Obmedzovacia 
spojka 

komunikácia, 
dialógy, 
jednoduché 
rozprávanie, 
pohľadnice, plagáty, 
ilustrované opisy, 
katalógy, ilustrované 
rozprávky, reklama. 
 

upozorniť na 
interkultúrne 
rozdiely. 
 

Spôsobilosť  
č. 4: 
„Vyjadriť svoj 
názor” 

Vyjadriť svoj názor 
 
Vyjadriť svoj súhlas 
 
Vyjadriť svoj 
nesúhlas 
 
Vyjadriť 
presvedčenie  
 
Vyjadriť vzdor, 
nezáujem 
 
Protestovať 
 
Vyjadriť stupeň 
istoty 
 

Meiner Meinung nach… 
Ich finde, der.../das…/die… 
Ich glaube/denke/meine..., dass 
Das mag ich... /mag ich nicht...das 
ist 
prima/doof... das ist interessant... 
das 
finde ich gut/toll/Spitze.../nicht 
gut/blöd/langweilig... 
Das stimmt. 
Das ist richtig. 
Ja, das ist wahr. 
Kein Problem... 
Nein, das stimmt nicht… 
Das ist nicht wahr. 
Ja, ich weiß...  
Das geht nicht… 
Ich möchte .../will... 
Den.../die.../das finde ich nicht 
interessant/nicht gut... 
Ich bin dagegen! 
Ich möchte .../nicht… 
Ich will…/nicht… 
Ich bin ganz sicher…/nicht sicher… 

Vedľajšia veta 
bez spojky 
 
vedľajšia veta 
dass 
 
Slovné spojenia 
 
Dialógové 
častice 
 
častice záporu 
 
Modálne častice 
Modálne slovesá 
 
častice záporu 
 
Zvolanie 
 

Komunikačný 
kontext sa 
realizuje formou 
dialógu 
s uplatnením 
hovorového 
štýlu a žánrov: 
jednoduchá 
spoločenská 
komunikácia, 
dialógy, 
rozprávanie, 
pozvánka, 
pohľadnice, plagáty, 
ilustrované opisy, 
katalógy, ilustrované 
rozprávky. 
 

Upozorniť na 
špecifiká 
komunikácie pri 
vyjadrovaní 
prekvapenia a 
svojho 
názoru v 
neformálnom, 
familiárnom 
styku. 
 

Spôsobilosť 
č. 5  
„Vyjadriť svoju 
vôľu” 

Vyjadriť svoje 

želania/túžby 

 
Vyjadriť svoje 

plány 

(blízke a budúce) 
 

Ich will ... 

Ich möchte lieber ... 

Ich wünsche mir ... 
… mache ich heute/morgen… 

am nächsten Tag... 

 

Modálne slovesá 

 

Oznamovacia 
veta 

 

Komunikačný 

kontext sa 

realizuje formou 
dialógu 

s uplatnením 

hovorového 
štýlu a žánrov: 

jednoduchá 

spoločenská 

komunikácia, 

dialógy, 

jednoduchý 
telefonický 

rozhovor. 

 

Vyjadriť túžby a 

želania 

primerane 
komunikačnej 

situácii, 

identifikovať 
základné 

spoločenské 

normy 

pri vyjadrení 

želaní a túžob, 

upozorniť žiaka 
na direktívny tón, 

ktorý môže 

byť v cieľovej 
krajine 

považovaný za 

neslušný. 

Spôsobilosť  
č. 6:  
„Vyjadriť svoju 
schopnosť” 

Vyjadriť 

vedomosti/poznatk

y/ zistenia 
Vyjadriť neznalosť 

 

Vyjadriť svoju 
schopnosť 

vykonať nejakú 

činnosť 

 

Ich kann ... sehr gut ... 

Ich weiß es. 

Ich kenne den… /die… / das… 
Das weiß ich schon lange. 

Das weiß/kenne ich nicht. 

Ich weiß es nicht 
Ich kenne …nicht 

Du irrst dich gewaltig. 

Ja, das kann ich machen/kann ich 
sogar sehr gut…/nicht so gut... 

Ich kann das allein... 

 

Modálne 

Slovesá 

 
Zápor nicht 

 

Komunikačný 

kontext sa 

realizuje formou 
dialógu 

s uplatnením 

hovorového štýlu a 
žánrov: jednoduchá 

spoločenská 

komunikácia, 
dialógy, jednoduchý 

telefonický 

rozhovor, pozvánka, 
pohľadnice, plagáty, 

ilustrované 

opisy, katalógy, 

Záujmy a 

koníčky 

mládeže  
(šport, hudba 

zbierky). 
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ilustrované 
rozprávky. 

Spôsobilosť 
č. 7:  
„Prejavovať svoje 
city” 

Vyjadriť radosť z 

niečoho, šťastie, 

vďačnosť 
Vyjadriť smútok, 

skľúčenosť 

 
Vyjadriť sympatie 

 

Vyjadriť fyzickú 
bolesť 

 

Utešiť, podporiť, 
dodať odvahu 

 

Ja, toll/klasse/prima! 

Das macht Spaß/Oh, super. 

Vielen Dank/das ist sehr nett… 
Schön, dass ihr da seid/dass du da 

bist... 

Es geht mir gar nicht gut 
Was mache ich jetzt blos? 

Das tut mir Leid. 

Ich bin traurig. 
Ich habe … gern/wirklich gern 

Ich liebe… 

...mag ich sehr gern. 

... mag ich nicht... nicht mehr... 

...ist nett 

Ich finde ... sehr nett… 

symphatisch/nicht symphatisch/ 

.../doof... 

Au! Das tut doch weh. 
Ich habe …-schmerzen 

Es tut höllisch weh. 

Keine Angst! 
Das ist nicht/nicht mehr so 

schlimm. 

...deine arme kleine... 
Du Arme... 

Slovné spojenia 

 

Oznamovacia 
veta 

 

Obligatórne 
zámeno es 

 

Valencia slovies 
 

Opytovacia veta 

 
Zvolacia veta 

 

Zvolanie 

 

Komunikačný 

kontext 

sa realizuje formou 
dialógu s uplatnením 

hovorového štýlu a 

žánrov: 
spoločenská 

komunikácia, 

dialógy, krátke 
oznámenie, 

jednoduchý 

telefonický 
rozhovor, krátke 

blahoželanie, 

pohľadnice, plagáty, 

ilustrované opisy, 

katalógy, ilustrované 

rozprávky. 

 

Poukázať na 

rozdielne 

formy prejavu 
citov/pocitov 

(radosť, 

nadšenie, smútok, 
žiaľ, 

bolesť, zlosť) 

s prihliadnutím 
na kultúrne 

aspekty krajiny. 

 

Spôsobilosť 
č. 8:  
„Vyjadriť 
očakávania a 
reagovať na ne” 

Vyjadriť nádej 

 
Vyjadriť sklamanie 

 

Vyjadriť strach, 
znepokojenie, 

obavu 

 
Vyjadriť úľavu 

 

Vyjadriť 
spokojnosť/ 

nespokojnosť, 

posťažovať si 

 

Ich hoffe, dass… 

Ich bin sicher, dass 
Schade/ 

das ist aber schade/ 

ich finde das schade/ 
ja, leider(nicht) 

Was ist denn los? 

Pfui! 
Das schmeckt ja gar nicht gut... 

Was ist passiert?... 

Ich habe Angst. Ach, der/die /das 
Arme. 

Oh, nein. 

Was machen wir bloß? 
Endlich! Jetzt geht es mir schon 

besser. 

…tut mir nicht mehr weh 
...ich habe keine Angst mehr. 

...ist nicht böse... 

Jetzt ergärn sie....dich/mich... nicht 
mehr... 

Das ist super. 

Das war toll... 
Danke, das ist prima... 

Nicht so… 
Sei nicht kindisch. 

Das kann man doch nicht...! 

Das geht so doch nicht! 

Vedľajšie vety 

dass 
 

Zvolacia veta 

 
Častica 

 

modálne 
častice 

 

častice záporu 
 

Zvolacia veta 

 
Spojenie kein / 

mehr 

 
Zápor 

 

Opytovacia veta 

 

Komunikačný 

kontext 
sa realizuje formou 

dialógu s uplatnením 

hovorového štýlu a 
žánrov: 

jednoduchá 

spoločenská 
komunikácia, dialóg, 

pozvánka, 

jednoduchý 
telefonický 

rozhovor, 

pohľadnice, plagáty, 
ilustrované opisy, 

katalógy, ilustrované 

rozprávky. 

 

Poukázať na 

medziľudské 
vzťahy a 

vhodnosť 

výberu 
komunikačných 

prostriedkov na 

vyjadrenie 
očakávania, 

prejavenie účasti 

s iným 
človekom v 

prípade 

problémov 
primerane 

veku žiaka a ním 

dosiahnutej 
komunikačnej 

úrovne. 

 

Spôsobilosť 
č. 9:  
„Predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus“ 

Vyjadriť, čo mám 
rád, koho mám rád/ 

čo sa mi páči 

/nepáči 
 

Vyjadriť, že 

niekoho/niečo 
nemám rád 

 

…mag ich/mag ich sehr. 
…gefällt mir sehr gut. 

…gern/sehr gern/nicht gern. 

…mag ich gar nicht/überhaupt 
nicht. 

Ihn/sie/es mag ich nicht ... 

 

Ústny prejav 
formou 

jednoduchého 

monológu 
– oboznámiť 

okolie o 

záľubách alebo 
formou 

dialógu – 

reagovať 
a vyjadriť svoj 

postoj v 

rámci 
vzniknutých 

situácií 

– jednoduché 
aktuálne 

témy. 

Písomný prejav: 
napísať 

jednoduchý text 

opisujúci 
záľuby a postoje 

voči 

prostrediu – 
jednoduchý 

osobný list, reagovať 

na 
prežité situácie a 

zážitky 

v minulosti – 
jednoduchý 

osobný list. 

 

Aktivity voľného 
času, 

porovnať rôzne 

druhy 
športov a činností 

voľného času v 

rámci 
Slovenska a 

krajiny 

cieľového jazyka. 
 

Spôsobilosť  
č. 11:  

Dať/vyjadriť pokyn 
 

Lies laut/sprich leise…! 
Mach das... 

Rozkazovacia 
veta 

Komunikačný 
kontext 

Rozdielnosti v 
spôsobe 
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„Stanoviť, oznámiť 
a prijať pravidlá 
alebo povinnosti” 

Získať povolenie, 
súhlas 

 

Dať súhlas, 
potvrdiť niečo 

 

Odmietnuť 
 

Zakázať 

 
Dohodnúť 

 

Dať a prijať ponuky 
 

Zdráhať sa 

 

Hol...Gib mir bitte... 
Ich darf kein/keine/keinen... 

Du musst... 

das geht nicht... du darfst nicht... 
Hier muss man... langsamer fahren. 

Das darfst du... 

das geht... 
hier kann man... 

Bitte sehr! Ja, ich mache das! 

Gut, das geht... 
ich mache das gern... 

Aber gern! 

Hier bitte. 
Ja, du hast Recht, ... 

Hier kann man über die Straße 

gehen/.... 
Das ist mir egal, mach was du 

willst. 

Das geht nicht. 
Das tut/darf man nicht! 

Ich will aber/ich will nicht … 

Lass das... 
Du darfst nicht … 

Du darfst hier nicht parken! 

Hier darf man nicht.... 
Hier darf man nicht parken. 

Wir machen das so ... 

Geht das? 
Wann kannst du...? 

Komm, bitte rein. Ja, gern. 

Danke, gern. Ja, bitte. 
Das ist sehr nett. 

Möchtest du... 

Ja, ich möchte... 

Ich kann/will jetzt nicht...tut mir 

Leid. 

Ich glaube, es geht nicht. 

 
Modálne častice 

 

Modálne slovesá 
 

Dialógové 

častice 
 

Oznamovacia 

veta 
 

Opytovacia veta 

 
Obmedzovacia 

spojka 

 

sa realizuje formou 
krátkeho dialógu 

s uplatnením 

hovorového alebo 
administratívneho 

štýlu. 

Vyjadrenie 
požiadaviek 

a sťažností, súhlasu 

a odmietnutia aj 
formou 

jednoduchého 

monológu, základné 
frázy. 

 

Typy textov: 
jednoduché dialógy 

nesúce základné 

rozkazy a príkazy, 
prosby, požiadavky 

a odmietnutia. 

 

vyjadrenia a 
prijatia 

základných 

pravidiel 
a povinností 

medzi 

Slovenskom a 
cieľovou 

krajinou. 

 
Rozdielnosti vo 

vyjadrení 

nesúhlasu, 
odmietnutia, 

sľubov a 

zákazov. 
 

Spôsobilosť  
č. 12:  
„Reagovať na 
nesplnenie 
pravidiel alebo 
povinnosti” 

Obviniť, obviniť sa, 

priznať 

sa 
Ospravedlniť sa 

Odmietnuť 

obvinenie 
Vyčítať 

 

Du warst es! 

Ja, ich war es. 

Du irrst dich gewaltig. 
Ach, Entschuldigung! 

Entschuldigen Sie bitte, dass ich zu 

spät gekommen bin. 
Ich möchte mich entschuldigen ... 

Das war ich nicht. 

Ich war es nicht. 
Lass mich doch in Ruhe. 

Das ist gemein von dir. 

Bist du verrückt? 
 

Rekcia slovies 

 

slovesá so 
zvratným 

zámenom 

 
Perfektum 

 

Zápor nicht/un- 
 

Komunikačný 

kontext 

sa realizuje formou 
stručného dialógu 

alebo monológu s 

použitím 
základných fráz 

a základnej slovnej 

zásoby danej témy 
s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: 
pohľadnice, osobné 

listy, krátke 

formálne 
listy. 

 

Základné 

rozdiely 

a zvláštnosti vo 
vyjadrení 

ospravedlnenia, 

ľútosti, 
obvinenia 

a kritiky v 

slovenskom 
jazyku a v 

cieľovom jazyku. 

Rozdielnosti v 
špecifických 

výrazoch 

a formulovaní 
viet danej 

problematiky 

medzi 
slovenským 

jazykom 

a cieľovým 
jazykom. 

Spôsobilosť 
č. 13: „Reagovať na 
príbeh alebo 
udalosť” 

Vyjadriť záujem o 

niečo 
 

Vyjadriť záujem o 

to, čo niekto 
rozpráva 

 

Vyjadriť 
prekvapenie 

 

Vyjadriť, že ma 
niekto/ niečo 

neprekvapil/-lo 

Vyjadriť nezáujem 
 

Das interessiert mich sehr. 

Ja, super, das machen wir... 
Wirklich? Das ist ja interessant. 

Überraschung ausdrücken 

Oh, das ist schön! 
Das war aber lustig. 

Ach, wirklich? 

Der/die/das ist aber schön. 
Woher kennst du meinen Namen? 

Wer bist du? 

Gehst du wieder...? 
Das wundert mich nicht. 

Das überrascht mich nicht. 

Das sind sie doch... 
Was machst du denn hier? 

Wer kommt denn da? 

Zvratné slovesá 

 
Zvolacia veta 

 

Präteritum 
 

Perfektum 

 

Komunikácia sa 

realizuje v podobe 
jednoduchého 

dialógu. 

Jednoduché 
rozprávanie príbehu, 

opis udalostí 

a činností 
s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: 
jednoduché osobné 

listy, úryvok 

z rozprávky, komiks, 
poznámky a odkazy. 

 

Obľúbené 

rozprávky 
a príbehy detí na 

Slovensku a v 

krajinách 
cieľového jazyka. 
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Das interessiert mich nicht/ 
überhaupt nicht... 

Das finde ich langweilig/ 

blöd/doof... 

Spôsobilosť 
č. 14:  
„Ponúknuť a 
reagovať na 
ponuku” 

Navrhnúť niekomu, 
aby niečo vykonal 

Odpoveť na žiadosť 

 
Navrhnúť niekomu, 

aby sme 

spoločne niečo 
vykonali 

 

Pýtať sa na prianie 
 

Ponúkať veci, 

predmety 

 

Ponúknuť pomoc 

 
Pozvať 

 

Sľúbiť 
 

Kannst du bitte ... machen/...! 
Schreib/lies... noch einmal! 

Schreiben Sie/lesen Sie ... bitte das 

noch einmal. 
Das kann ich... 

Ja, sehr gern. 

Bitte. 
In Ordnung! 

Komm mit... ich zeige dir 

mein/meine... 
Machen wir ...? 

Gehen wir...? 

Spielen wir...? 

Ich bringe dich gern in die 

Schule/... 

Ich kann jetzt... 
Wenn du willst, kann ich… 

Lass uns fernsehen. 

Möchtest du noch... ? 
Was willst du machen? 

Wie möchtest du... ? 

Möchtest du...? 
Möchtest du...? 

Bitte! 
Das (Geschenk) ist für dich/fürSie. 

Kann ich dir/Ihnen helfen?  

Möchtest du mit uns... 
Ich möchte dich...Gut, ich kann.. 

Oh ja. Gern. 

Na klar, gerne. 

zvolacia veta 
 

opytovacia veta 

 
oznamovacia 

veta 

 
Modálne slovesá 

 

Vykanie 
 

  

Spôsobilosť  
č. 15:  
„Reagovať na 
niečo, čo sa má 
udiať v budúcnosti” 

Varovať pred 
niekým/niečím 

 

Poradiť niekomu 
 

Dodať odvahu/ 

Podporiť 
 

Žiadať od niekoho 

niečo 
 

Odpovedať na 

žiadosť 
 

Navrhnúť niekomu, 

aby niečo vykonal 
 

Vyzvať na 
spoločnú činnosť 

 

Povzbudiť 
 

Navrhnúť, že niečo 

požičiam/ 
darujem 

 

Odpovedať na 
návrh iného 

 

Pass doch auf! Sei vorsichtig. 
Du musst vorsichtig sein. 

Jetzt wird ernst... 

Geh/geht lieber... 
Mach/Macht lieber... 

Setz dich, bitte! 

Komm doch mit... 
Mach das... 

Kannst du/Können Sie...mir bitte 

helfen...? 
Ich möchte (gern)... 

Kann ich bitte... 

Hast du/Haben Sie... 
Kannst du mir heute Nachmittag 

helfen? 

Entschuldigung, hätte Sie/hättest du 
vielleicht 

einen Moment Zeit? 
Gib mir bitte.../geben Sie mir bitte... 

Mach genau was... gesagt hat... 

Das kann ich... 
Ja, bitte. 

Natürlich. 

In Ordnung! 
Das haben wir doch versprochen... 

Kannst du bitte ... machen? 

Könntest du/könnten Sie bitte... 
Machen wir...? 

Gehen wir...? 

Spielen wir...? 
Komm, lass uns spielen... 

Setz dich, bitte! 

Komm doch mit... 
Mach das... 

Nimm dich zusammen... 

Ich kann dir mein.../meine... 
borgen/geben/ausleihen/schenken. 

Danke, das ist nett von dir. 

Wo ist ...? Ich kann ... nicht finden. 
Ich brauche 

ihn/sie/es unbedingt. Leih mir 

Futur I  
 

Predložkové 

Spojenie 
 

Modálne 

Slovesá 
 

Rozkazovacia 

Veta 
 

Slovné spojenie 

 
Opytovacia 

Veta 

 
Rozkaz 

 

Komunikačný 
kontext sa realizuje 

formou dialógu 

s uplatnením 
hovorového štýlu. 

