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I. Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Budova školy leží na kopci v strede mestskej časti Košice-Západ, blízko Magistrátu mesta Košice. Je to dvojposchodová budova
s nezastrešeným átriom. Veľká jedáleň oddeľuje školu od susednej ZŠ. Areál tvorí park so zeleňou, hádzanárske ihrisko, basketbalové
ihrisko a malý školský pozemok. Futbalové ihrisko s atletickou dráhou využívame spoločne s vedľajšou školou. Do školy prichádzali
i prichádzajú žiaci zo všetkých lokalít mesta i okolia. Škola je plne organizovaná, má 25 tried s počtom žiakov 558. V každom ročníku sú
tri triedy okrem šiesteho ročníka, kde sú dve triedy. Priemerný počet žiakov v triede je 22. Škola má 2 počítačové učebne, 4 multimediálne
učebne, 2 telocvične, 2 učebne cudzích jazykov, po jednej učebni fyziky, chémie, technickej výchovy. V počítačových učebniach je spolu
28 žiackych a 2 učiteľské stanice, datavideoprojektor, skener, tlačiareň. 5 tried má počítač s internetom, 3 multimediálne učebne majú
počítač, bielu tabuľu, datavideoprojektor, reproduktory. 1 multimediálna učebňa - zborovňa má počítač, tlačiareň, kopírovací stroj, DVD
prehrávač, datavdeoprojektor, reproduktory. Ďalších 20 počítačov je určených pre učiteľov. Škola je zapojená do viacerých projektov:
Moderná škola, IES, e-Twinning, Škola budúcnosti, project Comenius, Digitálni štúrovci,... Škola zmenila informovanie rodičov
o prospechu, dochádzke a správaní žiakov klasickou formou žiackych knižiek na elektronickú podobu.
2. Charakteristika žiakov
Školu navštevujú žiaci zo sídliska Terasa, KVP ale aj z mnohých iných lokalít mesta i okolia. V každom ročníku je jedna trieda
s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Žiaci týchto tried dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych
prírodovedných a jazykových súťažiach (predmetové olympiády, Pytagoriáda, Maks, Klokan, GeniusLogicus, súťaže v prednese poézie
a prózy,...). V bežných triedach sú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchy učenia, poruchy správania). Títo
žiaci sa vzdelávajú na základe individuálnych učebných plánov.
3. Charakteristika pedagogického zboru
Škola má dostatočný počet kvalifikovaných učiteľov, s výnimkou cudzích jazykov. Pedagógovia v rámci celoživotného vzdelávania si
dopĺňajú vzdelanie prostredníctvom rôznych kurzov a školení. Škola nemá vlastného školského psychológa, špeciálneho pedagóga ani
asistenta pedagóga. V prípade potreby škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou. Na škole pracujú koordinátori pre
primárnu prevenciu drogových závislostí, enviromentálnu výchovu, školu podporujúcu zdravie, výchovu k manželstvu a rodičovstvu.
V tomto školskom roku začal činnosť koordinátor pre školský vzdelávací program. Na škole pracuje výchovný poradca, ktorý úzko
spolupracuje s rodičmi a vedením školy pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a profesijnej orientácie žiakov 8. a 9. ročníka. Škola
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každoročne podáva niekoľko projektov zameraných aj na vzdelávanie pedagógov. Prioritou školy je naďalej podporovať vzdelávanie
pedagógov v oblasti zavádzania a využívania IKT v jednotlivých predmetoch.
Pedagogickí zamestnanci:
- spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom,
- preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov,
ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny,
- riadia svoj sebarozvoj a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,
- sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch
a kooperatívneho riešenia problémov.
Vedúci pedagogickí zamestnanci:
- svojimi manažérskymi kompetenciami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole
s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,
- vytárajú podmienky pre svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu vzhľadom na ich osobný záujem
a potreby školy.
Odbornú pomoc žiakom a rodičom poskytujú učitelia, výchovný poradca, psychológ, špeciálny pedagóg a ďalší špecialisti podľa potreby.
4. Organizácia prijímacieho konania
Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie povinnej školskej dochádzky a o ktorého prijatie požiadal
zákonný zástupca na základe zápisu. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy do 31. mája, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa
má primárne vzdelávanie začať. Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
5. Dlhodobé projekty
Škola sa zapojila do viacerých projektov: Moderná škola, IES, e-Twinning, Škola budúcnosti, project Comenius, Digitálni štúrovci,
Otvorená škola, Jazykové laboratórium pre ZŠ, ... So ZŠ Třeboň, Česká republika, je podpísaná zmluva o spolupráci v oblastiach:
vzdelávanie žiakov a pedagógov, výmenné tématické pobyty, spoluorganizovanie rôznych akcií (šport, IKT, ...).
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Rada školy je zostavovaná každoročne na začiatku školského roka. Z každej triedy sú navrhovaní minimálne dvaja rodičia detí. Na
základe návrhov sú tajné voľby. Rodičia s najväčším počtom hlasov sa stávajú členmi Rady školy; do úvahy sa berie skutočnosť, aby bola
zastúpená každá trieda. Podobne sú navrhovaní a volení aj pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci. Rada školy sa schádza pravidelne
raz za štvrťrok, v prípade potreby je zvolávané mimoriadne zasadnutie. Je vypracovaný Štatút Rady školy, plán práce a plán zasadnutí
Rady školy. Všetky dokumenty rady školy sú uvedené na internetovej stránke školy.
Schôdze ZRPŠ sa konajú päťkrát v jednom školskom roku. Hlavnými bodmi zasadnutí sú výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov
a aktuálne informácie školy. Termíny zasadnutí sú zverejnené v septembri na internetovej stránke školy. Rodičia o prospechu, dochádzke
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a správaní svojich detí sú priebežne informovaní prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Škola počas celého školského roka
spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou, Prírodovedeckou fakultou UPJŠ, Technickou univerzitou, materskou školou
Nešporova a Kežmarská, s CVČ Domino a Filia, s firmou Microsoft, P-MAT.
7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola je plne organizovaná, má 24 tried s počtom žiakov 508. Škola má 2 počítačové učebne, 1 mobilnú notebookovú učebňu, v jednej
triede má notebook každý žiak, 9 multimediálnych učební, 2 telocvične, 2 učebne cudzích jazykov, učebňu fyziky a chémie. V dvoch
počítačových učebniach je spolu 29 žiackych a 2 učiteľské stanice, datavideoprojektor, skener, tlačiareň. Skoro polovica tried má počítač s
internetom, multimediálne učebne majú počítače, bielu tabuľu alebo plátno, datavideoprojektory, reproduktory. V jednej multimediálnej
učebni je k dispozícii interaktívna tabuľa. V zborovni pre učiteľov sú k dispozícii 3 počítače, tlačiareň, kopírovací stroj, DVD prehrávač,
datavideoprojektor, reproduktory. Ďalšíe počítače majú učitelia k dispozícii v svojich kabinetoch. Vybavenie IKT a PC je síce
dostačujúce, ale je potrebné ho dopĺňať a inovovať. Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.
Vybavenie kabinetov a učebné pomôcky je potrebné pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte
z prvotného vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok sú nápomocní rodičia a rada školy.
Škola má k dispozícii átrium, kde je prírodný šach, pódium a priestor určený na oddych. V zimných mesiacoch átrium slúži ako klzisko.
Školské ihrisko je využívané počas celého školského roka na hodinách telesnej výchovy, na činnosť krúžkov so športovým zameraním.
Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie
(notebooky, e-Beam, prenosná súprava pre interaktívne vyučovanie, ...)
Škola má primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie, ktoré je podmienkou pre úspešné realizovanie školského
vzdelávacieho programu. Kvôli lepšej prehľadnosti je vybavenie školy zhrnuté do nasledovných bodov:
- učebne (triedy) vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením. Každá trieda má svoju vlastnú triedu,
- špeciálne učebne a priestory – jazykové laboratórium, učebňa fyziky, učebňa chémie, dielne,
- učebne s upraveným bezpečným povrchom pre potreby telesnej výchovy vybavené potrebným náradím a cvičebným náčiním –
jedna veľká a jedna malá telocvičňa, strelnica, školské ihrisko,
- informačno-komunikačné centrum – dve učebne informatiky vybavené IKT, jedna multimediálne učebňa (zborovňa), sem môžeme
zaradiť aj už spomínané tri triedy s vybavením pre interaktívne vyučovanie,
- priestor pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti – átrium, školské ihrisko, chodby školy (slúžia
v popoludňajších hodinách na stolný tenis),
- priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov – školská jedáleň, átrium, triedy, zborovňa,
- priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (krúžková a klubová činnosť) – multimediálne učebne, PC učebne, telocvične,
ihrisko, strelnica,
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-

-

-

-

priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok – kabinety pedagógov sú rozdelené podľa
predmetov, v jednom kabinete sú dvaja max. traja učitelia. Kabinety sú dostatočne veľké, aby tu mohli byť uložené aj pomôcky
a slúžia aj na relaxáciu.
priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických pracovníkov s príslušným vybavením – miestnosť riaditeľa školy, dve
miestnosti pre zástupcov riaditeľa školy, miestnosť pre výchovného poradcu, miestnosť pre hospodárku školy, miestnosť školníka,
miestnosť upratovačiek, miestnosť správcu počítačovej siete,
priestory pre odkladanie odevov a obuvi – každá trieda má svoju vlastnú šatňu, ktorá sa nachádza čo najbližšie k triede,
priestory pre hygienu žiakov a učiteľov, spoločné stravovanie, pre riešenie zdravotných problémov – sociálne hygienické
zariadenia sa nachádzajú na každej chodbe a pri telocvični, učitelia majú svoje vlastné sociálne zariadenie nachádzajúce sa pri
zborovni; na stravovanie slúži jedáleň, o ktorú sa škola delí so susednou školou (ZŠ Kežmarská 30).
ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy – sklad učebníc a didaktických pomôcok, priestor na odkladanie športového
náčinia a vzduchoviek. Učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika pre potreby učiteľov sa nachádza
v jednotlivých kabinetoch.

8. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, na škole celoročne prebieha súťaž o najkrajšiu triedu. Školské prostredie
spríjemňujú žiacke práce na stenách chodieb, aktualizované nástenky, vitríny s vecnými cenami z rôznych súťaží.
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Škola má zabezpečené vyhovujúce podmienky na vyučovanie. Pre realizáciu školského vzdelávacieho programu a tým aj celého
vyučovacieho procesu má škola zabezpečenú vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodný režim
vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební a ostatných priestorov školy podľa platných noriem. Vyučovací
proces je organizovaný najmä v dopoludňajších hodinách. Každá vyučovacia hodina má 45 minút a medzi jednotlivými vyučovacími
hodinami je 10 minútová prestávka. Výnimku tvorí veľká prestávka po druhej vyučovacej hodine, ktorá trvá 20 minút. Pre všetkých
žiakov a pedagógov je zabezpečená hodinová obedňajšia prestávka. V popoludňajších hodinách sa vyučujú nepovinné predmety
a prebieha krúžková činnosť.
V každej učebni je vyhovujúce osvetlenie využívajúce najmä denné svetlo. Veľkosť sedacieho a pracovného nábytku zodpovedá veku
a výške žiakov. O čistotu, hygienu, vetranie, príjemné prostredie sa starajú samotní žiaci vo svojich triedach. V odborných učebniach to
majú na starosti učitelia za pomoci žiakov. Škola má na pamäti aj aktívnu ochranu žiakov pred úrazmi, čo je zabezpečené vhodným
priestorovým vybavením školy a pravidelnými dozormi na chodbách a v jedálni. Pred školskými akciami, školami v prírode, účelovým
cvičením a prázdninami sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane proti požiaru. Zamestnanci školy pravidelne
absolvujú školenia o BOZP a PO.
V škole sa dôraz na zákaz fajčenia, pitia alkoholu a požívanie iných škodlivín v škole a okolí. Nebezpečné predmety a časti priestorov
(napr. schodisko) sú označené a škola zabezpečuje pravidelnú kontrolu z hľadiska bezpečnosti.
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1.Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je, aby žiaci nadobudli:
- rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti) primerané veku,
- zmysluplné základné vedomosti a znalosti,
- vypestovaný základ záujmu o celoživotné vzdelávanie sa,
- jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,
- záujem o potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.
Zámermi primárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka:
- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,
- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,
- osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa,
- nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,
- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.
2.Zameranie školy a stupeň vzdelania
Stupeň vzdelania ISCED 1
Program primárneho vzdelávania má zabezpečiť bezproblémový prechod žiakov z predškolského vzdelania a rodinnej starostlivosti na
školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania detí – zvedavosť, poznanie nepoznaného, zatiaľ neobjaveného. Vychádzať sa bude
z aktuálnych skúseností žiakov, ich doterajších vedomostí, znalostí o pojmoch a záujmoch, ktoré sú pre žiaka v momentálnom stave
a vývoji akceptovateľné, potrebné a bežné.
Program našej školy je založený na postupnosti od známeho k neznámemu, od pozorovania k vlastným zážitkom a praktickým
skúsenostiam. Nové skúsenosti sú spojené so životom dieťaťa/žiaka a sú spojené s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným
prostredím.
Naším cieľom je, aby žiaci vlastnými aktivitami sa obohatili so skúsenosťami a vlastnými zážitkami, ktoré im pomôžu začleniť sa do
skupiny rovesníkov. Chceme, aby žiaci sa nebáli povedať svoj názor, aby svoje myšlienky a cítenie vedeli priamo vyjadriť bez toho, aby
pociťovali krivdu. To všetko bude možné prostredníctvom slov, pohybov, mimiky, gestikulácie, ústretovej klímy v kolektíve žiakov triedy
i celého školského kolektívu. Budeme dbať na to, aby základom bola priateľská atmosféra, ktorá bude podnecovať žiakov k spontánnosti
a tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu sa s inými ľuďmi.
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Okrem týchto kľúčových spôsobilostí musí mať náš absolvent primárneho vzdelania aj matematickú gramotnosť, gramotnosť v oblasti
prírodných vied a technológií, a už od 1. ročníka vedieť sa orientovať a prakticky používať informačno-komunikačné technológie, ktoré sa
budú čoraz - viac razantnejšie v živote tejto generácie presadzovať.
Bez znalosti aspoň základov cudzieho svetového jazyka to však nepôjde. Preto veľký dôraz budeme klásť na to, aby absolventi nášho
primárneho vzdelania v rámci svojich vekovo primeraných schopností sa vedeli dorozumieť. Jednoducho, stručne, zrozumiteľne. Ďalšie
jazykové schopnosti získajú na vyššom stupni vzdelania.
Ako doteraz, aj naďalej budeme klásť veľký dôraz na rozvoj talentov vo všetkých oblastiach. V primárnom vzdelávaní okrem talentov vo
všeobecnovzdelávacích predmetoch umožníme v plnej miere rozvoj športovým talentom, ktoré podchytíme už v predškolskom veku
v spolupráci s materskými škôlkami. Pohybovo aktívnym deťom umožníme rozvíjať svoje pohybové schopnosti v rámci gymnastiky,
tanečno-pohybovej prípravy, volejbalu. To všetko pod vedením profesionálnych trénerov.
3.Profil absolventa
Žiak, ktorý opustí primárne vzdelávanie v podmienkach našej školy musí podľa svojich individuálnych schopností byť zodpovedný
a v primeranej miere samostatný.
Vie komunikovať a spolupracovať s rovesníkmi, staršími ľuďmi i s okolím.
Akceptuje názor druhého.
Vystupuje v rámci noriem slušného správania.
Vzniknuté problémy vie riešiť samostatne alebo v spolupráci s dospelým človekom.
Základné učivo ovláda v rámci štandardov tak, aby ich vedel použiť v aktuálnom a reálnom živote.
Jeho vedomosti sa overujú vedomostnými testami a plnením praktických úloh.
Ovláda základné techniky práce s textom a jeho pochopenie.
Podľa svojich individuálnych schopností sleduje svoj vlastný pokrok, vie ho adekvátne porovnávať s inými.
Podľa svojich schopností a možností formuluje svoje myšlienky tak, aby boli v logickom slede, aby sa vyjadroval výstižne, súvisle,
kultivovane ako v ústnom, tak aj v písomnom prejave, samozrejme, v rámci vekovo-primeraných súvislostí.
Rešpektuje školský poriadok, je schopný rozlišovať dobro a zlo.
Rešpektuje svoju úlohu v rámci detského/žiackeho kolektívu, na základe svojich schopností vie pracovať samostatne (v rámci svojich
schopností a mentálnych možností) a plní zverené úlohy.
Prechod na vyšší vzdelanostný stupeň mu nerobí žiadne problémy.
4.Pedagogické stratégie
Stratégiou školy je využívať vhodné metódy a formy práce, ktoré sú jedným z prostriedkov motivácie a tvorivosti žiakov vo výchovnovzdelávacom procese. Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky s dôrazom na využívanie moderných IKT. Našou snahou
je rozvíjať a podporovať samostatnosť, tvorivosť a tímovú prácu. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé
myslenie, aktivitu, sebahodnotenie. Je vhodné dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby.
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Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Na dosiahnutie tohto cieľa slúžia aj
diskusie, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajoba výstupov. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.
Dôležitou úlohou do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre
zvýšenie vnútornej motivácie.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou
individuálnych schopností. Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov. Žiaci majú
o túto oblasť veľký záujem. Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na dostupnosť a dostatok informácií o škodlivosti
návykových látok na ľudský organizmus. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, snažíme sa sústavne pôsobiť proti
fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným
príkladom. V rámci školského projektu rovesníckych „PEER“ skupín žiaci vyšších ročníkov spolu s koordinátorom organizujú stretnutia
so žiakmi nižších ročníkov, na ktorých diskutujú o rôznych témach súvisiacich s drogami.
Na podporu rozvoja školy a dosiahnutie splnenia vytýčených cieľov sme sa zapojili do medzinárodných projektov IES, e-Twinning,
Comenius. So ZŠ Třeboň, Česká republika je podpísaná zmluva o spolupráci v oblastiach: vzdelávanie žiakov a pedagógov, výmenné
tematické pobyty, spoluorganizovanie rôznych akcií (šport, IKT, ...).
5.Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Vyučovanie žiakov so špeciálnymi potrebami budeme v plnej miere realizovať v spolupráci so školským psychológom a podľa
odporučenia špeciálneho pedagóga. Na tom musí participovať aj rodič a všetci zainteresovaní učitelia. Žiakom bude vypracovaný
individuálny vzdelávací program, ktorý bude záväzný. Žiak ani jeho okolie nesmie pocítiť, že je „iný“, že má určité úľavy vo vyučovacom
procese, za ktoré on nemôže. Hodnotenie jeho výkonnosti bude podliehať humanitným zásadám a právam dieťaťa na vzdelanie. V prípade
potreby bude žiak vzdelávaný individuálne v rámci aktuálnych školských predpisov a zákonov.
a) V prípade potreby a v rámci možností školy takisto budeme pristupovať aj k žiakom so zdravotným postihnutím, v závislosti od
stupňa postihnutia.
b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach našej školy absolútne nepocítia svoj hendikep, za ktorí oni nie sú
zodpovední. Pedagogickí aj výchovní pracovníci budú k nim pristupovať ústretovo a prípadné problémy riešiť v rámci Deklarácie práv
dieťaťa.
c) Už od prvých krokov v škole budú žiaci sledovaní, či v nich nedrieme talent, ktorý doteraz nebol podchytený. Náš vzdelávací
systém a stratégia školy poskytuje toľko možností, že talentované dieťa ani v jednej oblasti sa nestratí. Či už pôjde o pohybovo nadané
dieťa, alebo dieťa s inými intelektuálnymi danosťami.
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6.Začlenenie prierezových tém
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy je možné
realizovať viacerými formami:
- ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov,
- ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy),
- formou projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme),
- formou kurzu.
Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu
a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii školy.
V zmysle nového školského vzdelávacieho programu sme zaradili prierezové témy odporučené štátnym vzdelávacím programom do
každého vyučovacieho predmetu. Ide o témy:
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Enviromentálna
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektov a prezentačné schopnosti
Tradičná ľudová kultúra a regionálna výchova
Multikultúrna výchova
Je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho
etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka
globalizácii. Výrazne sa zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku a migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr.
Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola
a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných
aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania
a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Multikultúrnu výchovu máme v samostatnom predmete a môžeme ju prirodzene začleniť do
výučby anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka.
Mediálna výchova
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Médiá sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je
osvojenie si kompetentného zaobchádzania s médiami. Žiaci sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich
veku sa v ňom orientovať, posudzovať mediálne šírené posolstvá alebo si uvedomia aj negatívne vplyvy na ich osobnosť. Mediálnu
výchovu máme v samostatnom predmete.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Táto oblasť rozvíja ľudský potenciál žiakov. Poskytuje im základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné
vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje
dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život
a sebavzdelávanie. Žiaci sa učia uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných a rozvíjajú si schopnosti
uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov.
Enviromentálna výchova
Environmentálna výchova sa prelína všetkými predmetmi, ale najmä etickou výchovou a humanitnými i prírodovednými predmetmi.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho
životným prostredím vo svojom okolí i na celom svete. Žiaci získavajú vedomosti aj jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť
životné prostredie alebo formujú ich kladný vzťah k prírode napr. exkurziami, návštevou Prírodovedného a Technického múzea, zberom
odpadového papiera.
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Úlohou tejto tematiky je postupne deti pripraviť na samostatný pohyb na cestnej premávke, či ako chodcov, korčuliarov, cestujúcich alebo
potencionálnych vodičov. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v rámci kurzu Ochrana človeka a prírody a na praktickom účelovom
cvičení dvakrát ročne.
Ochrana života a zdravia
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je
neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií
vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami.
Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom
oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Žiakom sa v rámci tejto
prierezovej témy poskytujú vedomosti a zručnosti k sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia života a zdravia.
Uskutočnuje sa v rámci kurzu Ochrana človeka a prírody a na praktickom účelovom cvičení dvakrát ročne.
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Tvorba projektov a prezentačné schopnosti
Táto téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať
s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine,
vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu,
ktorú budú môcť žiaci využívať v rôznych predmetoch pri prezentácii svojej školy. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj
verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií v predmetoch spoločenskovedného i prírodovedného zamerania. Túto
tematiku máme v samostatnom predmete.
Tradičná ľudová kultúra a regionálna výchova
Táto téma úzko súvisí s multikultúrnou výchovou ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným
a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov
predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho
dedičstva našich predkov. Túto začleňujeme do predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk. Edukačná činnosť je
zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta na funkčné využívanie historických
regionálnych ukážok, históriu, povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch. Regionálnu výchovu
máme v samostatnom predmete.
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III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
1.Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Hodnotenie výsledkov a výkonnosti žiaka je silným stimulujúcim prostriedkom a má veľký výchovný význam, pokiaľ je správne
a spravodlivé. V prvom rade budeme hodnotiť výsledky našich žiakov slovom, pohybom, posunkom, mimikou vyjadrujúcou súhlas,
schvaľovanie, spokojnosť, pochvalu, neúspech.
Žiakov 1. – 4. ročníka budeme hodnotiť známkou. Pritom sa bude prihliadať na vek žiakov, ich osobnostné a psychologické predpoklady.
Kritéria a stratégie hodnotenia žiakov v súlade s dokumentom „Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
s platnosťou od 1.5.2011.
2.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe: pozorovania (hospitácie),
rozhovoru, výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných
triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.), sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti
a pod., hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy, vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj
vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).
3.Hodnotenie školy
Zámerom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie. Vlastné hodnotenie školy je zamerané
na ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň
dôležitosti, na posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe, na oblasti, v ktorých škola dosahuje
dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Škola pravidelne monitoruje podmienky na vzdelanie, spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, prostredie – klímu školy, priebeh
vzdelávania, vyučovací proces, metódy a formy vyučovania, úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
výsledky vzdelávania, riadenie školy, úroveň výsledkov práce školy.
Kritériom hodnotenia je spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. Ako nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy
používame dotazníky pre žiakov a rodičov , dotazníky pre absolventov školy, analýzu úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
SWOT analýzu. Úlohou dotazníkov a analýz je získať spätnú väzbu na kvalitu výchovy a vzdelávania. Obsahom dotazníkov a analýz sú
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napr.: dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov, hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času kurzy, výlety, vzdelávacie zájazdy a pod.
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IV. Školský vzdelávací program pre 1. – 4. ročník
ŠKVP pre triedy so všeobecným zameraním:
Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