Typy textov: 

pohľadnice, 
plagáty, ilustrované 

opisy, katalógy, 

ilustrované 
rozprávky, krátke 

a jednoduché 

novinové správy. 
 

Vedieť zdvorilo 
požiadať o radu, 

pomoc 

a vedieť zdvorilo 
odpovedať. 

Moje plány do 

budúcnosti. 
Rôzne formy 

želaní, 

napr. do nového 
roka, 

narodeniny. 
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bitte... 
Ich leihe dir... 

Spôsobilosť  
č. 17:  
„Reagovať pri 
prvom stretnutí“ 

Predstaviť 

niekoho niekomu 

 
Predstaviť sa 

 

Reagovať na  
predstavenie 

niekoho 

 
Privítať 

 

Das ist... die Freundin von.../der 

Freund von.../ die Mutter von.../... 

Das ist... ...von... 
Das ist mein.../meine... 

Kennst du... schon? 

Ich bin ... 
Ich heiße ... 

Es freut mich.  

Willkommen! 
Schön dich wiederzusehen... 

 

Opytovacia veta 

 

oznamovacia 
veta 

 

Slovné spojenia 
 

Komunikačný 

kontext sa realizuje 

formou dialógu 
s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: 
pohľadnice, 

plagáty, ilustrované 

opisy, katalógy, 
ilustrované 

rozprávky. 

 

Vedieť predstaviť 

seba aj 

iných. 
Napr. Angličania 

si pri 

stretnutí podávajú 
ruky, 

Francúzi si 

vymenia bozk 
na líce. 

Zdvorilostné 

frázy pri 
zoznámení. 

Spôsobilosť  
č. 19: 
„Telefonovať” 

Začať, udržiavať a 

ukončiť telefonický 

rozhovor 

 

Guten/Tag/Abend/..., Frau ... /Herr 

..., hier ist ... 

Schön, dass du dich wieder mal 

meldest... 

Ist...zu Hause?/Ich möchte (bitte) 
mit...sprechen. 

Kann ich...sprechen? 

Es tut mir Leid, er/sie ist nicht da. 
Ich rufe später nochmal an. 

Kann ich eine Nachricht 

hinterlassen? Ja sicher. 
Kommst du am Montag/ ...ins 

Kino/... 

Ja, gerne. Tut mir Leid, ich kann 
nicht. Ich habe... 

Dann um 19.00 Uhr/ ... 

Das geht prima, also bis Montag/ ... 
Also dann bis morgen. Tschüs! 

Auf Wiederhören! 

Vielen Dank für den Anruf. 

Slovné 

spojenie 

 

Modálne 

slovesá 
 

 Vedieť 

zdvorilostné 

frázy pri 

telefonickom 

rozhovore 
v krajinách 

cieľového jazyka. 

Spôsobilosť  
č. 20: „ Vymieňať si 
názory, 
komunikovať s 
niekým” 

Uviesť vyjadrenie 

 

Vypýtať si slovo 
 

Ukončiť vyjadrenie 

 
Váhať, hľadať 

slová 

 
Poprosiť o pomoc 

pri vyjadrovaní 

Opraviť sa 
 

Ja, das war so... 

Das ist so... 

Darf ich dazu etwas sagen? 
Danke. Es war sehr nett ...  

Das war in Ber... nein in 

Dresden. 
Das war... wie heißt die 

Stadt?... 

Das war in Dresden, nein, nicht 
in Dresden, in der Nähe von 

Dresden. 

Wie heißt ... auf Deutsch?  
Der Straße, nein die Straße ...  

 

 

Préteritum 

 

Deixis aspektu 
 

Dialógové 

častice 
 

Préteritum  

 
Opytovacia veta  

 

Predložky 
 

Deixis 

Komunikačný 

kontext sa 

realizuje formou 
dialógu 

s uplatnením 

hovorového 
štýlu a neverbálnou 

komunikáciou 

(vyjadrenie 
jednoduchých 

pocitov - 

radosť, smútok, 
hnev). 

Typy textov: 

rozhovory, 
úryvok, jednoduché 

listy, 

e-mail, sms, 
ilustrované 

rozprávky, 

jednoduchý 
komiks. 

Základné 

pravidla slušnosti 

pri 
rozhovoroch s 

prihliadnutím na 

špecifiká 
komunikačného 

kontextu a 

komunikačných 
partnerov. 

Vzťahy medzi 

rodičmi a deťmi, 
mužmi a ženami, 

staršími 

a mladšími. 
Spôsob 

vyjadrovania a 

správania svedčí 
o správnej 

výchove v rodine 

a v škole. 

Odporúčaná 
spôsobilosť  
č. 18 : 
„Korešpondovať” 

Oslovenie v 

listoch 
 

Ukončiť list 

 

Liebe ..., / Lieber …, 

Viele/schöne/herzliche Grüße aus.../ 
Alles Gute wünscht ... 

Dein.../deine... 

 

Skloňovanie 

prídavných 
mien 

 

Komunikačný 

kontext sa 
realizuje formou 

písania listov. 

Základné 

pravidla písania 
listov s 

prihliadnutím na 

špecifiká 
komunikačného 

kontextu a 

komunikačných 
partnerov. 
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SLOVNÁ ZÁSOBA 

Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu zmysluplných 

verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej 

výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť. Predložené osnovy prezentujú požiadavky na 

osvojenie si slovnej zásoby oveľa konkrétnejšie a sú založené na kritériách pre ovládanie 

cudzieho jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1, B2) vymedzených v Spoločnom európskom 

referenčnom rámci pre jazyky.  

 

 

 

Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A1 

 
Témy/Podtémy Povinná lexika pre komunikačnú úroveň A1 

1 Rodina a spoločnosť 

- Osobné údaje 

- Rodina - vzťahy v rodine 

- Národnosť/štátna príslušnosť 

- Tlačivá/dokumenty 

- Vzťahy medzi ľuďmi 

- Náboženstvo 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v rodine 

Adresse, e, E-Mail, e, Bruder, r, Deutsche, r, Familie, e, Frau, e, Freund, r/-in, e, 

Großmutter, e, Oma, e, Großvater, r, Opa, r, Herr, r, Hobby, s, Junge, r, Kind, s, 

Land, s, Mann, r, Mädchen, s, Monat, r, Januar, r...Dezember, r, Montag, r,... 

Sonntag, r , Mutter e, Mutti, Name, r, Nummer, e, Haus s, Telefon, s, Schwester, 

e, Slowake, r/ -in, e, Stadt, e, Straße, e, Telefon, s, Tag, r, Ungar, r/-in, e, Vater, r, 

Vati, 

Österreicher, r/-in, gefallen, gern haben, heißen, kommen aus, lieben, machen, 

mögen, sein Altersangabe, schicken, telefonieren, verkaufen, wohnen, 

alt, blöd, braun, deutsch, dumm, fleißig, geboren in, am (sein), grau, 

groß, intelligent, jung, klein, kurz, lang, langweilig, nett, rot, schön, 

schwarz, slowakisch, traurig, ungarisch, deutsch 

2 Domov a bývanie 

- Môj dom/byt 

- Zariadenie bytu 

- Domov a jeho okolie 

- Bývanie v meste a na dedine 

- Spoločnosť a životné 

prostredie 

- Spoločnosť a jej životný štýl 

Môj dom/byt 

Zariadenie bytu 

Abfall, r, Bett, s, Computer, r, Dusche, e, Fenster, s, Fernseher, r, Garten, r, 

Glocke, e, Haus, s, Herd, r, Knopf, r, Küche, e, Licht, s, Radio, s, Schlüssel, r, 

Schrank, r, Kühlschrank, r, Spiegel, r, Stuhl, r, Telefon, s, Teppich, r, Tisch, r, 

Toilette, e, Tür, e, Haustür, e, Uhr, e, Wasser, s, Wohnung, e, Zimmer, s, Schlaf-, 

Kinder-, Bade-, 

Wohnzimmer, s, machen, (an-, auf-, aus-, zu-, mit-), drücken, kaufen, kochen, 

kosten, putzen, verkaufen, waschen, wohnen, alt, dunkel, geschlossen, 

groß, kalt, klein, laut, leise, neu, offen, sauber, schmutzig, schön, teuer, warm 

3 Ľudské telo, 

starostlivosť o zdravie 

- Ľudské telo 

- Fyzické charakteristiky 

- Charakterové vlastnosti 

človeka 

- Choroby a nehody 

- Hygiena a starostlivosť o telo 

- Zdravý spôsob života 

- Nemocnica a klinika, 

lekáreň a lieky, poistenie 

Ľudské telo 

Fyzické charakteristiky 

Knie, s, Arm, r, Gesicht, s, Auge, s, Bauch, r, Bein, s, Durst, r, Schulter, e, Finger, 

r, Fuß, r, Haar, s, Hals, r, Hand, e, Hunger, r, Kopf, r, Rücken, r, Mund, r , Nase, e, 

Ohr, s, Zahn, r, Arzt, r , Ärztin, e, Zahn, r, Krankenhaus, s, 

duschen, ins Bett gehen, kalt sein, lachen, schlafen, warm sein, waschen, gesund, 

gut, kaputt , krank, leicht, sauber, schlecht, schmutzig, schwer, stark 

4 Doprava a cestovanie 

- Dopravné prostriedky 

- Osobná doprava 

- Príprava na cestu a cestovanie 

- Turistika a cestovný ruch 

- Problémy cestných, 

železničných a leteckých 

sietí 

Dopravné prostriedky 

Flugzeug, s, Ampel, e, Auto, s, Boot, s/ Segel-, Paddel-, Motorboot, s, Bahn, e / 

U-, S-, Autobahn, e, Bus, r, Fahrkarte, e, Ferien, e (Pl), Garage, e, Hotel, s, 

Information, e, Karte, e, Stadtplan, r, Koffer, r, Kreuzung, e, Motorrad, s, 

Nummer, e, Platz, r, Polizei, e, Rad, s, Fahrrad, s, Motorrad, s, Reise, e, Schiff, s, 

Schlüssel, r, Zimmer, s, 

Straße, e, Taxi, s, schweizerisch, Tourist, r/-in, e, Schiff, s , Zug, r, ankommen, 

Auto fahren, da sein, fahren (mit), fahren + Zeitangabe, finden, fragen, gehen, 

kommen, nehmen, nicht von hier sein, parken, reisen, rufen, schicken, schlafen, 

sehen, suchen, wissen, zahlen, be-, frei, schnell, weit 

5 Vzdelávanie a práca Škola a jej zariadenie 
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- Škola a jej zariadenie 

- Učebné predmety 

- Pracovné činnosti a profesie 

- Školský systém 

- Celoživotné vzdelávanie 

- Pracovné podmienky 

Učebné predmety 

Bleistift, r, Buch, s ( Deutschbuch, s....), Füller, r , Geographie, e, Klasse, e, , r/-in, 

Mathelehrer, r/ -in, e.... , Deutschlehrer, r/- in, e, Biologie, e, Musik, e, Sport, r, 

Englisch, Physik, r, Erdkunde, e, Geschichte, e, Hausaufgabe, e , Heft, s, 

(Deutschheft, s....) Fach, s, Lieblingsfach, s, Klassenzimmer, s, Kreide, e, 

Mathematik, e, Musik, e, Religion, e, Schüler, r , Schultasche, e, Slowakisch, s, 

Sport, r, Stuhl, r, Stundenplan, r, Tafel, e, arbeiten, der Unterricht beginnt, 

besuchen, lernen, lesen, rechnen, 

schreiben, wichtig in der ersten Stunde/ in der zweiten.... 

6 Človek a príroda 

- Zvieratá/fauna 

- Počasie 

- Rastliny/flóra 

- Klíma 

- Človek a jeho životné 

prostredie 

- Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia 

Zvieratá/ rastliny 

Počasie 

Baum, r, Berg, r, Blume, e, Erde, e, Feld, s, Fisch, r, Fluss, r, Gans, e, Huhn, s, 

Hund, r, Katze, e, Land, s, Meer, s, Park, r, Platz, r, Regen, r, Schnee, r, Schwein, 

s, Sonne, e, Stadt, e, Taube, e, Tier, s, Vogel, r, Wald, r, Wiese, e, Wind, r, Zoo, r, 

Regen, r, Sonne, e, Wolke, e, Schnee, r, Blitz, r, grün, rot, gelb, lila, weiß, 

schwarz, ...gut, frisch, heiß, kalt, schlecht, schön, warm, fliegen, fressen, wachsen, 

es ist sonnig, es ist bewölkt, es regnet, es schneit, es blitzt, es ist windig 

7 Voľný čas a záľuby 

- Záľuby 

- Knihy a čítanie 

- Rozhlas, televízia a internet 

- Výstavy a veľtrhy 

- Kultúra a jej vplyv na človeka 

- Umenie a rozvoj osobnosti 

Záľuby 

Bild, s, Buch, s, Film, r, Karte, e, Kino, s, Radio, s, Baukasten/Sandkasten, r, 

Computer, r, Foto, s, lesen, malen, schreiben, sehen, fotografieren, Ball/ Fußball 

spielen, basteln, laufen, singen, Sport treiben, springen, Musik hören, tanzen, 

schlafen, fotografieren, schwimmen, telefonieren, Freunde treffen, Briefmarken 

sammeln, fernsehen, Rad fahren, Schi fahren, Computer spielen, 

interessant, doof, klasse, sehr gut 

8 Stravovanie 

- Stravovacie návyky 

- Mäso a mäsové výrobky 

- Zelenina a ovocie 

- Nápoje 

- Cestoviny a múčne výrobky 

- Mliečne výrobky 

- Stravovacie zariadenia 

- Príprava jedál 

- Kultúra stolovania 

- Zdravá výživa 

Zelenina a ovocie 

Mäso a mäsové výrobky 

Nápoje a jedlá 

Abendbrot, s, Abendessen, s, Ananas, e, Apfel, r, Apfelsine/Orange, e, 

Banane, e, Birne, e, Brot, s, Butter, e, Dessert, s, Durst, r, Eis, s, Essen, 

s, Fisch, r, Flasche, e ,Fleisch, s, Frühstück, s, Fruchtsaft, r, Gemüse, s, 

Salat, r, Geschäft, s, Glas, s, Gulasch, s/r, Gurke, e, heiße Schokolade, e, 

Huhn, s, Hunger, r, Kaffee, r, Kakao, Karte, e, Speise, e, Kartoffel, e, 

Käse, r, Koch, r, Köchin, e, Kohl, r, Küche, e, Mahlzeit!, Marille, e, 

Milch, e, Mineralwasser, s, Mittagessen, s, Nudel, e, Obst, s, Orange, e 

Paprika, e, Personal, s, Pudding, r, Reis, r, Restaurant, s, Saft, r, Salat, r, 

Salz, s, Schnitzel, s, Semmel, e, Spinat, r, Supermarkt, r, Suppe, e, 

Süßigkeit, e, Tee, r, Tisch, r, Torte, e, Trinken, s, Wasser, s, Zitrone, e, 

Zucker, r, Rezept, s, bezahlen, einladen, essen, trinken, geben, kochen, 

kosten, vorbereiten, machen, schmecken, gern, nicht gern, prima, super, 

Entschuldigen Sie bitte ..., Guten Appetit!, Herr Ober! 

9 Multikultúrna 

spoločnosť 

- Cudzie jazyky 

- Rodinné sviatky 

- Cudzojazyčná komunikácia 

- Štátne a cirkevné sviatky 

- Zvyky a tradície v rôznych 

krajinách 

- Zbližovanie kultúr a 

rešpektovanie tradícií 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

Grammatik, e, Geburtstag, r, Geburtstagstorte, e, Geschenk, s, Kirche, e, 

Musik, e, Tanz, r, Weihnachten, s, Weihnachtsbaum, r, Ostern, 

Geburtstagsfest, s, Geburtstagsfeier, e, Wort, s, 

auswendig, leicht, schwer, lesen, schreiben, sprechen, zu Besuch 

kommen, sein 

10 Obliekanie a móda 

- Základné druhy oblečenia 

- Odevné doplnky 

- Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti 

- Druhy a vzory odevných 

materiálov 

- Móda a jej trendy 

Základné druhy oblečenia 

Rock, r, Größe, e, Hemd, s/ Nachthemd, s, Hose, e, Jacke, e, Jeans, e (Pl.), Kleid, 

s, Mantel, r, Nummer, e, Pullover, r, Tasche, e, T-Shirt, s, Uhr, e, Anorak, r, 

Schuhe, e (Pl.)/Hand-, Hausschuhe, e, Stiefel, e (Pl.), Mütze, e, Schal, r, Bluse, e, 

gelb, lila, orange, pink, rosa, rot, sauber, schmutzig, schön, tragen 

11 Šport Športové disciplíny 
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- Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne 

- Športové disciplíny 

- Význam športu pre rozvoj 

osobnosti 

- Nové trendy v športe 

- Fair play športového 

zápolenia 

Tennis, s, Gymnastik, e, Spiel, s, Sport, r, Volleyball, r, Schwimmen, s, 

Judo, s, Segeln, s, Hockey, s, Boxen, s, Reiten, s, Rudern, s, Radfahren, r, Fußball, 

r, Tischtennis, s, Handball, r, Hobby, Kanu fahren, r, Basketball, r, Segen, s, 

rennen, spielen, Eishockey, Fußball, Tennis usw., Sport machen, turnen, 

laufen, spielen, gewinnen, schaffen, verlieren, 

12 Obchod a služby 

- Nákupné zariadenia 

- Pošta a telekomunikácie 

- Druhy a spôsoby nákupu 

a platenia 

- Hotely a hotelové služby 

- Centrá krásy a zdravia 

(kaderníctva, fitnes, ...) 

- Kultúra nakupovania a 

služieb 

Pošta a telekomunikácie. Druhy a spôsoby nákupu a platenia 

Adresse, e, E-Mailadresse, e, Bank, e, Brief, r, Cent, r, E-Mail, e, Mail, e/s, Euro, 

r, Geld, s, Hilfe, e, Karte, Postkarte, e, Kilo(gramm), s, Liter, r(s), Briefmarke, e, 

Telefonnummer, e, Paket, s, Polizei, e, Post, e, Supermarkt, r, Telefon, s, 

Verkäufer/-in, r/e, 

hoch, kaputt, teuer, voll (tanken), finden, auswählen, geben, helfen, 

hören, kosten, nichts kosten, rufen, schicken, suchen, telefonieren, verstehen, 

zahlen 

13 Krajiny, 

mestá a miesta 

- Krajiny a svetadiely 

- Moja krajina a moje mesto 

- Geografický opis krajiny 

- Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest 

Kultúra 

Kino, s, Musik, e, Theater, s, 

ins Kino gehen, Musik hören, ins Theater gehen 

15 Človek a spoločnosť; 

komunikácia 

- Jazyk ako dorozumievací 

prostriedok 

- Formy komunikácie 

- Kultúra komunikácie 

Jazyk ako dorozumievací prostriedok 

Sprache, e, Wort, s, Seite, e, Text, r, 

gut, langsam, laut, leicht, leise, richtig, schlecht, schnell, schwer, 

bedeuten, lernen, fragen, heißen, hören, zuhören, können, korrigieren, 

lesen, sagen, schreiben, sprechen, verstehen, wiederholen 

16 Mládež a jej svet 

- Aktivity mládeže 

- Vzťahy medzi rovesníkmi 

- Generačné vzťahy 

- Predstavy mládeže o svete 

Aktivity mládeže 

Computer, r, Disco, e, Fernseher, r, Freundschaft, e, Internet, s 

17 Zamestnanie 

- Pracovné pomery a kariéra 

- Platové ohodnotenie 

- Nezamestnanosť 

Zamestnania 

Arzt, r/ Ärztin, e, Beruf, r, Lehrer, r/ Lehrerin, e, Verkäufer, r/ Verkäuferin, e, 

schlecht, schwer, arbeiten, finden, machen, schicken, suchen, verkaufen 

18 Slovensko 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky a tradície 

Slowakei, e, slowakisch, Slowake, r,/ -in, e, meine Heimat 

19 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky a tradície 

Deutschland, s, BRD, e, deutsch, Deutsche, -r/-in, e, Österreich, 

Österreicher, r/-in, e, Schweiz, e, schweizerisch, Schweizer, r/-in, e 

 

 

7. Metódy a prostriedky hodnotenia 
 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. 
Prospech žiakov je klasifikovaný známkami klasifikačnej stupnice : 1, 2, 3, 4, 5. 
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( 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 – nedostatočný) 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese uskutočňujeme klasifikáciu priebežnú a celkovú (I. a II. 

polrok). Na kontrolu vedomostí a zručností slúži písomné a ústne skúšanie.   

Spôsoby získania podkladov pre klasifikáciu: 

1. Kontrolné práce po tematickom celku 

2. Čiastkové ústne a písomne overovanie vedomostí, stupňa čítania a písomného prejavu 

3. Projektová – tematická práca 

4. Prezentácia vybranej témy 

5. Diktát 

Ďalšie aktivity – samostatná práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, aktivita na hodinách. 

 

Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovný - vzdelávacieho procesu. Má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Predmetom hodnotenia v nemeckom jazyku sú 

učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj 

usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a ochota spolupracovať. Podklady na 

hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci: 

- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie, 

- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy, 

- analýzou výsledkov rôznych činnosti žiaka. 

Na hodnotenie žiakov v nemeckom jazyku možno použiť: 

1. slovné hodnotenie 

2. klasifikáciu známkou 

3. bodové hodnotenie 

4. percentuálne hodnotenie 

5. znakové hodnotenie 

6. kombináciu jednotlivých alternatív 

 

Stupnica hodnotenia pri kombinácii percentuálneho hodnotenia a klasifikácie známkou: 

100-90% známka 1 

89-75% známka 2 

74-55% známka 3 

54-25% známka 4 

24-0% známka 5 

 

Pri hodnotení žiakov dodržiavame tieto zásady : motivačný charakter hodnotenia, spätnú väzbu, 

individuálny prístup, jasné určenie pravidiel a kritérií klasifikácie, systém sebahodnotenia žiakov 

a hodnotenia žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a žiakov mimoriadne 

nadaných. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri 

integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami je potrebné 

prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných metodických 

pokynov. 

 

Učebné plány 

Schválená koncepcia cudzích jazykov v ZŠ a SŠ, ktorá bola prijatá dňa 12. septembra 2007 

uznesením vlády SR č.767/2007, stanovuje zavedenie cieľového modelu do praxe v prechodnom 

období päť až osem rokov. Navrhované modely učebného plánu vychádzajú zo súčasného stavu a 
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predpokladajú rad postupných zmien pre dosiahnutie všeobecného cieľa: dosiahnutie 

komunikačnej úrovne B1/B2 podľa SERR v prvom CJ a komunikačnú úroveň A2/B1 podľa SERR 

v druhom CJ u všetkých žiakov edukačného systému v SR po skončení strednej školy a uznanie 

dosiahnutého jazykového vzdelania vo všetkých členských štátoch Európskej únie a Rady Európy. 

 

 

7. Prierezové témy a medzipredmetové vzťahy 

Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sa zavádzajú tieto prierezové témy: 

Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Enviromentálna 

výchova, Dopravná výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

 

Multikultúrna výchova – prierezová téma umožňuje žiakom spoznávať svoju kultúru aj iné 

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

dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.  

Mediálna výchova - prierezová tematiky rozvíja schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, spôsobilosť zmysluplne, kriticky a 

selektívne využívať médiá a ich produkty, schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené 

posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast. 

Osobnostný a sociálny rozvoj - prierezová oblasť rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje 

žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život, rozvíja u žiakov sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, 

osobný život a sebavzdelávanie, naučí žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, 

potreby a práva ostatných, naučí pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne 

zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. 

Environmentálna výchova - prierezová téma je prispieva k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v 

oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť 

vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa 

riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k 

prostrediu v rôznych oblastiach sveta. 

Dopravná výchova – prierezová téma umožňuje žiakom pochopiť funkcie dopravy ako 

riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, formovať mravné 

vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej 

premávke, osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, 

aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. 

Ochrana života a zdravia - prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých 

vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a 

prírodnými katastrofami , zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu, u žiakov by sa mal 

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

 

Medzipredmetové vzťahy rozvíjame: formou prierezových tém – napr. témy, ktoré sú 

spracovávané v rámci rôznych predmetov, prostredníctvom IKT – e-maily, využívanie 

programov Word - pri tvorbe textov, PowerPoint – pri tvorbe prezentácií, internet – na 

vyhľadávanie informácií, organizovaním rôznych súťaží. Medzipredmetové vzťahy uplatňujeme 

s predmetmi: Matematika, Geografia, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Občianska výchova, 

Biológia, Informatika. 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

23 

 

 

 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

1 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 
 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Predmet: OBČIANSKA NÁUKA 

Ročník: šiesty  

Časový rozsah výučby: 1 hodina /týždenne (33hod/rok) 

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 
  

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 

Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, 

zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a 

v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v 

ich socializačnom procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, 

Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a 

povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a 

práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej 

angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie. 

 

 

2. Ciele učebného predmetu 
 

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

vyučovací predmet občianska náuka, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej 

školy . 

Žiaci 

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

 realisticky sa s poznávajú, hodnotia seba samých, 

 osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania, 

 uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú, 

 preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania, 

 uznávajú základné princípy demokracie , 

 budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram, 

 učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, 

 získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti 

 

3. Kľúčové kompetencie  
 
 sociálne a personálne 

- viesť žiakov k efektívnej spolupráci v skupine, pozitívne ovplyvňovať kvalitu 

spoločnej práce, 

- motivovať žiakov k diskusii v skupine, 
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- viesť žiakov prostredníctvom spoločných prezentácií, rozborov a hodnotenia práce 

k sebahodnoteniu ústneho a písomného prejavu a ďalších aktivít,  

- viesť žiakov k utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  k 

realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, k akceptovaniu vlastnej osobnosti 

a osobnosti druhých ľudí, 

- viesť žiakov k pozitívnej predstave o sebe samom, poznať a využívať silné stránky 

svojej osobnosti, 

- kriticky hodnotiť svoje nedostatky, počítať s nimi pri výbere povolania 

 spoločenské a občianske 
- oboznámiť žiakov s ich právami a povinnosťami vo všetkých oblastiach 

spoločenského života,  

- naučiť žiakov kultivovane obhajovať svoje práva v rôznych životných situáciách, 

- dôslednou a systematickou kontrolou zadávaných úloh navodzovať situácie 

k získaniu vedomia zodpovednosti za včasné plnenie zadávaných úloh 

a zodpovednosti za vlastnú prácu, 

- pripravovať pre žiakov úlohy, na ktorých sa učia poznávať legislatívu a všeobecné 

morálne zákony a dodržiavať ich, 

- motivovať žiakov sledovať aktuálne dianie v živote spoločnosti doma a vo svete 

a dokázať k nemu zaujať stanovisko, 

 pracovné 

- na konkrétnych situáciách naučiť žiakov dodržiavať pravidlá práce a správania sa,  

- naučiť žiakov využívať vedomosti v záujme vlastného rozvoja aj svojej prípravy 

na budúce povolanie,  

- naučiť žiakov získať si podklady pre dôležité rozhodnutia v rôznych oblastiach 

spoločenského života, 

 riešiť problémy 

- zadávať problémové otázky a úlohy, ktoré žiaci samostatne riešia a prichádzajú 

k vlastným záverom a riešeniam, 

- viesť žiakov ku kritickému mysleniu, využívaniu logického myslenia, 

- viesť žiakov k tvorivému riešeniu úloh, ktoré dokážu prezentovať a obhajovať, 

- viesť žiakov ku spolupráci pri riešení problémov a úloh v skupine,  

- pripravovať žiakov na prípadný neúspech, naučiť ich vytrvalo hľadať ďalšie 

možnosti uplatnenia,  

 komunikačné 

- naučiť žiakov počúvať druhých ľudí, vnímať neverbálnu komunikáciu,  

- naučiť žiakov kultivovane sa vyjadrovať  

- rozvíjať komunikačné schopnosti riadenou diskusiou k učivu, ktoré má súvislosti 

s aktuálnymi problémami a dianím, 

- vhodnými učebnými aktivitami viesť žiakov k presnému a výstižnému 

vyjadrovaniu sa 

- vhodnými príkladmi a úlohami učiť žiakov klásť jasné a zrozumiteľné otázky,  

- vytvárať problémové situácie, pri ktorých žiak v spolupráci s ostatnými vyhľadáva 

informácie, triedi ich a spracováva, 

 v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- viesť žiakov k efektívnemu využívaniu informačno-komunikačnej technológie pri 

tvorivých aktivitách, 

- viesť žiakov, aby nadobudli schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získať 

a spracovávať informácie a používať pri prezentácii. 

 k celoživotnému učeniu sa 
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- uvedomeniu si významu celoživotného vzdelávania v súčasnej spoločnosti, 

- naučiť žiakov samostatne vyhľadávať a triediť informácie z rôznych oblastí 

spoločenského života,  

- na vhodne zvolených ukážkach viesť žiakov k formulovaniu vlastných záverov, pri 

ktorých uplatnia teoretické znalosti a naučia sa obhájiť vlastné stanoviská,  

- zadávať žiakom na spracovanie a riešenie úlohy, ktoré žiaci riešia samostatne 

alebo v skupinách, výsledky svojej práce prezentujú a získané informácie 

prepájajú do  širších celkov, hľadajú medzi nimi súvislosti a vyvodzujú z nich 

závery. 

 

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu  
 

 

Tematický 
celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
Prierezové 

témy 
 

 
Význam a obsah predmetu 
občianskej náuky 

 
Žiak vie určiť typy spoločenstiev, 
v ktorých žije. 
Vie uviesť typy spoločenských rolí, 
ktoré vo svojom živote zohráva. 
Žiak dokáže vysvetliť pomocou 
príkladov päť základných funkcií 
rodiny. Vie charakterizovať 
základné znaky rodiny. Žiak dokáže 
porovnať rozdiely vo fungovaní 
harmonickej a rozvrátenej rodiny. 
Vie na príkladoch uviesť ako 
fungujú pravidlá v rodine. Žiak 
dokáže zostaviť rebríček práv 
a povinností detí v rodine. Vie 
navrhnúť zoznam piatich práv 
a povinností rodičov v rodine. 
Dokáže určiť vzťahy medzi členmi 
širšej rodiny. Vie uviesť na 
príkladoch ako fungujú vzťahy 
medzi príbuznými, priateľmi 
a susedmi.  

 
 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
 

 

 
Výchova k 
manželstvu 
a rodičovstvu 
 

 

 

 

 

 
 
 

Moja 
rodina 

Rodina a jej poslanie 
Funkcie rodiny 
Vzťahy v rodine 

Normy a pravidlá 
Práva a povinnosti detí 
Práva a povinnosti 
rodičov 
Medziľudské vzťahy  

Viacgeneračné 
spolunažívanie 
Príbuzní  
Priatelia a susedia 

Opakovanie tematického 
celku 

 
Moja 

trieda, 
moja 
škola 

 
 

Školská trieda Žiak dokáže vypracovať 
individuálny návrh práv 
a povinností žiaka v triede. Vie 
zdôvodniť vybrané práva 
a povinnosti žiaka zo školského 
poriadku. Dokáže vysvetliť na 
príkladoch pozitívne a negatívne 
vzory pre život v triede a škole. Vie 
vysvetliť úlohu a význam žiackej 
školskej rady. Žiak dokáže vytvoriť 
prehľad mimovyučovacej 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
 
Multikultúrna 
výchova 
 
Ochrana života a 
zdravia 
 

Práva a povinnosti 
v triede 

Triedna samospráva 
Školská samospráva 
Mimovyučovacia činnosť 

Mimoškolská činnosť  
Opakovanie tematického 
celku 
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5. Stratégie  
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania : 

 

Názov tematického 

celku 

Metódy Formy práce 

Moja rodina 

Moja trieda, moja 

škola 

Moja vlasť 

 

 

rozprávanie, opis, rozhovor, 

diskusia, výklad, samostatná 

práca žiakov s pracovným 

listom počítačová 

prezentácia. 

 

 

metodické formy: rozprávanie, 

objasňovanie, opi, rozhovor, 

diskusia, zostavenie plánu, postup 

činnosti, ukážky riešenia úloh, 

samostatné štúdium, práca s IKT  

sociálne formy: frontálne, 

individuálne, skupinové vyučovanie  

organizačné formy  

vyučovacia hodina, projekty, 

vychádzka, návšteva múzea , 

domáca práca. 
 

 

 6.  Učebné zdroje:  
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálové 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Moja rodina 

Moja trieda, 

moja škola 

D. Ďurajková, A. 

Drozdíková: Občianska 

PC Obrazové a 

propagačné 

materiály, 

Časopisy, 

internet, 

encyklopédie 

a mimoškolskej činnosti a aktivity 
v škole, obci a vo svojom okolí.  

 
 

Moja 
vlasť 

 
 

 
Moja 
vlasť 

 
 

Občan, občianstvo  
Žiak vie vysvetliť vlastnými slovami 
význam občianstva pre človeka. 
Dokáže vytvoriť prezentáciu obce 
a regiónu na základe získaných 
informácií. Vie predstaviť 
významné osobnosti obce 
a regiónu. Dokáže prezentovať 
pozitívne tradície svojho regiónu. 
Žiak vie prezentovať základné 
informácie o svojej vlasti. Dokáže 
vysvetliť spôsoby používania 
štátnych symbolov Slovenskej 
republiky. Dokáže pomenovať 
a rozlíšiť štátne sviatky, dni 
pracovného pokoja a pamätné dni 
v SR. Žiak dokáže prezentovať 
vyhľadané základné informácie 
o vzniku, význame a základných 
inštitúciách Európskej únie.  

 

Multikultúrna 
výchova 
 
Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
 
 
 
 
Mediálna 
výchova 

Moja obec 
Osobnosti obce 
Môj región 

Tradície môjho regiónu 
Moja vlasť SR 
Významné osobnosti SR 
Štátne sviatky, pamätné 
dni v SR 

Štátne symboly 
Vznik a význam EÚ 
Inštitúcie EÚ 
Euro – naša mena 

Opakovanie tematického 
celku 
Tvorba projektov 
Záverečné opakovanie 
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 náuka pre 5. ročník ZŠ, 

SPN, 2009, Bratislava 

 

pracovné listy 

Moja vlasť 

 
D. Ďurajková, A. 

Drozdíková: Občianska 

náuka pre 6. ročník ZŠ, 

SPN, 2009, Bratislava 

 

PC, 

interaktívna 

tabuľa 

Obrazové a 

propagačné 

materiály, 

pracovné listy 

Časopisy, 

internet, 

Encyklopédie 

 

 

 

7. Hodnotenie predmetu  
 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov  

    

   Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 

úspešných a neúspešných.   

   Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

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

školský výkon.   

   Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

 

 

Spôsoby hodnotenia  

 slovné hodnotenie, klasifikácia známkou, sebahodnotenie žiaka, pochvala za účasť 

v školských súťažiach a projektoch. 

 

 

Testy a tematické previerky: 

 

            100 – 90% ......1 

            89 –  75% .......2 

            74 –  50% .......3 

            49 – 30%  .......4 

            29 –   0%  .......5  
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť : JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Predmet :  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby:   

                            3 hodiny týždenne  gramatická zložka (99 hodín  ročne) 

                            2 hodiny týždenne literárna zložka (66 hodín ročne) 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Slovenský jazyk v nižšom strednom vzdelávaní ZŠ zahŕňa jazykovú, slohovú a 

literárnu zložku. Jazyková a slohová zložka nie je vzájomne oddelená, je v kompetencii 

učiteľa určovať a upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede. 

 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a 

komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho 

obohatenia človeka. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a 

kognitívnych kompetencií (spôsobilostí) je považované za východisko kvalitnejších 

výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a 

v súkromnom živote. 

Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba 

vlastných textov/prejavov adekvátnych konkrétnej komunikačnej situácii. 

Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na 

sebauvedomenie. Dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, 

nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, 

umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať 

hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a 

sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre 

národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii 

v multikultúrnom prostredí. 

Komunikačná gramotnosť sa má cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých 

vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. 
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Jazyková a slohová časť predmetu rozvíja predovšetkým interaktívne využívanie 

komunikačných nástrojov. Veľa tém slúži aj na rozvoj sociálnej interakcie v rámci 

heterogénnych skupín a formovania autonómneho správania. 

V usporiadaní predmetu sú v popredí komunikačné spôsobilosti a v úzadí sú jazykové 

pojmy (predovšetkým na ZŠ), t. j. jednostranná tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej 

disciplíny. Faktograficky presýtený obsah je zredukovaný v prospech aktivít žiakov, ktorí 

majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými 

komunikátmi. Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s 

informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať ap. (V posledných dvoch 

ročníkoch ZŠ sa systematizujú jazykové pojmy do zatiaľ neúplného jazykového systému, 

ktorý sa dotvorí až na strednej škole.) 

Realizačná rovina vzdelávania sa priklonila ku konštruktivistickému prístupu k učeniu. 

Znamená to, že riešením úloh žiak sám prichádza na základe usmerňovaného zážitkového 

vyučovania na nové poznatky, ktoré vyučujúci systematizuje a zovšeobecňuje. 

V literárnej výchove je cieľom sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti 

žiakov. Základným princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania ako všestranného 

osvojovania umeleckého textu. Dôraz sa kladie na postupné rozvíjanie čitateľa od naivnej 

úrovne (charakteristickej najmä pre primárne vzdelávanie) cez schopnosť analyzovať 

sémantiku umeleckého textu (analytické čítanie), porozumieť jej a prenikať do znakovej 

podstaty textu, až po schopnosť pracovať s jeho významom na vyššej individuálnej úrovni 

spracovania, tj. syntetizovať ho, interpretovať a hodnotiť zo všetkých jeho stránok (syntetické, 

hodnotiace čítanie). 

Tento princíp usporiadania obsahu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencí, resp. 

súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho 

analýzu a hodnotenie. 