Spolu

1.

2.

3.

4.

Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Z rozprávky do rozprávky
Detská literatúra
Hravá angličtina

8

7

8

8

31

3

3

6
1
1
4

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda
Vlastiveda

1

1
1

2
1

2
2

43
6
4

Človek a hodnoty

Etická výchova/ Náboženská výchova

1

1

1

1

10
4

Matematika a práca
s informáciami

Matematika
Informatická výchova

4
1

5
1

4
1

4
1

4
17
4

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

21
1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova
Hudobná výchova

1
1

1
5
4

Jazyk a komunikácia

1
2

1
1

1
2

1
1

2
1

9

19

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

Spolu

2

22

2

2

2

8

23 25 26

8
96

ŠKVP pre športovú a tanečnú prípravu:
Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk

8

7

8
3

8
3

Hravá angličtina

2

2

4

1
1

2
1

41
6
3

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda
Vlastiveda

1

2
1

Spolu
31
6

Človek a hodnoty

Etická výchova /Náboženská výchova

1

1

1

1

9
4

Matematika a práca s informáciami

Matematika
Informatická výchova

4
1

5
1

4
1

4
1

4
17
4

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

21
1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova
Hudobná výchova

1
1

1
1

1
1

1
1

1
4
4

Zdravie a pohyb

Telesná výchova
Športová a tanečná príprava

2
1

2
1

2
1

2
1

8
8
4

20

Spolu

22 23 25 26

12
96

POZNÁMKY
1. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy.
2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.
3. Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 je možné riešiť ako 1-hodinové, každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou
výučbou.
4. Pracovné vyučovanie: možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.
5. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky.
6. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
7. Predmet výtvarná výchova možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.
8. Pri vyučovaní informatickej výchovy alebo výtvarnej výchovy na počítačoch delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom počíta či
sedel jeden žiak.
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V. Školský vzdelávací program pre 1., 2., 3., 4. ročník
Školský vzdelávací program pre 1. ročník - trieda so všeobecným zameraním
Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk
Z rozprávky do rozprávky
Hravá angličtina
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Etická výchova /náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova

Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu

Počet
hodín
8
1
2
4
1
1
1
1
1
2
22

Poznámky
Zavedenie predmetu na posilnenie čitateľských zručností žiaka
Zavedenie predmetu na získanie základov z cudzieho jazyka
Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu precvičovania učiva
Zavedenie predmetu na získanie základných zručností s IKT
Zvýšená dotácia o 0,5 hod. na prehĺbenie vedomostí z danej oblasti

Školský vzdelávací program pre 1. ročník - trieda so športovou a tanečnou prípravou
Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk
Hravá angličtina
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Etická výchova /náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova
Športová a tanečná príprava

Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu

Počet
hodín
8
2
4
1
1
1
1
1
2
1
22

Poznámky
Zavedenie predmetu na získanie základov z cudzieho jazyka
Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu precvičovania učiva
Zavedenie predmetu na získanie základných zručností s IKT
Zvýšená dotácia o 0,5 hod. na prehĺbenie vedomostí z danej oblasti

Zavedenie nového predmetu na prehĺbenie a doplnenie pohybových zručností
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Školský vzdelávací program pre 2. ročník - trieda so všeobecným zameraním
Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk
Detská literatúra
Hravá angličtina
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova

Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu

Počet
hodín
7
1
2
5
1
1
1
1
1
1
2
23

Poznámky
Zavedenie predmetu na posilnenie čitateľských zručností žiaka
Zavedenie predmetu na získanie základov z cudzieho jazyka
Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu precvičovania učiva
Zavedenie predmetu na získanie základných zručností s IKT
Zvýšená dotácia o 0,5 hod. na prehĺbenie vedomostí z danej oblasti

Školský vzdelávací program pre 2. ročník - trieda so športovou a tanečnou prípravou
Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk
Hravá angličtina
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova
Športová a tanečná príprava

Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu

Počet
hodín
7
2
5
1
1
1
1
1
1
2
1
23

Poznámky
Zavedenie predmetu na získanie základov z cudzieho jazyka
Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu precvičovania učiva
Zavedenie predmetu na získanie základných zručností s IKT
Zvýšená dotácia o 0,5 hod. na prehĺbenie vedomostí z danej oblasti

Zavedenie nového predmetu na prehĺbenie a doplnenie pohybových zručností
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Školský vzdelávací program pre 3. ročník - trieda so všeobecným zameraním
Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova

Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu

Počet
hodín
8
3
4
1
2
1
1
2
1
2
25

Poznámky
Zvýšená dotácia o 2 hodiny na podporu precvičovania a upevnenia učiva
Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu precvičovania učiva
Zvýšená dotácia o 1 hod. na prehĺbenie vedomostí z danej oblasti

Zvýšená dotácia o1 hodinu na dôsledné spracovanie témy

Školský vzdelávací program pre 3. ročník - trieda so športovou a tanečnou prípravou
Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /náboženská výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova
Športová a tanečná príprava

Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu

Počet
hodín
8
3
4
1
2
1
1
1
1
2
1
25

Poznámky
Zvýšená dotácia o 2 hodiny na podporu precvičovania a upevnenia učiva
Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu precvičovania učiva
Zvýšená dotácia o 1 hod. na prehĺbenie vedomostí z danej oblasti

Zavedenie nového predmetu na prehĺbenie pohybových zručností

Školský vzdelávací program pre 4. ročník - trieda so všeobecným zameraním
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Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /náboženská výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova

Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu

Počet
hodín
8
3
4
1
2
2
1
1
1
1
2
26

Poznámky
Zvýšená dotácia o 2 hodiny na podporu precvičovania a upevnenia učiva
Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu precvičovania učiva
Zvýšená dotácia o 1 hod. na prehĺbenie vedomostí z danej oblasti

Školský vzdelávací program pre 4. ročník - trieda so športovou a tanečnou prípravou
Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /náboženská výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova
Športová a tanečná príprava

Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu

Počet
hodín
8
3
4
1
2
1
1
1
1
1
2
1
26

Poznámky
Zvýšená dotácia o 2 hodiny na podporu precvičovania a upevnenia učiva
Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu precvičovania učiva
Zvýšená dotácia o 1 hod. na prehĺbenie vedomostí z danej oblasti

Zavedenie nového predmetu na prehĺbenie pohybových zručností
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VI. Učebné osnovy
Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu, reflektujú profil absolventa,
zameranie školy a obsahujú:
1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
2. Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
3. Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
4. Požiadavky na výstup.
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
6. Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
7. Hodnotenie predmetu.
Učebné osnovy pre 1., 2., 3. a 4. ročník ISCED1 sú prílohou ku školskému vzdelávaciemu programu ISCED1.
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Príloha č. 1

Učebné osnovy pre 1. ročník ISCED1 podľa jednotlivých predmetov
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Predmet: Slovenský jazyk a literatúra – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.