            Základnou úlohou literárnej výchovy v nižšom strednom vzdelávaní je postupný 

prechod jednotlivými fázami čítania:  

 čítanie so simultánnym porozumením;  

 analýza štruktúry textu a identifikácia jeho významu;  

 hodnotenie textu.  
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3. Kľúčové kompetencie 
Poznávacia 

(kognitívna) 

kompetencia 

Komunikačná 

kompetencia 

Interpersonálna 

(sociálna) 

kompetencia 

Intrapersonálna 

(osobnostná) 

kompetencia 

Kompetencia 

používať kognitívne 

operácie. 

Kompetencia tvoriť, 

prijať a spracovať 

informácie. 

Kompetencia 

akceptovať skupinové 

hodnoty. 

Kompetencia 

vytvárať 

a reflektovať 

vlastnú identitu. 

Kompetencia učiť sa 

sám aj v skupine. 

Kompetencia 

vyhľadávať 

a sprostredkovať 

informácie. 

Kompetencia 

spolupracovať 

s jednotlivými aj  

skupinami. 

Kompetencia 

vytvárať si 

vlastný 

hodnotový 

systém. 

Kompetencia 

kritického myslenia. 

Kompetencia 

formulovať svoj názor 

a argumentovať. 

Kompetencia tolerovať 

odlišnosti jednotlivcov 

a skupín. 

Kompetencia 

sebaregulácie a 

ochrany 

vlastného života. 

Kompetencia 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Kompetencia verbálne 

a neverbálne vyjadriť 

vôľu a city. 

Kompetencia vžiť sa do 

pocitov a konania inej 

osoby. 

 

Kompetencia 

tvorivého myslenia. 

   

 

 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Čítanie s porozumením Písanie Hovorenie 

Predmetové kompetencie 

I. Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby. 

I. Vyjadriť myšlienky a informácie 

s rôznym cieľom pre špecifické 

publikum. 

I. Vyjadriť myšlienky 

a informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum. 

II. Pochopiť obsah 

textu. 

II. Používať 

informácie a textové 

pasáže z iných 

zdrojov. 

III. Pochopiť 

kompozíciu textu. 

II. Organizovať text z hľadiska 

kompozície. 

III. Používať slovnú 

zásobu primeranú 

určitému cieľu 

komunikátu a publiku. 

III. Zosúladiť štýl textu s cieľom písania.  IV. Štylizovať text. 

IV. Pochopiť 

gramatickú formu textu 

IV. Štylizovať jednoduché vety a 

jednoduché súvetia 

V. Používať informácie a textové pasáže 

z iných zdrojov. 

V. Využívať pri 

komunikácii 
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VI. Transformovať texty z jedného žánru 

do druhého. 

mimojazykové 

prostriedky. 

VII. Opakovane čítať a opravovať text so 

zameraním na gramatiku, interpunkciu a 

pravopis. 

 

 

Cieľové kompetencie – jazyková zložka: 

 

Poznávacie a rečové kompetencie 

 

 Ústny prejav a verejná prezentácia textu 
1.   Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

2.    Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť     

  a správne uplatňovať suprasegmentálne javy. 

  3.    Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy. 

  4.    Reprodukovať umelecký aj vecný text.  

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

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

2. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3. Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky nových javov. 

4. Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

5. Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

6. Pri písanom prejave aplikovať pravopisnú normu. 

 

Analytické a syntetické zručnosti 

1. Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém. 

2. Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

3. Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov. 

 

 

 

Tvorivé zručnosti 

1. Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru, slohového postupu,    

                  jazykového štýlu. 

2. Ústne prezentovať vlastný text. 

3. Napísať krátky príbeh. 

4. Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

5. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 

 

Informačné zručnosti 

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

2. Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu. 

 

Komunikačné zručnosti 

1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

2. Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 
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3. Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

 

Cieľové kompetencie – literárna zložka: 

 

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

1. Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať  

                  a dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

2. Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť 

básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho 

významu. 

3. Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. 

Modulovať   hlas podľa zmyslu textu. 

  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

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

2. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3. Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

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

 

Analytické a interpretačné zručnosti 

1. Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

2. Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

3. Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

4. Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

5. Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej 

básne. 

6. Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke, 

sformulovať   vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi. 

 

Tvorivé zručnosti 

1. Zdramatizovať básnický alebo prozaický text. 

2. Ilustrovať umelecký text. 

3. Napísať kratší prozaický útvar, básnický text, scenár. 

4. Inscenovať kratší dramatický text. 

5. Transformovať literárny text. 

 

Informačné zručnosti 

1. Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

2. Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 

3. Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

4. Budovať si vlastnú knižnicu. 
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4. Obsah vyučovacieho predmetu 

Jazyková  zložka 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

priama reč, uvádzacia veta 

 

 

 

anie s využitím priamej reči (1.  

osoba, 3. osoba) ústne a písomné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neutrálne slová – citovo zafarbené  

(expresívne) slová 

 

 

slovotvorný základ, základové slovo,  

odvodené slovo 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak 

1.1 dokáže z obsahového i formálneho 

hľadiska správne vybrať text a odôvodniť 

výber  

textu v konkrétnej situácii. 

1.2 dokáže na základe analýzy jednotlivých 

textov identifikovať, systematizovať  

a zovšeobecniť poznatky o slohových 

útvaroch/žánroch. 

2.1 dokáže samostatne a bez prípravy 

správne, plynule a nahlas čítať akékoľvek 

texty  

(vrátane tabuliek), ktorých obsah, štýl a jazyk 

sú primerané jeho jazykovej úrovni  

a skúsenostiam a dokáže prispôsobiť rýchlosť 

čítania tomu, aby mohol čo  

najefektívnejšie pochopiť informácie. 

2.2 dokáže správne v domácich a cudzích 

slovách artikulovať a spisovne vyslovovať  

slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li; dodržiavať 

správnu dĺžku slabík a pravidlá  

spodobovania. 

 

Žiak 

1.1 dokáže vyhľadať v texte explicitne a 

implicitne vyjadrené informácie vzťahujúce 

sa na  

danú tému a správne spojiť jednotlivé údaje 

do komplexnej informácie. 

1.2 dokáže na základe explicitných a 

implicitných informácií v umeleckom texte 

analyzovať dej  

a vyvodiť pointu. 

2.1 dokáže vysvetliť význam daných pojmov 

a určiť ich v texte. 
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vnútorná kompozícia: úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podstatné mená: konkrétne, abstraktné 

 

 

 

 

plnovýznamové, neplnovýznamové 

2.2 dokáže vyhľadať určené lexikálne 

prostriedky v texte a posúdiť ich štylistický 

význam. 

2.3 dokáže v prečítanom texte vysvetliť 

význam slov, ktoré pozná. 

3.1 dokáže na základe kontextu alebo pri 

jazykovej a štylistickej analýze textu 

odhadnúť  

význam slov, ktoré nepozná a overiť si ich v 

jazykových slovníkoch. 

4.1 dokáže vysvetliť význam daných pojmov. 

4.2 dokáže určiť v slove slovotvorný základ, 

predponu a príponu a vysvetliť ich využitie 

na  

zmenu lexikálneho významu. 

4.3 dokáže v texte priradiť základové slovo k 

odvodenému slovu a naopak. 

4.4 dokáže určiť slová, z ktorých vzniklo 

zložené slovo. 

5.1 dokáže prerozprávať obsah textu so 

zachovaním časovej a logickej postupnosti. 

5.2 dokáže vyjadriť názor na prečítaný text, 

obhajovať svoje stanovisko a ako argumenty, 

resp.  

protiargumenty použiť niektoré poznatky 

získané analýzou textu. 

 

Žiak 

1.1 dokáže rozlíšiť jednotlivé časti vonkajšej 

kompozície textu a dokáže ich vyjadriť pri  

hlasnom čítaní. 

1.2 dokáže vysvetliť pojmy: tabuľka, názov, 

hlavička, riadok, stĺpec. 

1.3 dokáže určiť jednotlivé časti tabuľky, 

pomenovať ich a objasniť vzťahy medzi 

nimi. 

2.1 dokáže určiť všetky časti vnútornej 

kompozície rozprávania (úvod, zápletka,  

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie). 

 

Žiak 

1.1 pri hlasnom čítaní rešpektuje prostriedky 

nadväznosti:  

hlavný slovný prízvuk, typ písma, 

interpunkciu. 

2.1 dokáže vysvetliť význam daných pojmov 

a určiť ich  

v texte. 
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rozkazovací, podmieňovací 

– neohybný slovný druh 

príčiny 

 

 

– neohybný slovný druh 

 

 

-

menný 

: prisudzovací sklad; zhoda 

 

 

 

 

 

statický opis 

 

 

osoba,  

3. osoba)  

 

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie, 

kt 

 

 

statický opis 

 

 

 

osoba, 3. osoba) 

 

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neutrálne slová – citovo zafarbené 

(expresívne) slová 

 

2.2 dokáže v jednoduchých vetách určiť 

hlavné vetné členy  

a zdôvodniť ich funkciu. 

2.3 dokáže na základe analýzy rozlíšiť 

jednotlivé typy viet. 

3.1 dokáže vysvetliť význam daných pojmov 

a určiť ich  

v texte. 

3.2 dokáže určiť prídavné mená, ktoré sa 

skloňujú podľa  

vzoru páví, matkin, otcov a svoje tvrdenie 

zdôvodniť. 

3.3 dokáže vysvetliť štylistickú funkciu 

stupňovania  

prísloviek v texte. 

 

 

Žiak 

1.1 dokáže navrhnúť tému písania, ktorá je v 

súlade s komunikačnou situáciou  

a cieľom písania. 

2.1 dokáže vysvetliť význam daných pojmov. 

2.2 dokáže na základe analýzy stanovenej 

komunikačnej situácie vybrať vhodný  

slohový útvar/žáner. 

 

 

 

Žiak 

1.1 dokáže vytvoriť osnovu a koncept 

pripravovaného textu. 

2.1 dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú 

tému ucelený text, ktorý spĺňa znaky  

konkrétneho slohového útvaru/žánru. 

2.2 dokáže z východiskového textu vybrať 

potrebné údaje a usporiadať ich do tabuľky. 

3.1 dokáže pri tvorbe textu aplikovať svoje 

vedomosti o vnútornej kompozícii  

a vytvoriť rozprávanie, ktoré obsahuje všetky 

jeho fázy. 

4.1 dokáže pri písaní textu zohľadniť a 

odôvodniť požiadavky na formálnu úpravu  

slohových útvarov/žánrov. 

 

 

Žiak 

1.1 dokáže prispôsobiť lexiku textu 

vzhľadom na cieľ komunikačnej situácie. 
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hlavné vetné členy 

 

-

menný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opis 

 

 

(1. osoba, 3. osoba)  

 

 

 

statický opis 

 

 

 

(1. osoba, 3. osoba)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 dokáže vysvetliť význam daných pojmov. 

1.3 dokáže vysvetliť pojem skratka, vytvoriť 

ju a použiť v texte. 

2.1 pri tvorbe textov funkčne využíva 

bohatstvo spisovnej a nespisovnej lexiky  

národného jazyka s ohľadom na 

žáner/slohový postup/štýl a cieľ 

komunikácie. 

3.1 dokáže vybrať a používať vhodnú 

jazykovú príručku. 

 

Žiak 

1.1 dokáže samostatne tvoriť jednoduché 

holé a rozvité vety s rôznou modalitou,  

pričom dodržiava správny slovosled a 

správne používa interpunkčné znamienka. 

1.2 dokáže samostatne tvoriť jednočlenné a 

dvojčlenné vety s rôznou modalitou,  

pričom dodržiava správny slovosled a 

správne používa interpunkčné znamienka. 

1.3 dokáže pri tvorbe dvojčlenných viet 

správne používať hlavné vetné členy,  

resp. pri jednočlenných vetách vetný základ. 

 

 

Žiak 

1.1 dokáže porovnať a odlíšiť jednotlivé 

slohové útvary/žánre. 

2.1 dokáže samostatne aplikovať svoje 

vedomosti o jednotlivých žánroch/útvaroch 

pri  

transformácii z jedného žánru do druhého. 

 

Žiak  

1.1 dokáže skontrolovať svoj text s cieľom 

vyhľadať a opraviť chyby, pričom aplikuje 

nadobudnuté znalosti z pravopisu, 

lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu. 

1.2 dokáže opraviť texty vytvorené niekým 

iným. 

2.1 dokáže nahlas a plynulo prečítať svoj 

text, pričom správne artikuluje, intonuje,  

prispôsobuje tempo svojho prejavu 

poslucháčom. 

2.2 dokáže prijať hodnotenie druhých 

(spolužiakov a učiteľa) a zapracovať 

identifikované  

chyby s cieľom zlepšiť organizáciu a 
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neutrálne slová – citovo  

zafarbené (expresívne) slová 

 

slov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadväznosť myšlienok, opraviť jednotlivé 

chyby  

a formálnu úpravu textu. 

2.3 dokáže zdôvodniť, prečo niektoré 

pripomienky nezapracoval vo svojom texte. 

Pri  

obhajobe svojho názoru rešpektuje 

spoločenské a komunikačné pravidlá. 

3.1 dokáže vytvoriť čistopis. 

4.1 dokáže zhodnotiť texty vytvorené niekým 

iným a svoje hodnotenie dokáže zdôvodniť. 

 

 

Žiak 

1.1 dokáže sformulovať vlastný názor a 

použiť presvedčivé argumenty a vhodné 

výrazové  

prostriedky. 

2.1 si dokáže samostatne zvoliť a 

sformulovať tému komunikácie. 

2.2 dokáže samostatne a pohotovo 

sformulovať základné myšlienky na zvolenú 

tému  

a zrozumiteľne ich vysloviť. 

2.3 dokáže samostatne sformulovať text na 

určenú tému. 

2.4 dokáže podľa logickej postupnosti 

usporiadať svoju výpoveď. 

3.1 dokáže použiť vhodné jazykové i 

mimojazykové (mimika, gestikulácia, postoj) 

prostriedky  

v súlade s komunikačnou situáciou. 

4.1 dokáže v danej komunikačnej situácii 

použiť vhodný spoločenský tón v súlade s 

cieľom  

komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná 

komunikácia uskutočňuje. 

5.1 dokáže vhodne začať a ukončiť svoj 

prejav a použiť pritom vhodné výrazové 

prostriedky. 

6.1 dokáže správne a spoločensky vhodne 

sformulovať otázky, aby zistil, ako 

poslucháči  

porozumeli vytvorenému prejavu. 

7.1 dokáže posúdiť z hľadiska jazykovej 

správnosti a spoločenského tónu vyjadrenie 

partnerov  

v danej komunikácii. 
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dialóg 

 

 

cia, mimika, postoj 

 

 

neutrálne slová – citovo zafarbené  

(expresívne) slová 

 

 

 

 

podstatné mená: konkrétne, abstraktné 

 

 

 

 

plnovýznamové,  

neplnovýznamové 

rozkazovací,  

podmieňovací 

– neohybný slovný druh 

príčiny;  

stupňovanie prísloviek 

 

– neohybný slovný druh 

 

 

-

menný 

 

 

 

dialóg 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 dokáže zhodnotiť obsah a kvalitu ústnych 

prejavov spolužiakov a reagovať na ne  

spoločensky vhodným spôsobom. 

 

Žiak 

1.1 dokáže vo vlastnom prejave vhodne 

využiť informácie získané z rôznych  

informačných zdrojov. 

 

 

Žiak 

1.1 dokáže v danej komunikačnej situácii 

vhodne využívať slovnú zásobu s ohľadom  

na cieľ, obsah a adresáta komunikácie. 

 

 

Žiak 

1.1 dokáže samostatne tvoriť jednoduché 

holé vety, jednoduché rozvité vety  

(jednočlenné a dvojčlenné vety), pričom 

dodržiava správny slovosled a intonáciu. 

2.1 dokáže vo svojom prejave používať 

správne tvary ohybných a neohybných  

slovných druhov. 

3.1 dokáže počas komunikácie opraviť alebo 

preformulovať vety vo svojej  

výpovedi. 

3.2 dokáže samostatne vytvoriť logicky 

usporiadaný súvislý text. 

4.1 dokáže na základe analýzy zhodnotiť 

správnosť použitého žánru/útvaru  

a uplatnenie časovej a logickej postupnosti v 

ústnom prehovore komunikačného  

partnera. 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak 

1.1 dokáže v komunikačnej situácii plynulo a 

zrozumiteľne artikulovať a  

uplatňovať primeranú silu hlasu. 

1.2 dokáže správne dodržiavať hlavný slovný 

prízvuk. 

1.3 dokáže správne vyslovovať domáce a 
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Príprava a tvorba celoškolského projektu, 

realizácia celoškolského projektu  

 

 

 

 

Literárna zložka 

 

o príslovie, porekadlo, pranostika, 

anekdota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o bájka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o báj 

o poviedka 

zdomácnené cudzie slová so slabikami  

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

2.1 dokáže primerane gestikulovať, používať 

vhodnú mimiku, zaujať spoločensky  

vhodný postoj a dodržiavať vhodnú 

vzdialenosť s komunikujúcim. 

 

 

    Žiak vie samostatne vypracovať projekt,  

    vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov,  

    dokáže prezentovať projekt 

 

 

 

 

Žiak 

dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, 

pri hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a 

dodržiava správnu výslovnosť. 

dokáže vysvetliť a rozlíšiť pojmy príslovie, 

porekadlo, pranostika, anekdota a uviesť 

príklad. 

dokáže vysvetliť význam konkrétneho 

príslovia, porekadla  a pranostiky. 

dokáže vysvetliť podstatu humoru v 

anekdote z hľadiska deja, charakteristiky 

postavy a štýlu. 

dokáže funkčne využiť príslovie, porekadlo, 

pranostiku, anekdotu vo svojom texte. 

dokáže vytvoriť krátky vtipný príbeh. Pri 

jeho tvorbe aplikuje svoje znalosti o 

anekdote. 

dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a 

uviesť, čo ho vyvolalo.  

 

Žiak 

dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, 

pri hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a 

dodržiava správnu výslovnosť. 

dokáže vysvetliť pojem bájka. 

dokáže vyvodiť z bájky mravné ponaučenie. 

dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a 

uviesť, čo ho vyvolalo. 

 

 

Žiak 

dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, 
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o balada 

o kompozícia literárneho diela 

o vnútorná kompozícia literárneho 

diela: úvod, zápletka, vyvrcholenie, 

obrat, rozuzlenie 

o spôsob rozprávania: ja-rozprávanie, 

on-rozprávanie 

o anekdota 

o humor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o dobrodružná literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o populárna pieseň 

o verš 

o rým: striedavý, združený 

pri hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a 

dodržiava správnu výslovnosť. 

dokáže vysvetliť podstatu jednotlivých 

literárnych pojmov. 

dokáže v texte identifikovať žánrové znaky 

prečítaného literárneho diela. 

dokáže  vyhľadať v  literárnom diele hlavné 

a vedľajšie postavy, dokáže 

charakterizovať hlavné postavy z 

čitateľského hľadiska a svoje tvrdenie 

podložiť argumentmi. 

dokáže transformovať prozaický text na 

dramatický,  výrazne ho prečítať a 

prezentovať ho v dramatizovanom čítaní. 

dokáže na základe analýzy literárneho diela 

identifikovať jeho vnútornú kompozíciu a 

svoje tvrdenie zdôvodniť. 

dokáže vytvoriť príbeh, v ktorom sú 

obsiahnuté všetky fázy vnútornej 

kompozície. 

dokáže rozpoznať jednotlivé spôsoby 

rozprávania. 

dokáže transformovať spôsoby rozprávania–

z ja-rozprávania do on-rozprávania a naopak. 

dokáže analyzovať umelecký text z hľadiska 

témy, kompozície a 

štylizácie. 

dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a 

uviesť, čo ho vyvolalo. 

 

 

Žiak 

dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, 

pri hlasnom čítaní  správne dýcha, artikuluje 

a  dodržiava správnu výslovnosť. 

dokáže vysvetliť pojmy dobrodružná 

literatúra, umelecká literatúra. 

dokáže nájsť jazykové prostriedky, ktorými 

autor dosahuje dramatické napätie v texte a 

svoje tvrdenie vie zdôvodniť. 

dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a 

uviesť, čo ho vyvolalo. 

 

 

Žiak 

dokáže recitovať báseň tak, aby vyjadril 

rytmickú usporiadanosť básnického textu, 
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o dramatické umenie- rozhlasová hra 

správne dýcha, artikuluje a dodržiava 

spisovnú výslovnosť. 

dokáže vysvetliť rozdiel medzi striedavým a 

združeným rýmom.  

dokáže vytvoriť jednoduchý básnický text, v 

ktorom uplatní 

striedavý alebo združený rým. 

dokáže analyzovať text populárnej piesne z 

hľadiska témy, štylizácie a metriky. 

dokáže vyjadriť svoj zážitok z textu piesne a 

uviesť, čo ho vyvolalo. 

 

Žiak 

dokáže plynulo čítať dramatický text, pri 

hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a 

dodržiava spisovnú výslovnosť. 

dokáže výrazne prečítať prehovory 

jednotlivých postáv dramatického textu v 

súlade s ich charakterom. 

dokáže vysvetliť rozdiel medzi rozprávkou 

ako literárnym žánrom a 

rozhlasovou rozprávkou. 

dokáže na základe analýzy vytvoriť dejovú 

osnovu literárnej/rozhlasovej rozprávky. 

dokáže na základe analýzy prerozprávať 

obsah literárnej/rozhlasovej rozprávky. 

dokáže určiť na základe analýzy rozhlasovej 

rozprávky hlavné a vedľajšie postavy, dokáže 

charakterizovať hlavné postavy a svoje 

tvrdenie podložiť argumentmi. 

dokáže transformovať dramatický literárny 

text na prozaický. 

dokáže vytvoriť jednoduchý scenár pre 

rozhlasovú podobu rozprávky. 

dokáže vyjadriť svoj zážitok z rozhlasovej 

hry a uviesť, čo ho vyvolalo. 

 

 

 

5. Prierezové  témy 

Prierezová téma Predmet Téma 

Environmentálna Slovenský jazyk a 

literatúra 

Opis prírody v literárnych textoch, text 

o obrázkoch – les, text a diskusia – Kto sa stará 
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výchova o čistotu? 

literárna zložka- piesne, básne 

Mediálna výchova Slovenský jazyk a 

literatúra 

Rozhlas, suprasegmentálne javy pri ústnom 

prejave 

literárna zložka- prezentácie o autoroch, rozbor 

diel 

Multikultúrna 

výchova 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Tvorba a príprava celoškolského projektu 

literárna zložka- autori a ich tvorba v 

jednotlivých historických obdobiach, 

charakteristika období, štúrovské hnutie 

 

Ochrana života 

a zdravia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Text v učebnici – ťažkosti s letom do vesmíru, 

Čo je zdravé? 

literárna zložka- balady, poviedky 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Neverbálna komunikácia, argument, 

protiargument, diskusia na aktuálnu tému 

literárna zložka-  

každý literárny text v sebe nesie posolstvo 

autora, prepojenie textov so životom s dôrazom 

na životné hodnoty 

Regionálna 

výchova a tradičná 

ľudová výchova 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Tradičná ľudová kultúra: bohatstvo slovnej 

zásoby: charakteristika miestneho nárečia 

literárna zložka- ľudová slovesnosť, autori a ich 

život, štúrovské hnutie 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Vyhľadávanie údajov a informácií na internete, 

zásady správneho vyjadrovania, prezentovania a 

prednášania 

literárna výchova- prezentácie a projekty o 

živote a diele autorov 

Finančná 

gramotnosť 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Grafy – vedieť čítať grafy, pracovať s číselnými 

údajmi,  
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literárna zložka- práca s textom 

Dopravná výchova 

– výchova 

k bezpečnosti 

v cestnej premávke  

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Bezpečnosť na cestách 

Globálne 

vzdelávanie 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí… (Svetové 

osobnosti) 

literárna zložka- život a tvorba spisovateľov 

 

 

 

6. Stratégie 

 
METÓDY A FORMY PRÁCE 

Výber na základe uváženia učiteľa s ohľadom na podmienky danej triedy /motivácia,  

vysvetlenie obsahu učiva, práca s textom, precvičovanie formou otázok a odpovedí,  

rozhovor, skupinové vyučovanie, samostatná práca, hlasné-tiché čítanie, čítanie s  

porozumením, interpretácia textu, reprodukované rozprávanie, využívanie priestorov školskej  

knižnice a internetovej učebne, beseda, prednes, dramatizácia textu,  

referát, práca so slovníkmi, diktáty, pravopisné cvičenia, opakovanie vrátanie opakovania  

formou testu, školská slohová úloha, doplnkové čítanie, autorská literárna činnosť, hry,  

využívanie učebných pomôcok, vyžívanie medzipredmetových vzťahov, návšteva  

výchovno-vzdelávacích programov, exkurzie. 

 

7. Učebné zdroje 
učebnice, pracovné zošity, jazykové príručky, jazykovedné časopisy, literárne časopisy,  

encyklopédie, slovníky, videokazety, zvukové nahrávky, pracovné texty, obrazové  

súbory, internet. 

 

KRAJČOVIČOVÁ, J. – KESSELOVÁ, J.: Slovenský jazyk pre 6.ročník základných škôl. 

2.vyd. Bratislava: SPN, 2011, 125 s. ISBN 978-80-10-02163-5 

 

PETRÍKOVÁ, D.: Literárna výchova pre 6.ročník základných škôl. 1.vyd. Prievidza: 

Združenie EDUCO, 2010, 112 s. ISBN 978-80-89431-15 

 

Internetové zdroje: 

                  www.zborovna.sk 

                  www.google.sk 
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8. Hodnotenie predmetu 
 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 6. ročníku ZŠ   

 počet: 4 

 zameranie: opakovanie učiva z 5. ročníka, prídavné mená, slovesné spôsoby,  

opakovanie učiva zo 6. ročníka 

 

Počet a zameranie písomných slohových prác v 6. ročníku ZŠ   

  počet: 2  

 zameranie: statický opis, rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba)  

 

 

 

 

Kontrolné diktáty:                                           

0 -1 chyba ........1 

      2 - 3 chyby .......2 

      4 - 7 chýb .........3 

      8 - 10 chýb .......4 

     11 – viac chýb....5 

Písomné slohové  práce: 

            28 – 26 bodov.......1 

            25 – 21 bodov.......2 

            20 – 14 bodov.......3 

            13 –   9 bodov.......4 

              8 –   0 bodov.......5  

Testy a tematické previerky: 

            100 – 90% ......1 

            89 –  75% .......2 

            74 –  50% .......3 
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            49 – 30%  .......4 

            29 –   0%  .......5  
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GEOGRAFIA 
 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Predmet: GEOGRAFIA 

Ročník: šiesty  

Časový rozsah výučby: 2 hodiny /týždenne (66hod/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 v spojenej triede spolu s 5. ročníkom.  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu  

 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty 

Zem. Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a 

uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie umožňuje 

žiakom spoznávať krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu 

porozumieť vzťahom medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú 

vzájomnú previazanosť. Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými 

podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, 

analyzovať jej obsah a interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom 

prostredí, tvoria základ geografického myslenia a vzdelávania. Dôkladné poznanie Zeme je 

nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je osobité. Od iných sa 

odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným 

jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti predpokladá pochopenie 

podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k princípom 

demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým 

konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. 

Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy jasnú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť 

mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti popisovaných regiónov, 

ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho jedinečnosť v kontexte Európy, 

či sveta. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 
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vyučovací predmet geografia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy 

pod číslom  2015-5129/598:2-10A0. 

  

Žiaci  

 vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine 

z rôznych informačných zdrojov, 

 získajú schopnosti prezentovať informácie o svetadieloch v rôznych podobách (grafy, 

tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a pod.), 

 budú schopní zdôvodniť rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na 

rozmiestnenie obyvateľstva a život človeka v jednotlivých oblastiach, 

 prejavia záujem o kultúru a spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, 

 pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a 

socioekonomických zložiek 

 získajú schopnosti pracovať  iniciatívne a tvorivo či už s mapou, samostatne 

s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o jednotlivých regiónoch 

svetadielov 

 spoznajú kultúrne osobitosti vo vybraných regiónoch sveta, učia sa vážiť si iné 

kultúry pri zachovaní vlastnej identity, obsahom sú aj vybrané kultúrne pamiatky, pri 

ktorých ocenia ich krásu a uvedomia si potrebu chrániť ich  

 vedia čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných 

lokalitách, nájsť vhodnú mapu na internete,  

 sú schopní získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať 

jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. 

 

 

3. Kľúčové kompetencie  

 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový 

a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie 

žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti 

krajiny. 

 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  

 orientovať sa na mape – automapa, internetová mapa, turistická mapa, určiť 

geografickú polohu bodu na mape geografickými súradnicami 

 vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a iných zdrojov, vedieť 

diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí sveta 

 

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen 

učebnice, ale aj odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú 

aktuálne informácie Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne 

porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie 

čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém 

a diagramov považujem za základné vyjadrovacie prostriedky geografie.  

 V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky 
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získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach. Vytvoriť ich 

prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach 

sveta.  

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 hľadať odpovede na otázky, zdôvodňovať, uvažovať, hodnotiť, pracovať so 

zdrojmi 

 schopnosť objavovať, vyhľadávať informácie, prezentovať, vysvetľovať na 

základe  príkladov. Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť 

vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové zdroje v 

tlačenej či digitálnej podobe) Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom 

poznania rôznych kultúr na celom svete 

 Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa 

ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu 

regionálnej geografie.  

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. 

Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, 

projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod.  

 Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových 

aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.).  

 poznatky fyzickej geografie sú z oblasti prírodných charakteristík Zeme. 

Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji 

hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností 

zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní 

aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných 

surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na 

povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté 

platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach 

sveta.  

 v oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, 

na premeny,  ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, 

ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť 

perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, 

hospodárstva a i.).  

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

     V 6. ročníku je obsahový štandard geografie zameraný na komplexné spoznávanie 

svetadielov Afrika a Ázia. V úvode sa na jednej hodine venujeme charakteristike 

Obyvateľov sveta a ich postaveniu na planéte Zem. Poznatky sú interpretované nielen 

v teoretickej, ale  aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom 
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(rozprávanie, rozhovor, problémy), či už formou prezentácií alebo využívaním IKT vo 

vyučovacom procese. 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vesmír, slnečná sústava (Slnko a osem 

planét, Mesiac) guľatý tvar Zeme dopad 

slnečných lúčov otáčanie Zeme sklon 

zemskej osi severná a južná pologuľa, 

východná a západná pologuľa obeh Zeme 

okolo Slnka priklonenie severnej a južnej 

pologule časové pásma svetadiely, svetový 

oceán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glóbus nultý poludník, poludníky, rovník, 

rovnobežky východná a západná pologuľa 

geografická sieť mapa, obsah mapy 

(mapové znaky, grafická mierka mapy) 

GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

Pohoria, nížiny sopky, zemetrasenia doliny 

(kaňony), rieky, vodopády, jazerá 

podnebné pásma (teplé, mierne, studené), 

ovzdušie, oblaky výšková stupňovitosť, 

šírková pásmovitosť typy krajín (tropické 

dažďové lesy, savany, púšte, subtropická 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

  rozpoznať základné prvky slnečnej 

sústavy na jednoduchom náčrte, 

opísať zdanlivú dráhu Slnka a 

Mesiaca na oblohe (obrázkoch, 

náčrtoch),  

  vysvetliť príčiny striedania dňa a 

noci na Zemi,  

  určiť podľa mapy časových pásem, 

kde na Zemi je viac hodín ako na 

Slovensku a kde menej, 

 uviesť dôvody vzniku teplotných 

pásem na Zemi, 

 vysvetliť striedanie ročných období,  

 rozpoznať na glóbuse (mape) 

svetadiely a oceány na Zemi 

 

 

 

 rozlíšiť na glóbuse jednotlivé 

zemské pologule 

 určiť vybrané miesto na mape 

pomocou geografických súradníc,  

 porovnať na mapách rôznych 

grafických mierok vzdialenosti,  

 identifikovať na mape základné 

objekty v krajine (vie „čítať“ obsah 

mapy),  

 vyhľadať konkrétne miesta na 

digitálnych mapách. 

 

 

Porozprávať podľa mapy a obrázkov o 

cestovaní vybraným pohorím:  

 vysvetliť (vlastnými slovami) 

príčiny vzniku pohorí,  

 vymenovať činitele, ktoré sa 
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krajina, stepi, listnaté lesy mierneho 

pásma, ihličnaté lesy mierneho pásma, 

tundra, polárna krajina, vysokohorská 

krajina) ochrana prírody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestá, vidiecke sídla prírodné a kultúrne 

pamiatky zapísané v zozname UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podieľajú na zarovnávaní pohorí,  

 zhodnotiť podľa mapy (glóbusu) 

rizikové zemetrasné oblasti na 

Zemi,  

 zdôvodniť usporiadanie rastlinstva a 

živočíšstva podľa nadmorskej výšky 

(výškovú stupňovitosť),  

 Porozprávať podľa mapy a obrázkov 

o cestovaní popri rieke od jej 

prameňa k ústiu:  

 vysvetliť vznik riek a jazier,  

 opísať, ako sa vytvárajú doliny 

(kaňony) a vodopády, 

 Porozprávať o cestovaní balónom od 

rovníka do polárnych krajín: 

zosumarizovať zmeny v ovzduší so 

stúpajúcou výškou, 

 vysvetliť vznik usporiadania 

rastlinstva a živočíšstva na Zemi do 

pásiem (šírkovú pásmovitosť),  

 priradiť k jednotlivým šírkovým 

pásmam dva typické rastlinné druhy 

a dva druhy živočíchov,  

 na dvoch príkladoch zhodnotiť 

význam ochrany prírodných 

pamiatok zapísaných v Zozname 

prírodného a kultúrneho dedičstva 

UNESCO a ukázať ich na mape 

(glóbuse). 

 

 

Porozprávať o cestovaní mestom a 

vidiekom:  

 porovnať životné podmienky ľudí 

žijúcich v meste a na vidieku,  

 zhodnotiť vplyv prírodných 

podmienok na rozmiestnenie 

obyvateľstva,  

 na dvoch príkladoch zhodnotiť 

význam ochrany kultúrnych 

pamiatok zapísaných v Zozname 

kultúrneho dedičstva UNESCO a 

ukázať ich na mape (glóbuse). 
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Turistické vybavenie, turistická mapa 

orientácia mapy, kompas členitosť terénu, 

nadmorská výška, záujmové body, vrcholy 

s výhľadom, turistické značky, smerovník 

Geocaching, GPS 

 

 

 

 

 

 vytýčiť trasu geografickej exkurzie 

(vychádzky) a slovne opísať jej 

priebeh, odhadnúť vzdialenosti k 

zaujímavým bodom na mape 

(vrcholy, kultúrno-historické a 

prírodné pamiatky) a náročnosť 

prístupu k nim,  

 pomocou prístroja GPS (mobilu) 

nájsť zaujímavé miesto. 

 

 

5. Prierezové témy 
 

 osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) - spoznávanie oblastí z hľadiska prírodných i 

kultúrnych podmienok 

 environmentálna výchova (ENV) - zásah človeka do prírody, globálne súvislosti 

 výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) - zodpovednosť pri rozhodnutiach 

 multikultúrna výchova - akceptovanie kultúrnych rozmanitostí národov, kultúrne 

dedičstvo 

 ochrana života a zdravia - problémy obyvateľov, rozpoznanie nebezpečných situácií, 

poskytnutie pomoci 

 finančná gramotnosť (FIG) - zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných 

potrieb, príjem a práca 

 regionálna výchova (REV) - osobitosti regiónov, práca s informáciami 

Medzipredmetové vzťahy: dejepis, informatika, biológia 

  

 

6. Požiadavky na výstup  

 

Požadovaný výstup žiakov z geografie v 6. ročníku 

 

 vymedziť polohu a opísať pobrežie Afriky a Ázie podľa mapy, uviesť príčiny veľkej 

členitosti povrchu 

 komplexne hodnotiť obidva svetadiely z hľadiska ich prírodných a kultúrnych 

charakteristík 

 vysvetliť vplyv pasátov a prúdenie monzúnov na podnebie Afriky, resp. Ázie 

 vysvetliť príčiny rozloženia podnebných pásem vo vzťahu k rozloženiu rastlinstva a 

živočíšstva v Afrike a Ázii, zdôvodniť rozdiely medzi vnútrozemskými a pobrežnými 

oblasťami 

 vymedziť povodia najväčších afrických a ázijských riek a zaradiť ich do úmorí 

 zhodnotiť vplyv prírodných podmienok a ďalších faktorov pri osídľovaní svetadielov, 

uviesť problémy obyvateľov, dôvody ich nerovnomerného rozloženia 

 uviesť hospodársku vyspelosť jednotlivých oblastí svetadielov, zdôvodniť rozdiely v 

hospodárskej vyspelosti štátov 

 zdôvodniť príčiny národnostných a náboženských sporov a identifikovať ohrozené 
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regióny, 

 lokalizovať najväčšie mestá Afriky a Ázie a zdôvodniť výnimočnosť postavenia 

najväčších štátov Ázie vo svete, 

 odôvodniť zaradenie vybraných pamiatok do zoznamu UNESCO a lokalizovať ich na 

mape, 

 pracovať efektívne s dostupnými zdrojmi - mapa, literatúra, encyklopédie, internet, 

pripraviť projekt a vedieť ho prezentovať, 

 

 

7. Stratégia 

 
Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich 

použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / 

motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva/ sa 

veľký dôraz kladie na: 

 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, ale i glóbusom, práce 

s literatúrou- učebnicou a doplňujúcimi zdrojmi, 

 začlenenie skupinovej práce do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a 

učiteľom, 

 samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri 

vypracovávaní projektov, 

  využitie IKT vo výučbe -výukové programy, dataprojektor, počítač, filmy, 

interaktívne cvičenia, 

Výučba bude prebiehať v triede a doplnená bude výučbou v počítačovej učebni a učebni s 

interaktívnou tabuľou. 