Základnou úlohou predmetu Slovenský jazyk na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si
pravopis a gramatiku, rozvíjať komunikačné schopnosti na úrovni ústnej i písomnej. Dobré zvládnutie tohto predmetu vytvára predpoklady na
zvládnutie aj ďalších vyučovacích predmetov.
Predmet slovenský jazyk a literatúra spája jazykovú zložku, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. K hlavným aspektom patrí
rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci
zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením a vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám. Písanie
sa stáva pre žiaka základným nástrojom gramotnosti a zároveň mu slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných
kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ.
Slovenský jazyk v 1. ročníku sa člení na 2 základné zložky – čítanie a písanie. Ostatné zložky SJ – literatúra, jazyková výchova a sloh sú
organickou súčasťou týchto dvoch základných zložiek. Obsah čítania a písania je rozčlenený do 3 období:
1) prípravné obdobie
2) šlabikárové obdobie
3) čítankové obdobie
V jazykovej výchove žiaci spoznávajú zvukovú stránku jazyka, učia sa správne používať slovnú zásobu a tvoriť nové slová. Jazyková
výchova vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, prehľadného a zrozumiteľného
vyjadrovania.
V literárnej výchove žiaci vedia analyzovať a reprodukovať jednoduché literárne texty. Učia sa formulovať vlastné názory o prečítanom diele,
postupne získavajú čitateľské návyky, poslúchajú umelecké texty. Pomocou vhodných metód a zážitkových postupov získavajú potrebné
čitateľské schopnosti.
V slohovej výchove sa žiaci zoznamujú s verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Učia sa čítať s porozumením, kultivovane sa vyjadrovať
a písať, riešiť problémy v modelových situáciách a rozoberať a posudzovať obsah textu.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne
a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka
jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:
- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania),
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-

poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči,
osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej,
osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,
získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,
osvojiť si návyky správnej výslovnosti,
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,
prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa ,
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,
viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).

3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Téma
Prípravné obdobie

Triedy so všeobecným zameraním
8 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 8 hodín/týždeň
Obsahový štandard
Čítanie:
Do školy
Moja trieda
Hláska A
Písmeno A
O Červenej čiapočke (rozprávka);
Hláska M
Písmeno M
Hláska O
Písmeno O
Hláska S
Písmeno S
Les
Hláska E
Písmeno E
Hláska L
Písmeno L
Hláska I
Písmeno I
Abeceda
Hláska V
Písmeno V
Hláska U

Ciele témy
Afektívny cieľ:
Vzbudiť záujem o učenie.
Schopnosť vzájomného počúvania, sledovanie spôsobov
vyjadrovania a schopnosti viesť dialóg.
Pomenovať zobrazené predmety, hľadať odlišnosti, všímať si
vonkajšie znaky predmetov.
Vzájomne si pomáhať.
Vzbudiť u žiakov kladný vzťah k škol. povinnostiam.
Udržiavať poriadok v lavici. Pestovať pozitívny vzťah medzi
sebou.
Hodnotiť vlastnú prácu.
Samostatnosť v práci.
Kognitívny cieľ:
Vyhľadať správnu stranu, zapamätať si prečítané. Pomenovať
jedným slovom všetko na obrázku.
Tvoriť jednoduché vety.
Určovať počet slov.
Tvoriť vety podľa obrázkov. Naučiť sa deliť slová na slabiky. Určiť
počet slabík vybraných slov.
Vyvodenie hlásky písmena.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť otvoriť Šlabikár a správne listovať.
Priraďovať určené prvky čiarou, obrázky vyfarbiť.

Výkonový štandard
Prispôsobovať komunikačné a vyjadrovacie
schopnosti novému prostrediu.
Oboznamovať sa v praktických činnostiach s
pojmami veta, slovo Vedieť vybrať vhodné
oslovenie pri komunikácii s rovesníkmi
a dospelými.
Osvojovať si elementárne analytické
zručnosti. Zoznamovať sa s písmenami
veľkej tlačenej abecedy. Cvičiť sluchové
a zrakové rozlišovanie.
V praktických činnostiach sa oboznamovať
s pojmom slabika.
Rozprávanie podľa obrázkovej osnovy.
Písať veľké tlačené písmená.
Rozvíjať sluchovú syntézu hlások do slabiky.
Zoznamovať sa s písmenami veľkej tlačenej
abecedy.
Vyjadriť prosbu a poďakovanie pri
kontaktoch s rovesníkmi (napr. na ihrisku).
Pokusne čítať slabiky a jednoduché slová
z tlačených písmen.
Uvoľňovacími cvikmi zlepšovať
predpoklady na zlepšenie jemnej motoriky.

29

Šlabikárové obdobie

Písmeno U
Kto sa dobre pozerá, vidí všade písmená
Písanie:
Sklonové priamky
Horný zátrh
Dolný zátrh Zložený zátrh
Pravý oblúk Vratný ťah
Horná slučka
Dolná slučka
Slza
Zhrnutie písacích prvkov
Čítanie:
Veľké a malé tlačené a písané písmená a,
m, e, i, v, u, s, o, j, z, n, y, t, k, p, š, r, b,
d, c, č, h, ž, ľ, ť, ď, ň
Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li
Dvojhlásky ia, ie, iu
Veľké a malé tlačené a písané písmená
ch, f, g
Prípona ou
Veľké a malé tlačené a písané písmená
dz, dž
Dvojhláska ô
Malé tlačené a písané písmeno ä, ĺ, ŕ
Veľké a malé tlačené a písané písmeno x
Čítanie slabík, slov a viet
Písanie:
Veľké a malé tlačené a písané písmená a,
m, e, i, v, u, s, o, j, z, n, y, t, k, p, š, r, b,
d, c, č, h, ž, ľ, ť, ď, ň
Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li
Dvojhlásky ia, ie, iu
Veľké a malé tlačené a písané písmená
ch, f, g
Prípona ou
Veľké a malé tlačené a písané písmená
dz, dž
Dvojhláska ô
Malé tlačené a písané písmeno ä, ĺ, ŕ
Veľké a malé tlačené a písané písmeno x
Písanie slabík, slov a viet

Správne pomenovať veci.
Vedieť rozlišovať správne od nesprávneho.
Určiť počet slov vo vete.
Utvárať krátke vety.
Podieľať sa na jesennom zbere. Delenie slov podľa počtu slabík.
Pomenovať obrázky a určovať a rozoznávať pozíciu hlásky.
Cvičenie foném sluchu.
Tvorenie nových slov.
Analýza a syntéza slova.
Nácvik písania prípravných cvikov.
Afektívny cieľ:
Rodičovská láska detí. Objavovať krásy jesene.
Správne stolovanie.
Starostlivosť o zvieratá.
Pestovať pozitívny vzťah medzi sebou.
Bezpečnosť a ohľaduplnosť pri hrách a športe.
Spoznávanie kultúry, histórie, zvykov a tradícií.
Vážiť si nové priateľstvá. Vytvárať správny postoj k dopravnej
výchove.
Kognitívny cieľ:
Osvojovať si písmená abecedy. Cvičiť čítanie a písanie hlásky.
Syntéza slabiky, slova.
Čítanie viet.
Graficky znázorniť vetu a slovo. Používať získané vedomosti pri
riešení úloh.
Rozvíjať čítanie s porozumením.
Čítanie písaného a tlačeného textu.
Rozvoj komunikačných schopností a čitateľských zručností.
Rozvíjanie slovnej zásoby.
Psychomotorický cieľ:
Nácvik čítania a písania hlások, slabík a slov.
Doplňovanie chýbajúcich písmen.
Poznať vlastné mená a ich pravopis.
Tvoriť slabiky, slová, písať mená detí.
Pomenovať hlásku a doplniť podľa pozície.
Precvičovanie hlások a slabík vykladaním pomocou skladačky.
Odpis a prepis slov a viet. Tvorivé písanie.
Písať podľa predlohy a diktát. Pravopis písania a čítania
predložkových spojov.
Naučiť sa rozoznávať významové odtienky slov.

Osvojovať si písmená abecedy. Určovať
pozíciu hlásky v slove. Čítať otvorené
slabiky a jednoduché slová s otvorenými
slabikami.
Plynulo a s porozumením čítať nahlas texty
primerané skúsenostiam žiaka. Čítať slová
zostavené z veľkých tlačených písmen.
Prezentovať svoje skúsenosti súvisiace so
zvolenou témou.
Plynule čítať dvojslabičné slová s otvorenou
slabikou. Plynulo čítať slová s otvorenou
slabikou.
Pri hlasnom čítaní správne dýchať,
artikulovať a dodržiavať spisovnú
výslovnosť. Pokúšať sa čítať slová so
zatvorenou slabikou.
Čítať zatvorené slabiky a otvorené slabiky
so skupinou spoluhlások na začiatku slabiky.
Uvedomovať si interpunkčné
znamienka: bodka, otáznik, výkričník.
Plynule čítať zatvorené slabiky.
Čítať trojslabičné slová s otvorenými
slabikami. Plynulo čítať písané slová a vety.
Vnímať pojem nadpis. Pokusne čítať
predložky. V praktických činnostiach si
osvojovať pravopisné javy. Pri písomnom
prejave aplikovať preberanú pravopisnú
normu.
Správne umiestňovať vokáň.
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Čítankové obdobie

Čítanie:
Čítanie textov z čítankovej časti

Písanie:
Tvorivé písanie
Písanie arabských číslic
Písanie slov, viet, tvorba súvislých
prejavov

Afektívny cieľ:
Krása ročných období.
Správne využívať čas prestávok. Vnímať spevavosť reči.
Rodinná výchova.
Učíme sa zodpovednosti.
Kognitívny cieľ:
Zdokonaľovať techniku písania. Opakovaním automatizovať
dosiahnuté vedomosti, zručnosti a návyky.
Plynulo a s porozumením čítať nahlas texty primerané
skúsenostiam žiakov. Samostatne sa písomne vyjadrovať.
Psychomotorický cieľ:
Práca s textom podľa úloh. Vyhľadať vety o zodpovednosti.
Pomeniť hlásky a utvoriť nové slová.
Aktívna práca s textom.
Dramatizácia.
Tvorivé činnosti s literárnym textom.
Ilustrácia na základe pochopeného textu.

Plynulo a s porozumením čítať nahlas texty
primerané skúsenostiam žiaka. Chápať obsah
krátkeho súvislého textu. Porozprávať príbeh
podľa predlohy. Dokončiť neukončenú
rozprávku alebo iný literárny žáner. Chápať
obsah krátkeho súvislého textu.
Zdramatizovať kratší prozaický alebo
básnický text. Reprodukovať umelecký text.
Zdokonaľovať techniku písania. Opakovaním
automatizovať dosiahnuté vedomosti,
zručnosti a návyky.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu slovenský jazyk na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Jazyk a komunikácia

2, 3

Príroda a spoločnosť
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s informáciami

2, 3

Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Dopravná výchova

2, 3
1, 2, 3

Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova

1, 2, 3
2, 3

Osvojenie kompetencie
Žiak
- tvorenie otázok a odpovedí, spájanie pojmov (Hravá angličtina)
- porozumieť textu a vedieť ho reprodukovať
- dramatizácia (Z rozprávky do rozprávky)
- základné poznatky z prírodovedy (ročné obdobia, zvieratá, domov a rodina)
- pozitívny vzťah k sebe a iným, hodnota rodiny, tradície (EV, NV)
- orientácia v texte, čítať s porozumením
- správne písanie číslic
- práca s novými informáciami
- vnímanie kultúrnej tradície jazyka a reči (HV, VV)
- rozvoj jemnej motoriky, správne držanie tela (TV)
- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych
dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
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Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

- používať informácie a pracovať s nimi

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/
kompetencie. Zaraďujeme sem:
- percepčno-motorické zručnosti,
- pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti,
- analytické zručnosti,
- tvorivé zručnosti,
- verejná prezentácia textu, verejný prejav,
- informačné zručnosti,
- komunikačné zručnosti.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

2,3

1,2,3

Poznávacie a rečové kompetencie
Pamäťové, klasifikačné a
Percepčno-motorické
aplikačné zručnosti
zručnosti
čítať písmená abece
zapamätať si základné
dy a arabské číslice aj v informácie a vedieť ich
súvislosti s učivom v
použiť v praxi, v
matematike,
písomnom prejave
aplikovať pravopisnú
normu určenú pre 1.
ročník ZŠ
odpísať alebo podľa
diktovania napísať
jednoduchý text a arabské
číslice

Analytické zručnosti

Tvorivé zručnosti

fonologické schopnosti porozprávať krátky príbeh
- analýza zvukovej
(vlastný zážitok alebo
roviny jazyka na úrovni vymyslený príbeh),
vety, slova,slabiky,
identifikácie rýmu a
aliterácií,
v prípravnej etape
porozprávať príbeh podľa
nácviku čítania vedieť
predlohy (podľa obrázkov,
analytickými činnosťami podľa názvu),
v spojení s využívaním
sluchového rozlišovania
hlások určiť prvú hlásku
slova. Ovládanie
detailnej analýzy slova
podriadiť postupne sa
rozširujúcim čitateľským
schopnostiam žiakov v
šlabikárovom
(nácvičnom) období, a to
v stúpajúcej náročnosti
od slabík po jednoduché
slová

Verejná prezentácia textu,
verejný prejav
pri ústnom prejave
dodržiavať správne
dýchanie, artikuláciu a
spisovnú výslovnosť na
(primeranej) úrovni žiaka
1. ročníka ZŠ,

Komunikačné zručnosti

osvojiť si výslovnostnú
normu s uplatnením
suprasegmentálných
javov,

vyjadrovať sa
neverbálne a reagovať
na neverbálnu
komunikáciu,

adekvátne komunikovať
s prihliadnutím na
komunikačnú situáciu,
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1,2,3

1,2,3

dokončiť rozprávanie alebo reprodukovať umelecký naučiť žiaka verejne sa
neukončenú rozprávku
text (doslovne,
prezentovať a obhájiť si
alebo iný literárny žáner,
podrobne, stručne). Ak vlastný názor.
učiteľ spozoruje, že
žiak sa len veľmi ťažko
naučí naspamäť básničku
alebo iný text, môže ho
vyzvať, aby
sa ho naučil aspoň stručne
alebo aby ho podrobne
zreprodukoval.
zdramatizovať kratší
prozaický alebo básnický
text. Žiaci si rozdelia
úlohy z textu
a snažia sa zahrať krátky
príbeh z textu. Dbáme na
správny prednes,
artikuláciu,
gestikuláciu, pohyb.

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie slovenského jazyka je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem
a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- motivačná demonštrácia,
- práca s textom,
- riešenie problémov,
- zážitkové učenie,
- rozhovor,
- diskusia,
- scénka, dramatizácia,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
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Učebnice sa objednávajú podľa ponuky MŠ a podľa záujmu a skúseností učiteliek elementaristiek.
7.Hodnotenie predmetu.
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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Predmet: Z rozprávky do rozprávky – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Pri formovaní osobnosti žiaka má literárna výchova plniť poznávaciu, formatívnu a rozvíjajúcu funkciu. Predmet Z rozprávky do rozprávky
nadväzuje na predmet slovenský jazyk, pričom ho dopĺňa o počúvanie rozprávok, recitácie, dramatizáciu básničiek a rozprávok Formovaním
vzťahu a postoja k obsahom textov vedieme žiakov k ich estetickému vnímaniu a prežívaniu. Rozvíjame ich citovú stránku a schopnosť
vyjadrovať vlastné pocity.
Emocionálne pôsobenie textov, a najmä literárnych diel, podstatne zvyšuje ich účinok a vytvára z rozprávky dôležitý prostriedok estetickej
výchovy, so širokým dosahom na formovanie vkusu vôbec, na utváranie estetického vzťahu k životu a s využitím v mravnej výchove.
Hra a dramatizácia vytvára v žiakoch pozitívnny vzťah k rozprávke a knihe vôbec. V kontexte výchovy detského poslucháča (neskôr čitateľa)
a recitátora je výchovným zámerom udržať detskú spontánnosť a rozvinúť ju do prirodzeného detského dramatického prejavu.
Časová dotácia pre prvý ročník je jedna vyučovacia hodina.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Vyučovací predmet Z rozprávky do rozprávky sa zameriava na emocionálny rozvoj, ktorý umožňuje deťom vnímať literatúru a umenie
vôbec. Rozprávka pôsobí na intelektuálny rozvoj, ktorý umožňuje porozumieť udalosti, rozvíja predstavivosť a fantáziu. Učí žiakov
rozlišovať dobro a zlo, rozvíja tvorivosť, slovnú zásobu. Zároveň rozvíja proces poznávania výrazových prostriedkov (pohyb, mimika, zvuk,
slovo...), proces sebapoznávania (ako vnímam to, čo sa okolo mňa deje.)
Cieľom tohto predmetu je navodiť pozitívny vzťah ku knihe a hovorenému slovu, vedieť reprodukovať text, dramatizovať ho. Vedieť uplatniť
kladné aj záporné črty postáv v živote, spoločnosti, rodine.
Žiaci si to osvojujú prirodzene, nenásilne a veku primerane.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 0 hodín/týždeň

Tento predmet má určený základný ročníkový cieľ. Celý rok deti spoznávajú postavy z rozprávok, učia sa konať dobro, vytvárajú si pozitívny
vzťah ku knihe, ľudovej slovesnosti a umeniu vôbec.
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Téma
Ako vznikla rozprávka
4 hodiny

Obsahový štandard
Ľudová rozprávka.
Umelá rozprávka. Veršovaná
rozprávka.
Dobro a zlo. Fantázia.
Nadprirodzené postavy.

Červená Čiapočka
6 hodín

Ľudová rozprávka
Dej rozprávky.
Počúvanie. Dramatizácia.
Ilustrácia.
Veršovaná podoba príbehu.

Rozprávky o zime
3 hodiny

Umelé rozprávky.
Obľúbená kniha.
Práca s knihou.
Návšteva knižnice.