 

 

8. Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Planéta Zem 

Ružek, I. a kol.: 

Geografia pre  

5. ročník 

základných škôl 

Interaktívna 

tabuľa, PC 

 

Glóbus, atlas, 

učebnica, 

pracovný zošit 

 

Časopisy, 

internet 

edukačný 

softvér  

 

Zobrazovanie 

Zeme 

Ružek, I. a kol.: 

Geografia pre  

5. ročník 

základných škôl 

Interaktívna 

tabuľa, PC 

Mapa, glóbus, 

atlas, učebnica, 

pracovný zošit 

Časopisy, 

internet,  

Google Earth. 

pracovné listy, 

slepé mapy 
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Cestujeme 

po Zemi 

 

Ružek, I. a kol.: 

Geografia pre  

5. ročník 

základných 

škôl, 

Hudecová, R. 

a kol.: Ekológia 

pre prímu 

a sekundu 

gymnázia 

s osemročným 

štúdiom a 5. – 

6. ročník ZŠ. 

Interaktívna 

tabuľa, PC  

Mapa, atlas, 

učebnica, 

pracovný zošit, 

edukačné CD 

Časopisy, 

internet, 

pracovné listy, 

slepé mapy, 

obrysové mapy  

sveta,  Google 

Earth 

 

Geografické 

exkurzie 

a vychádzky 

 

Ružek, I. a kol.: 

Geografia pre  

5. ročník 

základných škôl 

Interaktívna 

tabuľa, PC 

Mapa, atlas, 

učebnica, GPS, 

kompas 

Časopisy, 

internet, 

pracovné listy, 

slepé mapy, 

automapy, 

turistické mapy, 

mobil, tablet, 

GPS navigácia 

 

 

9. Hodnotenie predmetu 

 

Hodnotenie úrovne vedomostí a zručností sa realizuje na základe Metodického 

pokynu č. 22/2011 čl.9  na hodnotenie žiakov. 

            Kontrola a hodnotenie žiakov bude prebiehať: 

 

- verbálnou formou – v časovom rozsahu 5 - 10 min  

- písomnou formou –   test v rozsahu 15 - 20 min.  

- prezentácia projektov –  kontrola a hodnotenie kombinácie písomných a grafických 

prejavov spolu s komunikačnými zručnosťami žiaka. 

 

 

Stupnica pre hodnotenie:  

100 – 90 % ........... 1 

89 – 75 % ............. 2 

74 – 50 % ............. 3 

49 – 30 % ............. 4 

< 30 % .................. 5 
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INFORMATIKA 
 

Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA  A  PRÁCA  S  INFORMÁCIAMI 

Predmet: INFORMATIKA 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 1 hodina /týždenne (33hod/rok) 

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i 

aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov 

pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším 

stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, 

ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, 

aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a 

poznatky i v iných predmetoch. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu   
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Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet informatika, schváleného ako 

súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy.  

Žiaci: 

 

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

 uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel, 

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia, 

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

 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe, 

 poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť, 

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

 rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo. 

 

3. Kľúčové kompetencie  

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 informatickej výchovy využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 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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 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

 projektové, zážitkové vyučovanie 

 
 
 
 
 
 
4. Obsah vyučovacieho predmetu  
 

 

  
 

Reprezentácie a nástroje – práca s textom   
 

    
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: schránka, odrážky a číslovanie, tabuľka 

 

  
 

 používať konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu textu, Vlastnosti a vzťahy: slovo ako skupina písmen, veta ako skupina slov, 
 

  
 

 voliť vhodný nástroj na prácu s textom, odsek ako skupina viet, medzery  a oddeľovače, obrázok  a text,  for- 
 

  
 

 používať nástroje na vyhľadanie a nahradenie textu, mátovanie textu, písmo + typ, veľkosť, hrúbka a farba písma (t.j. zvý- 
 

  
 

 posudzovať vplyv formátovacích nástrojov a skrytých znakov na 
raznenia), zarovnanie odseku, obrázok ako súčasť textu, skryté značky 

 

  
 

 výsledný text a operácie s textom, ako  súčasť  textového  dokumentu,  obrázok  ako  súčasť  textu, vplyv 
 

   
 

 skúmať nové nástroje v konkrétnom editore. skrytých znakov na štruktúru aj výsledný vzhľad textu, znaky ako pís- 
 

  
 

  mená, číslice, špeciálne znaky a symboly, text a hypertext (napr. na 
 

  internete, v encyklopédii) 
 

  Procesy: presúvanie, kopírovanie a vkladanie textu, vkladanie obráz- 
 

  kov zo súboru, kontrola pravopisu 
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Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami   
 

    
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: snímka,  prezentácia,  rozmiestnenie,  pozadie,  prechod  medzi 

 

  
 

 používať konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu prezentá- 
snímkami  

 

  
 

 cií, Vlastnosti a vzťahy: snímky a ich poradie – prezentácia 
 

   
 

 skúmať nové nástroje v konkrétnom editore. Procesy: vytváranie prezentácie, vloženie novej snímky, vloženie textu, 
 

  
 

  vloženie obrázku, spustenie a zastavenie prezentácie 
 

    
 

    
 

 

 

Reprezentácie a nástroje – práca s tabuľkami 
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

  
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa bunky 

 

  
 

 používať konkrétne nástroje na prácu s tabuľkami. 
Vlastnosti a vzťahy:  adresa  bunky  ako  pozícia  bunky  v  tabuľke, 

 

  
 

 vlastnosti bunky a k o zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky 
 

 Procesy: pohyb (navigácia) v tabuľke (šípkami, klikaním), vpisovanie 
 

 údajov, ich upravovanie a zvýrazňovanie 
 

   
 

Reprezentácie a nástroje – informácie   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

  
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: vzťahy medzi jednotlivými typmi informácie (gra- 

 

  
 

 kódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie, 
fika, text, čísla, zvuk) 
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 dekódovať informáciu z jednoduchých reprezentácii,   
 

 vyhľadávať a získavať informácie v informačnom systéme a da-   
 

tabáze (knižnica, elektronicky obchod, rezervácie lístkov...),   
 

 získavať informácie rôznych typov pomocou konkrétnych nástro-   
 

jov (napr. zoskenovaním, odfotením, nahraním zvuku, videa, ...),   
 

 vyberať vhodné nástroje na spracovanie informácii (na vyhľadá-   
 

vanie a získavanie, spracovanie informácií a komunikovanie po-   
 

mocou nástrojov).   
 

   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Reprezentácie a nástroje – štruktúry  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: postupnosť, tabuľka (v zmysle frekvenčná, kódovacia, slovník, 

 

 
 

 orientovať sa v jednoduchej štruktúre – vyhľadávať a získať in- 
mriežka), riadok, stĺpec 

 

 
 

 formácie zo štruktúry podľa zadaných kritérií, Vlastnosti a vzťahy: poradie objektov a ich pozícia v postupnosti, výz- 
 

  
 

 organizovať informácie do štruktúr – vytvárať a manipulovať so 
nam postupnosti, pozícia objektov v tabuľke, predchodca, nasledovník, 

 

 
 

 štruktúrami, ktoré obsahujú údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, sused, význam tabuľky 
 

  
 

 grafy, postupnosti obrázkov, čísel, ...), Procesy: práca s grafovými štruktúrami (s mapou, labyrintom, sieťou), 
 

  
 

 interpretovať údaje zo štruktúr – vyvodiť existujúce vzťahy zo 
práca so stromovými štruktúrami (strom rozhodnutí, stratégií, turnajov, 

 

  
 

 zadaných údajov v štruktúre, prerozprávať informácie uložené v 
rodokmeň), zapisovanie a vyhľadávanie v jednoduchej štruktúre, zos- 
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 štruktúre vlastnými slovami. tavovanie štruktúry 
 

  
 

  
 

Komunikácia a spolupráca – práca s webovou stránkou  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 

 získavať informácie z webových stránok a použiť ich vo svojich 
produktoch (rešpektuje autorské práva),

  

 posúdiť účel webovej stránky.
 

 
 
 

 

 

 
 

Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Pojmy: vyhľadávač 

 

  
 

 diskutovať o výsledkoch vyhľadávania (či spĺňajú naše očakáva- 
Procesy: vyhľadávanie textov, stránok, obrázkov, videa, vyhľadávanie 

 

 
 

nia),  v mapách na internete 
 

  
 

 posúdiť  správnosť  vyhľadaných informácií  (výstup vyhľadáva-  
 

nia),   
 

 vyhľadávať a získať textovú a grafickú informáciu podľa zadanej  
 

frázy na webe,   
 

 získať  z  konkrétneho  zdroja  požadované  výstupy, prostredníc-  
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tvom presne zadaných inštrukcií   
 

 vyhľadávať rôzne typy informácií na webe.   
 

 
 

 

 

 
 

Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu  
 

  
 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

  
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: príloha, adresár 

 

 
 

 zostaviť a posielať správu danému príjemcovi prostredníctvom 
Procesy: dodržiavanie netikety, preposlanie e-mailu, priloženie prílohy, 

 

 
 

konkrétneho e- mailového nástroja, odoslanie e-mailu viacerým adresátom naraz 
 

 
 

 hľadať a zobraziť prijatú správu od konkrétneho odosielateľa pro-  
 

stredníctvom konkrétneho e-mailového nástroja,  
 

 pripojiť prílohu správy, zobraziť prijatú prílohu prostredníctvom  
 

konkrétneho e-mailového nástroja,  
 

 zhodnotiť správnosť e-mailovej adresy.  
 

 

 

 
 

Algoritmické riešenie problémov – analýza problému   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Vlastnosti a vzťahy: platí – neplatí, a/alebo/nie (neformálne) 

 

  
 

 uvažovať o obmedzeniach, ktoré súvisia s riešením úlohy, 
Procesy: krokovanie sekvencie a opakovania, rozhodovanie o pravdi- 
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 identifikovať opakujúce sa vzory, 
 vosti tvrdenia 

 

  
 

 uvažovať o hraničných prípadoch (na úrovni cyklov),   
 

 rozhodnúť o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia (výroku),   
 

 vybrať prvky alebo možnosti podľa pravdivosti tvrdenia,   
 

 popísať vzťahy medzi informáciami vlastnými slovami,   
 

 uvádzať kontra príklad, v ktorom niečo neplatí, nefunguje,  
 

 uvažovať o rôznych riešeniach.   
 

Algoritmické riešenie problémov – jazyk na zápis riešenia   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Vlastnosti a vzťahy: chybný zápis, konštrukcie jazyka ako postupnosti 

 

  
 

 použiť jazyk na popis riešenia problému – aplikovať pravidlá, 
príkazov 

 

 
 

konštrukcie jazyka.  Procesy: zostavovanie programu v jazyku na zápis algoritmov, spuste- 
 

  
 

  nie programu 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou postupnosti príkazov  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
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Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: príkaz, parameter príkazu, postupnosť príkazov 

 

 
 

 riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti, Vlastnosti a vzťahy: ako súvisia príkazy, poradie príkazov a výsledok, 
 

 
 

 aplikovať pravidlá konštrukcie jazyka pre zostavenie postupnosti pravidlá jazyka pre zostavenie sekvencie príkazov 
 

 
 

 príkazov, Procesy: zostavenie a upravenie príkazu/príkazov, vyhodnotenie po- 
 

  
 

 interpretovať postupnosť príkazov, stupnosti príkazov, úprava sekvencie príkazov (pridanie, odstránenie 
 

 
 

 hľadať chybu v postupnosti príkazov a opraviť ju. príkazu, zmena poradia príkazov) 
 

 
 

  
 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou cyklov  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: opakovanie, počet opakovaní, telo cyklu 

 

 
 

 rozpoznať opakujúce sa vzory pri riešení zadaného problému, Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí počet opakovaní s výsledkom 
 

 
 

 rozpoznať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, počas a po 
Procesy: zostavovanie, upravovanie tela cyklu, nastavenie počtu opa- 

 

 
 

 skončení cyklu, kovaní 
 

  
 

 stanoviť počet opakovaní pomocou hodnoty,  
 

 riešiť problémy, ktoré vyžadujú známy počet opakovaní,  
 

 zapísať riešenie problému s cyklom pomocou jazyka,  
 

 interpretovať algoritmy s cyklami.  
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Algoritmické riešenie problémov – interpretácia zápisu riešenia   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Vlastnosti a vzťahy: jazyk – vykonanie programu 

 

  
 

 realizovať návod, postup, algoritmus riešenia úlohy – interpreto- 
Procesy: krokovanie, čo sa deje v počítači v prípade chyby v programe 

 

 
 

vať ho, krokovať riešenie, simulovať činnosť vykonávateľa.   
 

   
 

Algoritmické riešenie problémov – hľadanie, opravovanie chýb   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Vlastnosti a vzťahy: chyba v postupnosti príkazov (zlý príkaz, chýbajúci 

 

  
 

 rozpoznať, že program pracuje nesprávne, 
 príkaz, vymenený príkaz alebo príkaz navyše), riešenie, ktoré lepšie 

 

  
 

 hľadať  chybu  vo  vlastnom  nesprávne  pracujúcom  programe a 
spĺňa stanovené kritérium v zadanom probléme 

 

 
 

opraviť ju,  Procesy: hľadanie chyby 
 

  
 

 interpretovať návod, v ktorom je chyba,   
 

 diskutovať a argumentovať o správnosti riešenia (svojho aj cu-  
 

dzieho),   
 

 diskutovať o rôznych postupoch a výstupoch riešenia (porovnať  
 

riešenia konkrétneho problému od rôznych žiakov z hľadiska dĺž-  
 

ky výsledku, trvania, veľkosti kódu/zápisu),   
 

 doplniť, dokončiť, modifikovať rozpracované riešenie,   
 

 navrhnúť vylepšenie riešenia.   
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Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: súbor, priečinok 

 

 
 

 ukladať produkt do súboru, Vlastnosti a vzťahy: v súbore je uložený nejaký obsah, rôzne typy súbo- 
 

 
 

 otvoriť rozpracovaný produkt zo súboru, rov pre rôzne typy informácií (súbor s obrázkom, súbor s textom, súbor 
 

 
 

 orientovať sa v konkrétnej štruktúre priečinkov, s tabuľkou), odpadkový kôš 
 

 
 

 použiť nástroj na manipuláciu so súbormi a priečinkami, Procesy: vytvorenie, ukladanie dokumentov 
 

 
 

 presúvať, mazať, premenúvať súbory.  
 

Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: schránka ako miesto na krátkodobé uchovávanie 

 

 
 

 použiť rôzny aplikačný softvér, ktorý je primeraný veku. alebo prenášanie údajov 
 

 
 

  Procesy: používanie školského vzdelávacieho softvéru, práca s digitál- 
 

  nou učebnicou a encyklopédiou 
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Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia   
 

    
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: programy spracovávajú  údaje a pomáhajú nám 

 

riešiť problémy (program ako nástroj na kreslenie, písanie, počítanie, 
 

 pracovať s pamäťovými zariadeniami – prenášať, ukladať, kopí- 
 

evidovanie údajov, ktorý vie pracovať iba s určitými typmi údajov, 
 

 

rovať informácie. 
 

 
určitými typmi súborov), klávesnica, myš a obrazovka ako zariadenia  

  
 

  na  komunikáciu  s počítačom,  pamäťové  zariadenia  (napr.  CD,  HD, 
 

  USB kľúč) ako médiá/zariadenia na prenos a uchovanie informácií, 
 

   
 

Softvér a hardvér – práca v počítačovej sieti a na internete   
 

    
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

    
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: sieť  

 

  
 

 orientovať sa v konkrétnych miestach v sieti, Vlastnosti a vzťahy: lokálne súbory vo vlastnom počítači a súbory na 
 

  
 

 použiť nástroje na zdieľanie (kopírovanie, prenášanie) súborov v 
sieti, sieťovom disku, cesta (adresa) ako zápis, ktorý identifikuje počí- 

 

  
 

 rámci počítačovej siete, tač, počítačová sieť ako prepojenie počítačov a zariadení, internet ako 
 

   
 

 rozlíšiť súbory, ktoré sú uložené na sieti a súbory vo vlastnom 
celosvetová počítačová sieť 

 

  
 

 počítači, Procesy: sťahovanie a posielanie súborov 
 

   
 

 ukladať súbory do svojho počítača z internetu, zo sieťového dis-   
 

 ku,   
 

 nahrávať súbory na sieťový disk,   
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 rozlíšiť e–mailovú a webovú adresu.   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Softvér a hardvér – práca proti vírusom a špehovaniu  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý softvér, špehovanie ako nepovo- 

 

 
 

 akceptovať, že nemajú sťahovať a spúšťať neznáme, pochybné 
lená aktivita softvéru alebo webových stránok 

 

 
 

 aplikácie.  
 

  
 

Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý softvér, dôveryhodnosť získa- 

 

 
 

 diskutovať o rizikách na internete, ných informácií, riziká na internete a sociálnych sieťach 
 

 
 

 aplikovať pravidlá pre zabezpečenie údajov, aplikácii (aj e-mailu) 
Procesy: šírenie  počítačových  vírusov a  spamov,  bezpečné  a  etické 

 

 
 

 proti neoprávnenému použitiu, správanie sa na internete, činnosť hekerov 
 

  
 

 diskutovať o počítačovej kriminalite,  
 

 diskutovať o dôveryhodnosti informácií na webe.  
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Informačná spoločnosť – digitálne technológie v spoločnosti      
 

      
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard   
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: spoločnosť a sociálne siete, digitálne technológie 

 

     
 

 diskutovať o využití konkrétnych nástrojov digitálnych technoló- 
okolo nás, digitálne technológie ako nástroje pre výpočet, komuniká- 

 

     
 

 gií pri učení sa iných predmetov, ciu, navigáciu, doma, v  škole, v práci rodičov, v obchode, digitálne 
 

      
 

 diskutovať taktiež o tom, ako pomáhajú učiteľovi – ako pomáhajú 
technológie a hry, film, hudba    

 

     
 

 žiakovi. 
 

Procesy:   používanie nástrojov na   vlastné učenie sa,   zábavu 
 

      
 

 aktívne pracovať v školskom projekte na danú tému, vyhľadať, 

triediť, spracovať do elektronickej podoby, prezentovať určité 

témy a spoznávanie     
 

      
 

 
žiakovi. 
     

 

      
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard   
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: autorské právo a jeho vzťah k autorovi, dielu a 

 

     
 

 diskutovať  o princípoch  dodržiavania  základných  autorských 
použitiu, legálnosť  a nelegálnosť používania softvéru a  informácií 

 

     
 

 práv. (texty, obrázky, hudba, filmy, ...)    
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5. Prierezové témy  
 

ISCED 2: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Finančná gramotnosť (FIG), Čitateľská 

gramotnosť(CGT),  Informačná a digitálna gramotnosť(IDG), 
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6. 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 informatickej výchovy využívame najmä: 

• riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

• výklad učiteľa 

• 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) 

• kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

• heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

• samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

projektové, zážitkové vyučovanie 

 

7. Učebné zdroje 

Podľa aktuálnej ponuky a odporúčaní v danom roku! 