Guľko- Bombuľko
8 hodín

Práca s knihou.
Čítanie na pokračovanie
Vytvorenie vlastného GuľkaBombuľka

Ciele témy
Kognitívny:
Vedieť rozlíšiť ľudovú a umelú rozprávku a jej princípy..Poznať
verš, rozlišovať pojmy riadok, text, článok.
Afektívny:
Uvedomiť si čo je v rozprávke vymyslené, fantastické. Vcítiť sa
do postáv a vedieť rozlíšiť dobro a zlo.
Psychomotorický:
Rozprávka vlastná reprodukcia rozprávky,. Formovať návyk
dobra a zla v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky
slušného správania.
Kognitívny:
Porozprávať príbeh o Červenej Čiapočke sám, alebo s pomocou.
Vymenovať postavy.
Vedieť počúvať, klásť otázky.
Afektívny:
Vcítiť sa do postáv a vymenovať kladné a záporné vlastnosti.
Vedieť zahrať postavy a nakresliť ich.
Vytvárať pozitívny vzťah k prírode.
Psychomotorický:
Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie.
S pomocou učiteľa zahrať postavu z rozprávky.
Kognitívny:
Vedieť vyjadriť svoj názor na rozprávku.
Hľadať v rozprávkach o zime vianočné motívy.
Afektívny:
Spolupracovať s druhými.
Opísať prečo sa mi páči práve táto kniha.
Rozvíjať v živote pozitívny vzťah ku knihe.
Psychomotorický:
Prejaviť radosť a vďačnosť z daru.
Pripraviť krásny obrázok ako darček k Vianociam. Správanie sa
v knižnici.
Kognitívny:
Počúvať text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa prepojiť ho
so svojim životom.
Opísať postavu a jej konanie.
Afektívny:
Intuitívne vnímať postavu a integrovať ho slovným a výtvarným
prejavom na báze zážitkového učenia.
Psychomotorický:
Prejaviť vzťah k spolužiakom,.
Radosť so skupinovej práce.
Vytvoriť postavičku.

Výkonový štandard
Vedieť rozlíšiť dobro a zlo v konkrétnej rozprávke.
Správne sa vyjadrovať.
Vymenovať zlé a dobré vlastnosti.
Určiť časti, ktoré sa rýmujú.
Vymenovať rozprávky a rozprávkové bytosti.
Vedieť kto je spisovateľ a ilustrátor.
Vedieť optimálne komunikovať dorozprávať začatú
rozprávku.
Citlivo vnímať knihu a pristupovať k nej ako
k umeleckému dielu.
Jednoduchým spôsobom zahrať Červenú Čiapočku
a vlka.
Vymenovať postavy z rozprávky.
Vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé vlastnosti
postáv.
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro.
Vyrobiť masky.
Nakresliť časť rozprávky a vedieť o nej rozprávať.
Naučiť sa naspamäť časť veršovanej rozprávky.
S pomocou učiteľa hľadať rozprávky o zime.
Podľa obrázkov vedieť opísať dej rozprávky. Spolu
so spolužiakmi vytvoriť vianočné leporelo.
Vymyslieť zimnú rozprávku.
Vypožičať si knižku z knižnice.

Vedieť charakterizovať hlavnú postavu.
Priradiť postavám charakterové vlastnosti.
Zahrať jednu časť z knihy s vyrobenou maňuškou.
Opísať charaktery postáv.
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Medovníkový domček
3 hodiny

Vypočutie nahrávky
Nadprirodzené postavy
Skutočnosť a neskutočnosť.

Čin –Čin
8 hodín

Zvieracie rozprávky.
Verše.
Postavy z príbehov.
Dramatizácia.
Čítanie.

Snehulienka a sedem
trpaslíkov
3 hodiny

Rozprávanie podľa obrázkov.
Členenie na kapitoly.

Kognitívny:
Opísať udalosti v chronologickom slede.
Pomenovať postavy z rozprávky.
Afektívny:
Pozorovať postavy, sledovať spôsoby vyjadrovania a schopnosť
viesť dialóg.
Psychomotorický:
Zahrať postavu z rozprávky.
Kognitívny:
Správna orientácia v knihe.
Hľadať rýmy.
Afektívny:
Vzbudiť u žiakov pozitívny vzťah k zvieratám.
Hodnotiť vlastnú prácu.
Psychomotorický:
Správne priradiť mená k postavám.
Vedieť odlišovať správne od nesprávneho.
Kognitívny:
Čítať s porozumením. Rozdeliť rozprávku na chronologické
časti.
Afektívny:
Pomáhanie druhým.
Úcta k rodičom a starším.
Psychomotorický:
Práca s textom podľa úloh.
Vyhľadať vety o prefíkanosti.

Vedieť dokončiť nedokončenú rozprávku.
Prezentovať svoje skúsenosti s danou témou.
Formovať vlastné názory o prečítanom texte.

Oboznámiť sa s pojmom verš a nájsť rýmy k daným
slovám.
Správne artikulovať a dramaticky zahrať skupinovú
scénku.
Reprodukovať umelecký text.
Správna orientácia v knihe.

Plynulo a s porozumením čítať vety.
Chápať obsah textu a správne zoradiť obrázky
v časovom slede.
Nájsť v rozprávke dobro a zlo.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu z rozprávky do rozprávky na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Jazyk a komunikácia

1-7

Príroda a spoločnosť

2, 3, 4, 6

Žiak
- optimálne komunikovať
- porozumieť textu a vedieť ho reprodukovať
- dramatizácia
- základné poznatky z prírodovedy (zvieratá, rastliny, rodina)

Človek a príroda

1-7

- pozitívny vzťah k prírode

Človek a spoločnosť

2, 4, 6

Človek a hodnoty

1-7

Umenie a kultúra

1-7

- zaradenie sa do spoločnosti
- vedieť sa prezentovať
- pozitívny vzťah k sebe a iným,
- hodnota rodiny
- medziľudské vzťahy
- vnímanie tradície jazyka a reči
- vzťah k umeleckému dielu

Osvojenie kompetencie
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Zdravie a pohyb

1-7

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

- rozvoj jemnej motoriky
- správne držanie tela
- koordinácia pohybu
- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné
správanie sa v rôznych dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo
svojom okolí
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva
ostatných
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania predmetu
Z rozprávky do rozprávky sú:
- percepčno-motorické zručnosti,
- pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti,
- analytické zručnosti,
- tvorivé zručnosti,
- verejná prezentácia textu, verejný prejav,
- komunikačné zručnosti.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Ako vznikla rozprávka

Červená Čiapočka

Kompetencie
Komunikačné
-získava informačné
zdroje a vie ich
používať
-Chápe obsah a zmysel
počutého textu
-rozlišujú medzi
podstatným a
nepodstatným
-vie analyzovať
komponenty

Občianske

Kultúrne

-posudzuje svoje reálne
fyzické a duševné
možnosti

-rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení
-pozná rozdiely medzi
folklórom a súčasnou
produkciou

-stanovuje si ciele
a priority s ohľadom na

-chápe dôležitosť
kultúrneho vyjadrovania

Sociálne a
interpersonálne
-oceňuje schopnosti
druhých ľudí
-čerpá poučenie z toho,
čo si druhí myslia,
hovoria, robia

Existenciálne

K učeniu

Používať informácie
pracovať s nimi.

Rozozná problém,
formuluje možné
riešenia

-dokáže meniť názor na
druhých, počúvať ich

Formuluje otázky
a odpovedá na otázky

- uplatňuje fantáziu,
predstavivosť, vytvára
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Rozprávky o zime

Guľko- Bombuľko

Medovníkový domček

Čin- čin

Snehulienka a sedem
trpaslíkov

problémovej situácie
-Uplatňuje základné
myšlienkové operácie
-vytvára si vlastný
názor
-dokáže formulovať
a klásť otázky
-prehodnocuje fakty
-vníma situáciu ako
celok
-dokáže, ak je to
nevyhnutné viackrát
zmeniť predchádzajúce
poradie krokov
-dokáže vybrať
možnosti
-je otvorený pre
metaforické
vyjadrovanie
-dokáže kultivovane
hovoriť
-vyberá možné riešenie
a hodnotí efektivitu
-rozlišuje medzi
podstatným
a druhotným
-uplatňuje fantáziu,
predstavivosť
- vytvára asociácie
-dokáže preskúmať
rôzne druhy prameňov
a vie ich používať
-prekonáva zameranosť
myslenia
-zvažuje možnosť
každého riešenia

svoje možnosti

-prejavuje úctu k živým
aj neživým súčastiam
prírody

-zaujíma samostatné
a zodpovedné
stanoviská v spoločnosti

-uvedomuje si kultúrnu
identitu
-pozná ľudové
rozprávky, povesti,
porekadlá
-pozná pravidlá
spoločenského kontaktu
-z literatúry čerpá
poučenie návody

-má pozitívny vzťah
k sebe a ostatným
-je tolerantný ústretový

a byť otvorený pre
odlišnosti
-rozvíja vzťah
k ohrozenej prírode, ale
aj k zdravej krajine.

asociácie

Vytvára si vlastný názor

-je schopný pracovať na
spoločnej úlohe
-hľadá možnosti, ako
vychádzať v ústrety
iným ľuďom

-háji svoje práva,
rozhoduje sa asertívne,
aby nepoškodzoval seba
a iných

-vníma symboly,
obrazy, architektúru

-pozná úlohu rodiny
-podporuje tímovú
snahu

-adaptuje sa na meniace
sa životné podmienky

-správa sa kultivovane,
primerane okolnostiam,
situáciam, ľuďom
-reflektuje spoločensky
zaužívané pohyby,
gestá, mimiku
-všíma si kultúrne
prejavy iných ľudí

-vie rozoznať konflikt
v medziľudských
vzťahoch
-reflektuje prírodu ako
priestor pre morálne
konanie
-je empatický vo vzťahu
k iným ľuďom
-je schopný uvedomiť si
vlastné reakcie v
konflikte

-rešpektuje ľudské
práva
-prijíma a rozvíja etické
hodnoty

s využitím získaných
informácií

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie predmetu Z rozprávky do rozprávky je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať,
vzbudiť záujem o umenie, knihu a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
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-

motivačný rozhovor,
motivačná demonštrácia,
práca s textom,
riešenie problémov,
zážitkové učenie,
rozhovor,
diskusia,
scénka, dramatizácia,
samostatná práca a práca v skupinách,
metódy opakovania, upevňovania a precvičovania.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Rozprávky – Červená Čiapočka, Medovníkový domček, Snehulienka a sedem trpaslíkov
Knihy – Čin- Čin, Guľko- Bombuľko, Zlatá brána.
Didaktika materinského jazyka – Betáková - Tarcalová
7.Hodnotenie predmetu.
Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný
charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka.
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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Predmet: Hravá angličtina – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vyučovanie cudzích jazykov sa v posledných rokoch dostalo do popredia záujmu a to nielen zo strany rodičov, žiakov, ale vynútili si to aj
politické a spoločenské zmeny. Ich znalosť sa stala neoddeliteľnou súčasťou dnešného moderného sveta. Cudzie jazyky sa stali pre učiaceho
bránou pre získavanie nových informácií, nových možností, kontaktov ako aj kariéry. Učenie cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup
k ľuďom, rýchlu výmenu názorov, komunikáciu bez bariér, mobilitu a umožňuje ľuďom spoznávať rozmanitosť iných krajín a kultúr. Cudzí
jazyk ako zdroj nových možností pomáha učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a taktiež umožňuje každému
jedincovi žiť podľa vlastných predstáv. Medzi jeden z najrozšírenejších svetových jazykov v súčasnosti patrí neodmysliteľne anglický jazyk,
ktorý sa stal trendom v dorozumievaní sa medzi národmi. Veľmi dôležité je preto podporovať a vytvárať pozitívny postoj najmenších učiacich
sa k anglickému jazyku. Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, má sprostredkovať základné
vedomosti, má umožniť dieťaťu dorozumieť sa v inom jazyku ako vo vlastnom, má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne
podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti, má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho
sebavedomie.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom vyučovania anglického jazyka je ponúknuť súhrn nielen jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné. Medzi
najdôležitejšie patria komunikačné zručnosti: počúvanie s porozumením (rozozná základné slová, rozumie jed. pokynom), ústny prejav
(komunikácia jed. spôsobom) a písať (odpísať známe slová).
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 2 hodiny/týždeň

Téma
Nadviazanie kontaktu predstavenie sa
9h

Obsahový štandard
-pozdravenie sa pri stretnutí a lúčení
- nácvik rituálu na uvítanie
a rozlúčenie sa
-predstavenie sa
-základné farby, vedieť odpovedať na
otázku akej je to farby?

Ciele témy
Afektívny cieľ:
Pozitívne motivovať žiaka, vzbudiť záujem o učenie sa
a spoznávanie nového jazyka.
Kognitívny cieľ: Vedieť sa predstaviť a pozdraviť. Zapamätať si
základné frázy.
Vedieť reagovať na základné pokyny v triede. Schopnosť

Výkonový štandard
Vie sa pozdraviť a povedať svoje meno.
Spieva počas nahrávky (pieseň na uvítanie
a na rozlúčku). Reaguje na pokyny učiteľa (aj
zastúpeného bábkou). Spája súvisiace
obrázky.
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-základné pokyny(počúvaj, pozri,
ukáž, vymaľuj)

Moje telo
8h

Moja trieda
8h

Zvieratá
8h

More
8h

Základná slovná zásoba (ruky, nohy,
hlava, telo)
Čísla 1-5
Precvičovanie odpovedí na otázky:
Kto je to? Akej je to farby? Reakcia
na pokyny: Vstaň!, Dotkni sa .....,
Tleskni!, Dupni! Práca s obrázkom,
spájanie, vymaľovávanie podľa
pokynov.
Predmety v škole: kniha, pero,
perečník, guma, taška, ceruza, stôl,
stolička. Rozpoznávanie predmetov
na obrázku. Výrazy prosím
a ďakujem
Prídavné mená veľký a malý.
Pokyny: Zdvihni!, Nájdi!, Vyfarbi!
Odpovede na otázky: Čo je toto?
Koľko....... vidíš?
Vianoce- piesne, slovná zásoba
Základná slovná zásoba: mačka, pes,
kôň, zajac, vták, šteniatko. Slovná
zásoba narodeniny: torta, sviečka.
darček, pohľadnica, balón
Čísla 6-10. Reakcia na pokyny:
Nakresli!, Vyskoč!, Sadni si!, Nájdi
niečo!, Zdvihni!, Tancujme/
spievajme!, Tlieskaj! Odpovede na
otázky: Vieš(počítať do5)?, Koľko..?,
Kto je toto?, Čo chýba?
Fráza on/ona sa volá. Šťastné
narodeniny. Zhrnutie lekcií 3.-4
Morské živočíchy: ryba, krab,
hviezdica, mušľa. Farby: oranžová,
fialová, ružová, hnedá. Pokyny:
Polož!, Nájdi!, Pozri sa! Výrazy
šťastný, smutný. Odpovede na
otázky: Aké morské zviera vidíš?,
Vieš nájsť?, Si šťastný/ smutný?

zareagovať na otázku.
Psychomotorický cieľ
Rytmický pohyb v kruhu pri nácviku rituálu uvítania a lúčenia sa
prostredníctvom piesne, zoznámenie sa s bábkou. Hra s obrázkami
a reálnymi objektmi
Afektívny cieľ:
Poznávať bežné pravidlá spoločenského kontaktu, správať sa
primerane k okolnostiam a situáciám. Viesť deti k úcte sebe
samému a aj k druhým ľuďom.
Kognitívny cieľ:
Osvojovať si základnú slovnú zásobu. Vedieť reagovať na pokyny.
Rozvíjať audiovizuálne schopnosti u detí.
Psychomotorický cieľ: Spievanie piesne spojené s pohybom,
úloha rolí podľa príbehu a nahrávky.
Afektívny cieľ:
Poukázať na význam a zmysel Vianoc ako sviatkov mieru a pokoja.
Kognitívny cieľ:
Vedieť opísať a vymenovať jednotlivé predmety v škole. Používať
prídavné mená veľký a malý. Naučiť sa spájať zvukovú stránku
jazyka so stránkou významovou.
Psychomotorický cieľ:
Tvorivé činnosti so slovnou zásobou. Tvorba vianočných ozdôb a
vianočných pohľadníc.
Afektívny cieľ:
Pri opakovaní poukázať na to, aký dôležitý je anglický jazyk v
komunikácii. Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu a k
starostlivosti o zvieratá.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si základnú slovnú zásobu. Vedieť reagovať na pokyny
a na otázky. Opakovaním automatizovať dosiahnuté vedomostí.

Ovláda preberanú a opakovanú slovnú
zásobu. Spája súvisiace obrázky, pracuje
s obrázkovým materiálom, reprodukuje
počuté, zvládne úlohu v jednoduchom
príbehu podľa obrázka a nahrávky.

Vie pomenúvať predmety v škole. Pozná
nové výrazy, vie rozpoznať predmety na
obrázku. Vie poprosiť a poďakovať. Vie
použiť prídavné mená pri opise.

Pozná novú slovnú zásobu. Vie zareagovať
na zadané pokyny, rozpozná zvieratá na
obrázku, odpovie na otázky. Rozpozná
narodeninové vecí na obrázku. Ovláda aj
opakovanú slovnú zásobu. Vie využiť
mimiku a gestikuláciu v komunikácii.

Psychomotorický cieľ: Grafické znázornenie zvieratka
Prostredníctvom mimiky a hry znázorniť zvieratko. Narodeninová
oslava – hry.
Afektívny cieľ:
Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu k prírode a jej ochrane.
Kognitívny cieľ:
Zapamätať si nové výrazy a pokyny ako aj novú slovnú zásobu.
Vedieť vyjadriť základné pocity.
Psychomotorický cieľ:
Tvorba pexesa morské živočíchy. Spievanie piesne spojené
s pohybom počas nahrávky.

Pozná niektoré názvy živočíchov v mori,
ďalšie farby. Vie rozpoznať morské
živočíchy na obrázku.
Na základe otázky vie vyjadriť základné
pocity.
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Hračky
8h

Jedlo
8h

Moje prázdniny
9h

Nová slovná zásoba (lopta, vláčik,
macko, autíčko, loďka, šarkan, jo - jo
...)
Sloveso mať.
Odpovede na otázky: Máš?, Kto má?,
Čo máš? Precvičovanie pokynov:
Otvor/zatvor!, Pozri na! Frázy:
Mám(loptu)., Moja obľúbená farba je.
Zhrnutie lekcií 5. – 6.
Slovná zásoba: mlieko, kurča,
zákusok, chlieb, syr, vajce, jablko,
banán, pomaranč, hruška. Veľká noc.
Symboly jari: vajíčko, zajačik, košík.
Slovesá: mať rád, poskočiť, priniesť.
Precvičovanie odpovedí na otázky:
Máš rád?, Čo máš rád? Reakcia na
pokyny: Nájdi!, Ukáž! Prídavné mená
hladný/ chutný Frázy: Mám/ nemám
rád.., Som/nie som hladný
Prázdninový slovník: hrad z piesku,
pláž, prázdniny. Rozpoznávanie
hračiek na obrázku. Spievanie piesne
spojené s pohybom, ukazovaním,
spájaním obrázkov. Spájanie,
číslovanie, vymaľovávanie podľa
pokynov. Reakcia na pokyny:
Zdvihni! Povedz! Odpovede na
otázky: Čo je v taške?, Čo vidíš?
Zhrnutie 7. – 8. lekcie.

Afektívny cieľ:
Vyvíjať u žiakov úctu a kladný vzťah k svojim veciam
a obľúbeným hračkám. Starostlivosť o vlastnú hračku.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si príslušnú slovnú zásobu. Správne využívať väzbu „mať“.
Vedieť používať dané frázy.
Psychomotorický cieľ:
Zoznámenie sa s postavami a dejom podľa obrázka – úloha rolí.

Vie opakovanú slovnú zásobu a preberanú.
Vie použiť nové frázy a sloveso mať
a zároveň vie odpovedať na dané otázky.
Zvládne úlohu v jednoduchom príbehu.

Afektívny cieľ:
Zdôrazniť význam zdravej výživy u detí, vzbudiť záujem o zdravú
stravu.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si čo najviac poznatkov z danej oblasti. Pomôcť žiakom
spoznať a upevniť nové štruktúry. Vedieť používať sloveso mať rád
a aj prídavné mená hladný, chutný.
Psychomotorický cieľ:
Spájanie súvisiacich obrázkov a tvorba veľkonočných ozdôb.
Tvorba pozdravu.
Afektívny cieľ: Opakovaním prehlbovať a motivovať vzťah
k cudziemu jazyku. Správať sa kultúrne a primerane k okolnostiam.