A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ, 

Aitec, 2010 

M. Chalachánová, V kráľovstve počítačov (Pracovný zošit pre 1. stupeň)   

Bratislava, MAPA Slovakia Plus, s.r.o. 2008  

Webová stránka: http://www.andrea-ucitelka.wz.sk/ 

Program Drawing for Children, Logomotion 

Program Skicár 

Prezentácie v PowerPointe 

Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné) 

www.alik.cz 

www.rexik.zoznam.sk 
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www.infovekacik.infovek.sk 

 

8. Hodnotenie predmetu 

Informatika je hodnotená klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5. Pri hodnotení známkou sa do 

úvahy berú nasledujúce faktory: 

 Práca na počítači – hodnotenie slovne, známkou 

 Odpovede  - hodnotené známkou, podľa potreby žiaka ústnou alebo písomnou formou 

 Samostatné práce  a projekty – hodnotené známkou 

 

Hodnotenie známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe 

vzájomnej dohody učiteľov:  

 

100% - 90%  1  (výborný) 

89% - 75%  2 (chválitebný) 

74% - 50 % 3 (dobrý) 

49% - 30%  4 (dostatočný) 

29% - 0% 5 (nedostatočný) 

 

Pri prezentácii projektu sa hodnotia tieto aspekty: 

            -obsahová forma (zhoda témy so zadaním, výber podstatných faktov,...) 

            -tvorivosť a inovatívny prístup 

            -ovládanie problematiky, reagovanie na doplnkové otázky 

            -ústny prejav- prezentácia poznatkov 

            -formálna stránka projektu (vizuálne prvky, vypracovanie, forma) 

            -použité zdroje údajov (relevantnosť a počet zdrojov) 

V prípade dokázaného plagiátorstva alebo nedodržania termínu projektu sa projekt hodnotí 

známkou nedostatočný.  
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Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s metodickým pokynom 

č.22/2011 na hodnotenie žiakov  ZŠ. 
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  
 

Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB 

Predmet: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Ročník: šiesty 

Časový rozsah výučby: 2 hodiny /týždenne (66hod/rok) 

Poznámka: Predmet sa vyučuje spolu so 4. a 5. roč. a delí sa na skupiny chlapcov a dievčat   

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických 

a sociálnych základoch zdravého životného štýlu.     Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje 

vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej 

dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času 

a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.  

Telesná a športová výchova spája vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím, zdravým 

životným štýlom, pohybovou a športovou aktivitou využiteľnými nielen počas školskej 

dochádzky, ale i v dospelosti. Žiaci si vytvoria predstavu o význame pohybovej a športovej 

aktivity pri upevňovaní aktívneho zdravia a spoznajú účinok vykonávaných cvičení na 

organizmus. Pri realizovaní obsahu telesnej a športovej výchovy je dôležité rešpektovať 

individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené pri plánovaní cvičení, ako aj pri 

hodnotení žiakov. Významnou súčasťou je motivácia žiakov k dosiahnutiu individuálnych 

zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri akceptovaní ich vlastných predpokladov 

 

 

2. Ciele vyučovacieho 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, 
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- 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, 

— 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, 
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— 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, 

— 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,  
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Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 



-  schopnosť pripraviť stratégiu,  

-  schopnosť predvídať a reflektovať na zmeny  

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

-  poznať a využívať aplikácie pre podporu pravidelnej pohybovej aktivity,  

- kreatívne, inovatívne a kritické myslenie,  

 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa – učiť sa učiť  

 

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

osobného rozvoja,  

-  dokáže reflektovať proces vlastného motorického učenia,  

-  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,  
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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,  

 

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.  

 

 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý  tvoria 

základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej 

životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení 

a pohybové prostriedky. V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch častí - 

modulov. 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu 

 

Tematické celky predmetu 

 

1. Atletika 

2. Základy gymnastických športov 

3. Športové hry 
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4. Sezonné pohybové činnosti 

5. Povinne voliteľný tematický celok 

 

Tematické celky sú s odporúčanou dotáciou - atletika 15%, základy gymnastických športov 

rovnako 15%, športové hry 25% a sezónne pohybové činnosti 15%. Povinne voliteľný tematický 

celok má dotáciu 30% a v každom ročníku je povinný aspoň jeden voliteľný tematický celok. 

Cieľom povinne voliteľných tematických celkov je najmä posilniť motiváciu žiakov na 

vykonávanie pohybovej a športovej aktivity, využiť špecifické podmienky škôl a doplniť 

základné učivo. Podmienkou zaradenia konkrétneho voliteľného tematického celku je, že tieto 

pohybové alebo športové aktivity boli súčasťou učiteľovej pregraduálnej prípravy alebo na ne 

získal trénerské či cvičiteľské vzdelanie. V charakteristike predmetu sú uvedené príklady menej 

známych športových hier ako bejzbal, ringo, bedminton či pohybové aktivity ako korčuľovanie 

alebo tanec. Tieto pohybové a športové aktivity môžu byť doplnené na základe vyššie uvedeného 

pravidla. 

Dôležitou súčasťou telesnej a športovej výchovy na 2. stupni základnej školy je realizácia 

kurzových foriem výučby a to plaveckého kurzu a lyžiarskeho výcviku. Škola je povinná 

zabezpečiť plavecký výcvik (základný alebo zdokonaľovací, podľa úrovne žiakov), aby žiaci 

mohli splniť štandard - „preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou 

50m (vybraný plavecký spôsob)“ .Lyžiarsky výcvik  je v prípade dobrých podmienok možné 

realizovať aj dennou dochádzkou, v prípade lyžiarskeho zájazdu sa zväčša realizuje v trvaní 5-7 

dní.  

V rámci Sezónnych pohybových činností sa uskutočňujú i cvičenia v prírode v rozsahu 4 hodín v 

5. a 6. ročníku a v rozsahu 5 hodín v 7. až 9. ročníku. Realizácia kurzových foriem výučby ako i 

cvičení v prírode z hľadiska ich obsahu zostáva rovnaká ako v predchádzajúcom programe. 

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu  

Obsahový štandard   Výkonový štandard 
 Zdravie a jeho poruchy 
 
 
 

 

 

Úloha rozcvičenia pred vykonávaním 

pohybových činností ako prevencia pred 

zranením. 
 

 

 

Cvičenia  rozvíjajúce kondičné, kondično -

koordinačné, koordinačné schopnosti pre potreby 

každého tematického celku. 
 

 

 

Žiak vie :   
 

 

vysvetliť význam rozcvičenia pred 

vykonávaním pohybovej  činnosti, 

 

 

 

zostaviť a realizovať jednoduché  rozcvičenie 

pre každý tematický celok,  

 

 

dodržiavať hygienické požiadavky pri 
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Hygiena úborov. 

 

 

 

Prvá pomoc pri drobných poraneniach, praktické 

poskytnutie prvej  pomoci (umelé dýchanie, 

masáž srdca,  protišokové opatrenia,  

stabilizovaná poloha, ošetrenie povrchového 

poranenia, zlomenín, omrzlín, popálenín). 

 

 

Zásady držania tela, správne držanie tela, chybné 

držanie tela, tonizačný program na správne 

držanie tela . 

 

 

 

 

Základné poznatky z biológie človeka súvisiace a 

účinkom pohybovej aktivity na vlastný 

organizmus, redukcia nadhmotnosti, obezity. 

vykonávaní pohybovej činnosti, 

 

 

 

 

aplikovať zásady bezpečnosti, dopomoci a 

záchrany pri cvičení, 

 

 

 

 

ohodnotiť správne držanie tela, 

 

 

 

 

 

 

 

vysvetliť účinok pohybovej aktivity na ľudský 

organizmus a na  vyskytujúci sa zdravotný 

problém. 

 Zdravý životný štýl 
 
 

 

 

Zásady racionálnej výživy. 

 

 

Pohybový režim, aktívny odpočinok. 

 

 

 

Negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu, 

nedovolených látok a iných  závislostí. 

 

 

Základné poznatky o formách pohybovej aktivity 

v režime dňa (ranné cvičenie, spontánna 

pohybová aktivita, racionálne využívanie 

voľného času a 

pod.). 

 

Žiak vie :   
 

vysvetliť základy racionálnej výživy, 

 

 

charakterizovať a uplatňovať pohybové 

činnosti podporujúce  zdravý životný štýl, 

 

 

charakterizovať nebezpečenstvo   závislosti 

na návykových látkach s negatívnym dopadom 

na zdravie človeka, 

 

 

uplatňovať rôzne formy pohybovej aktivity v 

režime dňa. 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 
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Poznatky o rozvoji a diagnostikovaní pohybovej 

výkonnosti, diagnostika VMV, normy VMV, 

zdravotne orientovaná zdatnosť. 

 

Poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostike. 

 

Kondičná príprava, rozvoj základných 

kondičných a koordinačných schopností, telesné 

zaťaženie, meranie a vyhodnocovanie údajov o 

pulzovej frekvencii. 

 

Kondičná gymnastika, všeobecný kondičný 

program,  

plyometrický program, základná gymnastika , 

rebriny, lavičky, nízka kladinka, švihadlo, tyč, 

plná lopta, poradové cvičenia. 

 

Skok do diaľky z miesta, člnkový beh 10x5 m, 

výdrž vzhybe, ľah–sed za 30 sek, vytrvalostný 

člnkový beh. 
 

Žiak vie : 

 

posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej 

pohybovej výkonnosti, 

 

posúdiť a diagnostikovať úroveň telesného 

rozvoja podľa daných noriem, 

 

 

 

aplikovať prostriedky na rozvoj pohybových 

schopností, 

 

 

 

 

každoročne preukázať  rast úrovne pohybových 

schopností, 
 

 

Športové činnosti pohybového režimu 

 

Odborná terminológia telovýchovných a 

športových činností. 

 

Systematika športov a športových disciplín 

každého tematického celku, názvoslovie 

telesných cvičení. 

 

Technika preberaných pohybových zručností 

všetkých tematických celkov. 

 

Pravidlá osvojovaných športových disciplín a 

športov.  

 

Dodržiavanie fair -play, organizácia súťaží. 

 

 

Úspechy slovenských a 

zahraničných športovcov na ME, MS, OH. 

 

OH, olympijská symbolika, kalokagatia, fair– 

play. 
 

   

používať odbornú terminológiu 

telovýchovných  

a športových činností, 

 

charakterizovať základné športové disciplíny 

všetkých tematických celkov, 

 
prezenovať optimálnu techniku preberaných 

pohybových zručností, 

 

aplikovať pravidlá pri vykonávaní športových 

činností, 

 

uplatňovať zásady fair –play ako súťažiaci, 

pomocní rozhodcovia,  organizátori, diváci, 

 

uviesťpríklady úspešných slovenských a 

zahraničných športových  reprezentantov, 

 

popísať význam základných olympijských 

myšlienok. 
,  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

9 

 

1. Atletika   15%    -  10 hodín 

 

Technika atletických disciplín, základy techniky 

atletických činností. 

 

Atletická abeceda, nízky a polovysoký štart, 

švihový a šlapavý beh, rýchly beh do 60 m, 

vytrvalostný beh, štafetový beh. 

 

Skok do diaľky, skok do výšky, hod loptičkou a 

 

  

Žiak vie : 

 

 

 

prakticky demonštrovať osvojenú techniku 

základných atletických disciplín. 

 

 

 

2. Základy gymnastických športov    15%      - 10 hodín 

 

Rozdelenie gymnastických športov (športová 

gymnastika, športový aerobik, moderná 

gymnastika, gymteamy). 

 

Športová gymnastika. 

 

Prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup 

osvojovania a zdokonaľovania polôh, pohybov, 

cvičebných tvarov, väzieb, zostavy spoločnej 

pohybovej skladby. 

 

Akrobacia-  

ľah vznesmo; stojka na lopatkách znožmo, s 

čelným, bočným roznožením; kotúle vpred, 

kotúle vzad v rôznych obmenách východiskovej, 

hlavnej, výslednej polohy, kotúľové väzby, 

stojka na rukách s rôznou polohou nôh, stojka na 

rukách  

–kotúľ vpred, premet bokom, väzby s kotúľom 

vpred, vzad, stojkou na rukách  

–kotúľ vpred, podpor stojmo prehnute vzad. 

 

Skoky a obraty znožmo, skrčmo prípätmo, 

skrčmo roznožmo čelne, bočne, s obratom. 

 

 

Cvičenie na náradí a s náradím 

 

hrazda po ramená – zostava minimálne 4 

cvičebné tvary: výmyk, toč jazdmo vpred, toč 

vzad alebo vpred, prešvihy únožmo vpred, vzad, 

zoskok 

preskok , 

 

 

 

 

Žiak vie: 

 

 

 

popísať štruktúru  gymnastických športov, 

 

 

 

 

 

 

 

prakticky demonštrovaťt osvojené cvičebné 

tvary zo športovej a modernej gymnastiky, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytvoriť gymnastické kombinácie v zostave 

jednotlivca alebo skupiny, 
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–koza na šírku D, na dĺžku CH, kôň na dĺžku 

CH: skrčka, roznožka, odbočka 

 

 

-moderná gymnastika D 

švihadlo –preskoky na mieste, z miesta znožmo, 

jednonožne, skrižmo, striedavonožne; krúženie  

 

–kruhy, osmičky; kmihanie; hádzanie a chytanie  

 

-lopta – kotúľanie a prevaľovanie; odrážanie; 

hádzanie a chytanie;vyvažovanie 

  

 

 

Kondičná zložka, technická zložka 

gymnastických športov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaznamenať chyby v predvedení a v rozsahu p 

ohybu v gymnastických súťažiach. 

 
 

3. Športové hry                25%       - 16 hodín 

 

 

Funkcie hráčov v jednotlivých športových 

hrách, systematika herných činností, herné 

kombinácie a 

herné systémy. 

 

 

Hodnotenie herného výkonu hráča i družstva v 

danej športovej hre. 

 

 

 

Basketbal -  

prihrávka, dribling, streľba z miesta, z krátkej a 

strednej vzdialenosti,  bránenie hráča bez lopty a 

s loptou, hrať na dva koše podľa pravidel. 

 

 

 

Futbal - prihrávka, tlmenie lopty, streľba, 

obsadzovanie hráča bez  lopty a s loptou, hrať 

podľa pravidel. 

 

 

 

Žiak vie : 

 

pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i 

v 

útoku, 

 

vyplniť jednoduchý pozorovací hárok o výkone 

hráča i družstva, 

 
 

 

ukázať a v hre (stretnutí) uplatniť techniku 

základných herných činností jednotlivca, 

 

 

 

 

 

využiť herné kombinácie a systémy v hre. 

 

 
 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

11 

 

 

 
 

4. Sezónne pohybové činnosti     15%        - 10 hodín 

 

Plávanie 

 

Základné plavecké zručnosti (dýchanie, 

vznášanie, splývanie, skok do vody, ponáranie). 

 

Plavecké obrátky, štartový skok. 

 

Plavecké spôsoby kraul, znak, prsia. 

 

Dopomoc unavenému plavcovi,základy 

záchrany topiaceho. 

 

 

 

Cvičenia v prírode - 
 

orientácia na stanovisku podľa buzoly, 

určovanie azimutu, turistické značky, orientácia 

podľa mapy, určovanie a výber vybraných 

smerov presunu, výber, 

príprava a likvidácia ohniska,presun mierne 

členitým terénom s prekonávaním terénnych 

prekážok. 

 

Základné pravidlá ochrany životného prostredia. 

 

Cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach, 

nosenie prírodných predmetov jednotlivo, v 

dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene,  

brvná a pod.), pohybové hry vprírode. 

 

 

Jazda na bicykli, zmeny smeru a rýchlosti jazdy, 

otáčanie, predchádzanie a jazda zručnosti. 
 

 

Žiak vie : 

demonštrovať základné plavecké zručnosti. 

popísať základné obrátky pri zvolenom 

plaveckom spôsobe a štartový skok , preplávať 

technicky správne s príslušným štartovým 

skokom a obrátkou 50 m (vybraný plavecký 

spôsob), 

 

vysvetliť spôsoby dopomoci a záchrany 

topiaceho, 

 

 

 

 

 

správne vykonať základné pohyby na lyžiach s 

prispôsobením sa rôznym terénnym nerovno 

stiam resp. prekážkam pri jazde, 

 

 

 

 

zvládnuť preteky na jednoduchej slalomovej 

trati 

 

 

správne  vykonať základné bezpečnostné 

techniky-  

pády pri vykonávaní sezónnych činností 

 

 

prispôsobiť  si  výstroj a  výzbroj potrebný pre 

vykonávanie jednotlivých sezónnych činností. 

      5.Povinne voliteľný tematický celok    30%       - 20 hodín 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

12 

 

 

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 

 

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: 

 

Stolný tenis 

Základné pravidlá, technické údaje, odborná 

terminológia. 

Zásady bezpečnosti a úrazová zábrana. 

Osvojenie si správneho držania rakety. 

Herné cvičenia mimo stolnotenisového stola i na 

ňom. 

Hráčsky streh - základné postavenie hráča, 

práca nôh a pohyb hráča v hernom priestore. 

Osvojovanie základnej pohybovej a úderovej 

techniky / forhend , bekhend a podanie /. 

Herné hodiny. 

 

Minihádzaná 

 

Prípravné činnosti: držanie lopty,  

nadhadzovanie a chytanie lopty namieste, v 

chôdzi,  v behu, vpred, vzad i bokom, podávanie 

lopty na  

mieste i za pohybu. 

 

HČJ : vedenie lopty (opakované pravou a ľavou 

rukou)- dribling, predhodením, trojkrokové 

vedenie lopty. 

 

- tvorba a príprava celoškolského projektu 

- realizácia celoškolského projektu 

 

Žiak vie: 

využívať prácu nôh, dynamický štart z miesta, 

rotáciu tela, zlepšovať koordinačné schopnosti 

a obratnosť, 

 

 

prakticky ukázať herné cvičenia mimo 

stolnotenisového stola i na ňom, 

 využiť pohybové prostriedky na rozvoj 

pohybovej výkonnosti, 

 

 

 
pozná a dodržiava zásady správnej výživy, 

 

 

 

 

 

zaradiť a využívať športové a pohybové činnosti vo 

svojom voľnom čase, 
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 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. 

 

  

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 

https://www.designedtomove.org/
http://www.phecanada.ca/pprograms/physical-literacy
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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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  

    Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011-R z 1. mája 2011 na hodnotenie 

žiakov ZŠ známkou výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5). 

Učiteľ pri kontrolnej činnosti: 

- pozitívne hodnotí individuálne zlepšovanie žiaka, 

- vytvára pozitívnu atmosféru, najmä citlivým prístupom ku žiakom s menej 

  dobrými športovými výsledkami, 

- aktívne zapája žiakov do kontrolnej činnosti, 

- každý TC končí záverečnou kontrolou a hodnotením dosiahnutých výsledkov, 

- eviduje a vyhodnocuje základné údaje získané kontrolnou činnosťou, 

- vytvára vlastnú pohybovú identitu u žiaka, pozná základné prostriedky     

  rozvíjania pohybových schopností a osvojenie pohybových zručností, 

- rozvíja kritické myslenie, dokáže pozitívne riešenie k problému, dosiahnuť  
 tvorivý pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu, 

- jasne a zrozumiteľne vyjadrovať sa počas telovýchovnej a športovej činnosti,  

- vie vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách,   

  športových výsledkoch, 
-motivovať žiaka pre dosiahnutie cieľa / športový výkon, dosiahnutie zručnosti  

-vie odôvodniť svoje hodnotové postoje a budovať si celoživotné návyky, má  

  schopnosť získavať a systematicky využívať získané poznatky a športové   

  zručnosti, 

-viesť žiaka k pozitívnemu vzťahu k sebe a iným, objektívne zhodnotiť svoje prednosti a 

nedostatky,  

- rozvíjať kompetenciu sebaovládania, efektívne pracovať v kolektíve, nevytvárať bariéry medzi 

vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov, 

-zapájať žiakov do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej činnosti, 

- dodržiavať princípy fair – play, vedieť zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení, uznať 
kvality súpera. 

 

Hodnotenie známkou : 

Predmetom hodnotenia sú osvojené vedomosti a kompetencie (spôsobilosti, schopnosti 

a zručnosti) z oblasti atletiky, športových hier, gymnastiky a pohybových hier. Prospech 

žiakov sa klasifikuje nasledovnými stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – 

dostatočný, 5 – nedostatočný. Pri hodnotení uplatňuje učiteľ voči žiakom primeranú 

náročnosť pričom zohľadňuje ich individuálne osobitosti a zdravotné oslabenia. 

Okrem oficiálnych spôsobov hodnotenia odporúčame sa zamerať na formatívne hodnotenie 

žiakov. Vyzdvihovať ich pokroky a dávať im spätnú väzbu, na ktorých oblastiach je potrebné ešte 

popracovať. Odporúčame rozvíjať kritické sebahodnotenie žiakov, ale aj objektívne hodnotenie 

spolužiakov.  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVÁ 

 
Vzdelávacia oblasť : Umenie a kultúra  

Predmet : Výtvarná výchova 

Ročník : šiesty 

Časový rozsah : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností 

spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky, fotografie, 

dizajnu, architektúry, videa a filmu). Všetky ostatné didaktické formy ako používanie 

učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a podobne sú len doplnkovými 

aktivitami (v rámci motivácie alebo následných ukážok, diskusií).  

Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi (od ceruzky až po 

fotoaparát a počítač). Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu (čo chcú žiaci vytvoriť), cez 

nachádzanie formy (ako to vyjadriť), až po realizáciu (schopnosť previesť nápad a formu v 

materiáli prostredníctvom výtvarnej techniky). Prostredníctvom tohto procesu sa jednak 

zvyšuje gramotnosť žiakov – schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastnej 

skúsenosti, jednak sú uvádzaní do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry i 

kultúrnej tradície. Žiaci touto formou získavajú dôležité kompetencie porozumenia reklame, 

filmu a videu, dizajnu, architektúre; fotografiám obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a 

vytvárajú ich „obraz sveta“. 

 

CIELE PREDMETU 
Žiaci  

• spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, 

fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú 

gramotnosť v ich používaní,  

• rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a 

výtvarne ich spracovávať,  

• rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú 

realizáciu,  

• spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z 
nich výtvarne interpretujú,  
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• poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného 
a súčasného umenia a historické slohy,  

• osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky 
aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania 
hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a 
interpretácie.  

 
 

KOMPETENCIE 
 

 

Učebné osnovy podporujú medzi predmetové väzby. Zapájajú citovosť, afektivitu 

a expresivitu, ktoré sú vo vzťahu s kognitívnymi, humanitnými predmetmi a inými druhmi 

umenia. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti):  

 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka a vedomosti o výtvarnom umení je podporená vizuálnymi 

materiálmi (DVD, knihy, časopisy). 

 

Formálne zručnosti 

Žiak dokáže 

• zvládnuť základy proporčnej stavby pri kreslení postavy (výška, šírka, pomer 

hlavných častí) 

• vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber, rám, pohľad, 

charakteristický tvar 

• hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobeninou 

(trik, kulisa, maskovanie, mimikry) 

• vytvárať formálne série y jedného motívu a jednoduché variácie 

• vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, 

jednoduchých grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania 

objektu, plastiky a skulptúry 

• vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu 

• tvorivo využiť vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky 

• vedieť komponovať a štylizovať 

• vedieť spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce (regiónu) 

• spracovať charakteristické podnety rôznych tendencií umenia 20.storočia až po 

súčasnosť (op art, kinetické umenie) 

• spracovávať podnety z iných predmetov (literatúra, hudba, biológia) 

 

Technické zručnosti 

Žiak zvládne 

• narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruzka, štetec, pero, fixky, uhlík, drievko,   

     rydlo, nožnice, šablóna,  špachtľa, valček, a pod.) 
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• kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania 

• technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i obraze, 

vyfarbovať tvar, plochu pomocou štetcového rukopisu( šrafúra, pointilizmus, 

roztieranie, zapúšťanie)  

• konštrukčno-technické úlohy s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, 

strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.) spájanie materiálov  v koláži a asambláži 

(vkladanie, lepenie, viazanie, spínanie, drôtovanie a pod.) 

• techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáž), obliepanie, 

obväzovanie, odrôtovanie 

• jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, 

sádrorez, linorez a pod.) 

• základy modelovania predmetných tvarov, odtláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievania reliéfu do sadry 

• techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží 

• základné operácie  na počítači, prácu s digitálnym fotoaparátom (inscenovanú  

                     fotografiu, digitálnu úpravu obrazu), výrobu krátkeho videa alebo filmu, vytvoriť  

                      varianty digitálneho obrazu pomocou operácií v počítačovom programe.  

 

 

 

Mentálne spôsobilosti 

Žiak dokáže:  

• odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) 

alebo čo je zaujímavé – nezaujímavé, dôležité – nepodstatné 

• chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob 

vyjadrovania skutočnosti 

• vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho  

bydliska s inými typmi krajín a architektúr, uvedomiť si špecifiká svojho 

kultúrneho a fyzického prostredia 

• uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrovania niektorých podnetov 

prírodovedy (premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky) 

geometrie (tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov), matematiky (počtu, 

množín, odčítania, násobenia, delenia) 

• pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických 

znakov, o vlastnú ikonografiu, logo, značku, erb 

 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou je tvorivý prístup – žiak je vedený k autentickému riešeniu 

a k formovaniu estetického a hodnotiaceho názoru. Prevažuje propozičné a konvergentné 

myslenie. 

• otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, 

postupom, motívom a témou 

• otvorenosť voči   hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových )  

• spontánne výtvarné riešenia 

• náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od 

vyjadrovacích schém, grafických stereotypov na základe fantázie a vlastného 

názoru 

• tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania ,vkusu iných 

• aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia, jeho poznávanie a  

          pretváranie 
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• vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí, ktorých obdivuje (vzor) a porovnať ich so   

     svojím štýlom 

• hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovať vlastný vkus a imidž 

• spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním 

iných žiakov 

 

Z uvedeného vyplýva, že kľúčové kompetencie sa rozvíjajú nasledovným spôsobom: 

 

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti 

• tvorba vhodných a komunikatívnych verbálnych a neverbálnych vyjadrení 

• využívanie ustálených významov vo výtvarnom prejave 

• využívanie informačných a komunikačných prostriedkov 

• používanie neverbálneho vyjadrovania ako prostriedok vytvárania vzťahov 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

• pozorovanie 

• experiment 

• diskusia 

• práca s textom i obrazom 

• reprodukcia 

• sebapoznávanie 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

• vytváranie myšlienkových schém 

• vyhľadávanie podobných a odlišných znakov 

• kritické myslenie 

 

 

Hlavným cieľom predmetu výtvarná výchova je, že žiaci sú prostredníctvom aktívnych 

činností uvádzaní do vizuálnej kultúry a komunikácie- na úrovni poznania i vlastného 

vyjadrovania.  

Žiaci: 

• spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení- výtvarného umenia, 

fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú 

gramotnosť v ich používaní, 

• rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety 

a výtvarne ich spracovávať,  

• rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a och formálnu a technickú 

realizáciu,  

• spoznajú a slovne pomenujú výraz, formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok 

z nich výtvarne interpretujú, 

• poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného 

a súčasného umenia, historické slohy,  

• osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory, hodnotové kritériá, cez zážitky 

aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania 

hodnôt umenia a kultúry- vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia 

a interpretácie. 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 
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Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky (3h) 

 

 Mierka a proporčné vzťahy, operácie 

s mierkou zobrazovania: zmenšovanie -

zväčšovanie, vzďaľovanie - približovanie. 

Pozorovanie vzťahov podľa skutočnosti.  

 

Operácie s proporciami: približný pomer 

častí videnej a kreslenej predlohy, farebné 

budovanie priestoru v obraze: blízkosť 

a vzdialenosť.  

 

 

Možnosti zobrazovania videného sveta 

(3h) 

Proporcie postavy (človek, zviera), 

analytické pozorovanie postavy. 

Kreslenie postavy podľa videnej skutočnosti 

(základy geometrickej výstavby proporcií, 

pohybu.) 

 

Modelovanie postavy podľa videnej 

skutočnosti (základy geometrickej výstavby 

proporcií, častí vo vzťahu k celku, pohybu) 

 

Podnety moderného a súčasného 

výtvarného umenia (3h) 

Op art: inšpirácia vybraným princípom op 

artovej tvorby (mihotavý efekt, ilúzia 

priestorovosti, svetelný a farebný kontrast, 

séria, mriežka. 

Kinetické umenie. 

 

Optické klamy, ilúzie a dvojznačné 

zobrazenia.  

 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami 

umenia (2h) 

Gotické umenie a architektúra (katedrála, 

hrad, odev), uvedenie do dobovej situácie -

hra umelca gotiky. 

Výtvarná interpretácia dobovej výtvarnej 

formy (napr. vitráž z papiera alebo rôznych 

materiálov- vlastný motív žiaka, alebo 

knižná iluminácia, návrh gotického 

rytierskeho brnenia, odevu a pod.) 

 

Škola v galérii (2h) 

Vnímanie výtvarného diela (v galérii alebo 

Žiak na konci 6.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

Kresbou vyjadriť základné vzťahy predmetov 

v priestore 

 

 

 

Vyjadriť vzťahy farieb v priestore pri 

zobrazovaní exteriéru krajiny. 

 

 

 

 

 

 

Vyjadriť približné proporcie pri kreslení 

postavy. 

 

 

 

 

Vyjadriť približné proporcie pri modelovaní 

postavy. 

 

 

 

 

Rozpoznať princípy op-artu a kinetického 

umenia.  

 

 

 

 

Nachádzať súvislosti a rozdiely medzi 

rôznymi umeleckými štýlmi.  

 

 

 

Rozpoznať typické znaky gotického umenia a 

architektúry. 

 

Tvorivo použiť (transformovať historický 

motív) 

 

 

 

 

 

Slovne interpretovať subjektívny dojem zo 
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podľa reprodukcie)-reakcie rôznych 

zmyslových modalít, obraz pre päť zmyslov 

(vcítenie sa do diela na základe jeho 

pozorovania, priraďovanie chuti, vône, 

zvuku a hmatového pocitu - farbe, tvaru, 

povrchu, svetlosti, motívu) 

Interpretácia vybraného výtvarného diela na 

základe synestetického vnímania 

 

Podnety architektúry (2h) 

Urbanizmus: nadhľad, pôdorys, plán, plán 

mesta (dediny), štruktúra zón, doprava 

a uzly, vzájomné vzťahy, vzťah ku krajine, 

porovnanie mesto a dedina. 

Fantastické priestory, fantastické funkcie, 

utópia.  

 

 

Podnety fotografie (2h) 

Inscenovaná fotografia, práca s materiálmi- 

príprava inscenovaného prostredia 

(inštalácie) fotogenického terénu (napr. z 

papiera, plastelíny, rôznych priehľadných 

a polopriehľadných materiálov), využitie 

povrchových textúr.  

Umiestnenie predmetu v inscenácii, 

osvetlenie, nasvietenie s farebným svetlom, 

fotografovanie z rôznych uhlov pohľadu- 

celok, detail. 

 

 

Podnety filmu a videa (1h) 

Vzťah obrazu a zvuku vo videu a filme, 

ozvučenie krátkej ukážky, hudba, hlas 

a ruchy.  

 

 

 

 

 

Elektronické médiá (3h) 

Digitálna úprava farieb obrazu. 

Digitálna úprava svetlosti, sýtosti, kontrastu 

farieb, rozostrenie, zaostrenie, voľná 

transformácia, digitálne filtre, farebné filtre, 

krivky farieb. 

 

Digitálna obrazová koláž/koláž z obrazu 

a písma. 

 

zmyslového (synestetického) vnímania 

umeleckého diela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlíšiť prvky a funkcie častí zástavby mesta 

a dediny. 

 

 

Vytvoriť jednoduchý plán usporiadanie 

urbárneho celku (mesto, dedina, osada, časť) 

podľa svojej predstavy.  

 

 

Nafotografovať inscenovanú situáciu 

 

 

 

 

 

Využiť poznatky o výtvarných vyjadrovacích 

prostriedkoch pri fotografovaní.  

 

 

 

 

 

Pomenovať vzťah obrazu a zvuku vo videu 

alebo filme z hľadiska výrazu.  

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoriť varianty digitálneho obrazu 

pomocou operácií v počítačovom programe.  

 

 

 

 

Vytvoriť koláže z vlastných digitálnych 

kresieb, fotografií, malieb alebo písma.  
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Podnety dizajnu (2 h) 

Odevný dizajn, odev, časť odevu, doplnok. 

História odievania.  

Odevný dizajn. 

 

Tradície a podnety remesiel (2 h) 

Podnety košikárstva, pletenie objektu 

z prútov (napr. papier, kartón, bužirka, drôt, 

drevo...) 

Výtvarné reakcie na tradičné formy 

(architektúry, odevov, jedál, zvykov....) 

  

Synestetické podnety (2h) 

Objekt vydávajúci zvuk- hudobno- vizuálny 

nástroj, ozvučené povrchy (textúry:napr. 

vrúbkovaný papier, plech.) 

Zvuková performancia s vlastnými 

zvukovými objektami (nástrojmi 

vydávajúcimi zvuky, ruchy, šumy), zvukové 

objekty, autorské a hudobné nástroje.  

 

Podnety poznávania sveta (4h) 

Podnety biológie. 

Výtvarné interpretácie prírodných štruktúr 

(napr. makrosnímky rastlinných 

a živočíšnych tkanív, minerálov, 

pozorovanie mikroskopom, röntgenové 

snímky, snímky geologických vrstiev, 

kryštálov, tepelné snímky Zeme, kozmické 

snímky, pozorovaná štruktúra listov. 

 

Tvorba a príprava, realizácia 

celoškolského projektu (2h) 

 

Projekt podľa zvolenej ročníkovej témy. 

 

 

Navrhnúť odevy alebo doplnky podľa svojich 

predstáv 

 

 

 

Tvorivo variovať tradičnú techniku. 

 

 

 

 

 

 

Použiť zvukové vlastnosti materiálov 

a objektov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarne reagovať na témy biológie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarne zareagovať na témy dejepisu 

a zemepisu, ďalších predmetov.  

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Pre všetky tematické celky sa využíva z odbornej literatúry – encyklopédie, knihy výtvarného 

umenia, z materiálových výučbových prostriedkov – obrázky.  

ČARNÝ, L.: Výtvarná výchova pre 5.roč., SNP, Bratislava 2009, schválilo MŠ SR 15.júla 

2009 

ČARNÝ, L. a kol.: Výtvarná výchova na ZŠ Edukačné DVD 

BARTKO, O. – FILA, R.-REISTETTEROVÁ, Z.: Výtvarná príprava. SNP, Bratislava 1988 
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ŠTOFKO, M.: Metodika k novej koncepcii výtvarnej výchovy. Bratislava 2005 

 

HODNOTENIE PREDMETU 

 

Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, že sa 

v rámci jej procesu očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii techník, nástrojových a 

koordinačných zručností, ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických 

reprezentácií skutočnosti. VYV na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou 

požadovaného programu, ale v ktorých je tento program len východiskom k samostatnému 

výtvarnému vyjadrovaniu sa žiaka v smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám a 

vyjadrovaniu sveta a seba, orientovať žiaka k tvorivému prístupu, či v rámci seba 

vyjadrovania, alebo riešenia zadaných úloh.  

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný 

vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení 

žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s 

nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Až v druhom rade je teda 

hodnotenie porovnaním v rámci skupiny žiakov. Toto porovnanie má mať najmä výchovný 

charakter. Pri zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality 

prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní 

medzi jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len výsledok činnosti, ale celý proces a prístup 

žiaka v rámci tohto procesu.  

 

Forma hodnotenia  

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi 

poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch 

jeho činnosti, Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj 

prístup. Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so seba hodnotením žiaka. 

Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľné so 

známkovaním, aké sa používa v iných predmetoch. Nie je nutné známkovať každú prácu a 

každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i 

prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. Odporúčame, aby žiak bol hodnotený z 

úloh v rámci rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko 

môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností žiakov.  

 

Kritériá hodnotenia  

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

školy a individuálny prístup. Učiteľ má brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s 

fantáziou, seba projekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude 

prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení 

musí vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo 

dotknúť osobnostného zamerania žiaka. Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. 

Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk 

uplatniteľných na činnosť žiaka v rámci VYV. Výsledok výtvarných činností nie je jediným 

predmetom hodnotenia, ale učiteľ zvažuje všetky nižšie vymenované kritériá. Výsledok 

výtvarnej činnosti je síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – spokojnosť 

dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následne motivuje pre ďalšiu výtvarnú prácu a udržiava 

jeho záujem o seba vyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko. 

Okrem neho treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných činností, pretože 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

9 
 

práve v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k získavaniu kompetencií 

– k napĺňaniu cieľov VYV.  

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby 

učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli.  

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku:  

a/ priebeh vytvárania postojov:  

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy  

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení  

- cieľavedomosť riešení  

- záujem o činnosť v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok  

- schopnosť spolupracovať  

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov  

 

b/ priebeh získavania zručností a spôsobilostí  

- technické zručnosti – ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií 

s nimi  

- formálne zručnosti – vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie  

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia 

 

 c/ priebeh získavania vedomostí  

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami  

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho  

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania  

 

d/ schopnosť realizácie výsledného artefaktu  

 

 

Orientačný opis kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia VYV v 5. – 9. roč. ZŠ: 

Výborný- žiak spĺňa kritériá na vynikajúcej úrovni, je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom 

vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom 

a experimentovaniu. Žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje v oblasti vizuálnej kultúry, 

ovláda zručnosti podľa požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni, 

preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania, prežívania, fantázie, 

predstavivosti, žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky a ich 

výsledky, žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerané edukačným 

úlohám, žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým 

prejavom, názorom a vkusu iných, žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a 

schopnostiam  

Chválitebný- žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia ale je menej samostatný, 

iniciatívny a tvorivý  

Dobrý- žiak realizuje edukačné úlohy primerane, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, 

tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, 

podlieha predsudkom a stereotypom  

Dostatočný- žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s 

ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach  
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Nedostatočný- žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací 

proces, neodporúčame používať stupeň nedostatočný pri hodnotení. 

 

Stupnica hodnotenia  

 

100% - 90%  výborný (1)  

89% - 75%  chválitebný (2)  

74% - 50%  dobrý (3)  

49% - 30%  dostatočný (4)  

 29% - 0%  nedostatočný (5) 

 

 

Poznámka. 

 V spojených ročníkoch V.-VI. 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 

 

 

 