Vie vyjadriť čo má rád a ktoré je jeho
obľúbené jedlo. Vie pracovať s obrázkovým
materiálom a zreprodukovať počuté.

Kognitívny cieľ: Naučiť sa spájať zvukovú stránku jazyka so
stránkou významovou. Vedieť reagovať na pokyny. Opakovaním
automatizovať dosiahnuté vedomostí.

Ovláda preberanú a opakovanú slovnú
zásobu. Rozpozná hračku na obrázku, vie
spájať, číslovať, vymaľovávať podľa
pokynov.

Psychomotorický cieľ:
Vytvoriť malý projekt moje prázdniny. Vedieť spojiť pohyb,
ukazovanie a spájanie obrázkov počas nahrávky.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu anglický jazyk na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Človek a
spoločnosť

1,3,4,9

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

- rodina- základná bunka spoločnosti
- bližšie spoznanie svojho okolia
- nadviazanie kontaktu v súlade s komunikačnou
situáciou
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Človek a hodnoty

1,3,5,6,8,
9

Umenie a kultúra
Človek a svet práce

3,9
4,7,8

Človek a príroda
Jazyk a
komunikácia

5,6,9
1,2,3,4,7,
8

- získavanie správnych komunikačných zručností
reagovať pri prvom stretnutí
- efektívne využívanie voľného času počas
prázdnin
- utváranie dobrých medziľudských vzťahov
- vnímať a prejavovať svoje city
- vytváranie vhodného rodinného prostredia
- získavanie základnej slovnej zásoby v cudzom
jazyku
- spoznávanie sveta zvierat, ochrana prírody
- schopnosť reagovať na jednoduché otázky
- vypočuť si a podať informáciu
- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia
Prierezové témy

Enviromentálna výchova

-vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode
a zvieratám
- ochrana životného prostredia

Osobnostný a sociálny rozvoj

- naučiť sa uplatňovať svoje názory a zároveň
rešpektovať aj iných
- tolerancia a začlenenie do kolektívu.
- výber vhodných piesní v cudzom jazyku

Mediálna výchova
Multikultúrna výchova

- poznávanie nového jazyka a inej kultúry
- rozvoj medziľudskej tolerancie

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – súhrn vedomostí, vlastností a zručností, ktoré umožňujú osobe konať. Učiaci využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj
celý rad komunikačných jazykových kompetencií:
- komunikačné zručnosti,
- percepčno-motorické zručnosti,
- pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti,
- analytické zručnosti,
- tvorivé zručnosti,
- informačné zručnosti.
Žiaci po ukončení prvého ročníka by mali ovládať niektoré základné komunikačné zručnosti, slovnú zásobu vybraných tematických okruhov,
mali by rozumieť jednoduchým pokynom, názvom, slovám, jednoduchým vetám. V gramatike žiaci zvládajú tvorbu jednoduchých viet,
používanie niektorých prídavných mien, základných farieb.
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Téma
Komunikačné

Občianske

Používa iba základný
rozsah jednoduchých
výrazov
Predstavovanie sa
Moja rodina
Moja trieda

Má chuť poznávať nový
jazyk a nadviazať
kontakt v súlade
s komunikačnou
situáciou.
Moja rodina
Moja trieda
Prázdniny

Kompetencie
Sociálne a
interpersonálne
Prostredníctvom
Dokáže nadviazať
jednoduchých výrazov
základnú konverzáciu tak,
vie prejaviť svoje city.
že použije
najjednoduchšie spôsoby.
Zvieratá
More
Predstavovanie sa
Jedlo
Prázdniny
Moja trieda
Kultúrne

Existenciálne

K učeniu

Získavaním nových
vedomosti a schopností
sa postupne učí vyjadriť
svoj názor
Moje telo
Hračky
Jedlo

Aktivitou,
tvorivosťou,
kreativitou, pomocou
rôznych zdrojov si
postupne rozširuje
vedomosti, získava
nové poznatky
a obohacuje vlastné ja.
Zvieratá
More
Hračky

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie anglického jazyka je založené na komunikatívno-poznávacom princípe.
Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- zážitkové učenie,
- rozhovor,
- scénka, dramatizácia,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.
Osvojovanie cudzieho jazyka je ovplyvňované množstvom faktorov. Psychologické, emocionálne, alebo sociokultúrne činitele ovplyvňujú
celý proces učenia. Je preto nevyhnutné už od nástupu do školského zariadenia, ale aj počas celého procesu učenia sa ich brať do úvahy.
Takisto ako vek učiaceho, tak aj schopnosti, motivácia, učebný štýl, osobnosť, inteligencia zohrávajú rovnako dôležitú úlohu pri ich výučbe.
V neposlednom rade je podstatné si uvedomiť, že na prvom mieste stojí žiak a jeho schopnosti a potenciál, ktorý treba rozvíjať a využiť na
dosiahnutie konkrétneho cieľa . Individuálny prístup zo strany učiteľa aktivizuje u jednotlivých žiakov záujem o jazyk, čo sa prejavuje v jeho
tvorivej práci a samostatnom myslení. Hodiny anglického jazyka by mali byť preto pestré aby dokázali upútať aj tých najmladších. Pri
výučbe je nápomocné aj využitie vhodných didaktických prostriedkov. Okrem zvyčajných didaktických prostriedkov sa na hodinách využíva
aj hra, hádanky a tvorivá aktivita zo strany žiakov (kreslenie, spájanie, lepenie..). Nevyhnutným faktorom pri výučbe je systematické
opakovanie, primeraná náročnosť, precvičovanie učiva.
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6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
C. Bruni - English Adventure Starter A, Pearson Education Limited 2005
E. Haraksimová, R. Mokrá, D. Smrčinová- Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, Ottovo nakladatelství
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet sa hodnotí známkou, ale pre žiakov v tomto veku je dôležité ústne hodnotenie, vyjadrené v pozitívnom zmysle. Veľkým ocenením
pre žiakov je pochvala. Využíva sa formálne a neformálne hodnotenie. Cieľom je viesť žiakov k správnemu sebahodnoteniu. Pri hodnotení
predmetu postupujeme podľa opatrení prijatých na zasadnutí MZ. Žiak je hodnotený podľa Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu. Vedomosti sa preverujú prostredníctvom farebných diktátov na základe zadaných inštrukcií.
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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Predmet: Prírodoveda – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa.
Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo
cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi
a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom
k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné
edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa
a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej
vede.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo
samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna
úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
- spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu pozorovaných javov ako častí komplexného
celku prírody,
- rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch,
- rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať
získané informácie objektívne,
- opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním,
- rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty,
- nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu,
- tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie,
- uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom
poskytuje,
- poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného
štýlu.
Čiastkové ciele predmetu
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Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť
a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického
materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý
a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú
vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:
- sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),
- sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
- sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov),
- vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo
pravidlo),
- sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené
vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie),
- sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou
manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
- si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou
teóriou),
- dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností,
ktoré sú uvedené v zátvorkách.
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa
v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby:
- si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti
pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet,
ako spolu súvisia a prečo,...
- si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) –
napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
- si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej
systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov,...
- si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych problémov),
napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
- si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť
modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) –
napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť,...

48

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú
dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa.
U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
- dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu),
- dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu
a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce),
- dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom),
- dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia),
- dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou
a zdravým úsudkom v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom
pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Rodina
Moja rodina

Predstavím vám svojich
najbližších

Vedieť vymenovať členov
rodiny. Poznať pravidlá
fungovania rodiny.
Poznať vzťahy v rodine v rámci
jednotlivých kultúr. Viesť deti
k tolerancii k ľuďom iných rás
a kultúr.
Porovnať a identifikovať
rozdiely medzi dňom a nocou.
Určovať celé hodiny.
Vnímať časti dňa ako časové
celky. Analyzovať výsledky
pozorovania jednotlivých časti
dňa.
Poznať jednotlivé vonkajšie
orgány ľudského tela.

Viedieť vymenovať členov rodiny
Poznať,dodržiavať pravidlá fungovania vo svojej rodine

Každý má svojich najbližších

Plynutie času

Čo mi vravia ručičky

Môj čas
Môj školský deň

Osobná hygiena a
psychohygiena
Ja a moje zdravie

Poznám svoje telo

Rozlišovať kultúrnu a jazykovú inakosť rodín v rôznych
kultúrach
Identifikovať a porovnávať rozdiely medzi dňom
a nocou, určovať na ciferníku celé hodiny
Rozpoznávať časti dňa ako súčasti časovej následnosti
Popisovať a identifikovať činnosti súvisiace s časťami
dňa
Poznaťvonkajšie orgány ľudského tela, príp. rozpoznávať
aj ich funkcie
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Čistota tela

Poznať zásady hygieny.

Denný poriadok žiaka

Čo a kedy jedávam

Zdravá výživa

Jedálny lístok
Zdravé a nezdravé potraviny

Ja a moje zdravie

Čo je pre mňa šťastie

Poznať dôležitosť pravidelného
stravovania, striedania práce a
odpočinku.
Zostaviť jedálny lístok na
týždeň. Porovnávať potraviny,
ktoré sú dôležité pre zdravie a
ktoré ľuďom škodia. Pripraviť
zeleninový šalát.
Hľadať a popisovať situácie
vyvolávajúce pocit šťastia.
Popisovať a poznávať vianočné
zvyky a tradície typické pre
našu kultúru.
Prostredníctvom zmyslov
opisovať a hľadať spoločné
znaky plynného, kvapalného
a pevného skupenstva hmoty.
Na základe aktívnej
manipulácie s predmetmi
určovať vlastnosti hmoty.
Pozorovať a popisovať zmeny
v prírode, ktoré sa dejú počas
jednotlivých ročných období.
Porovnávať zmeny listnatého
stromu počas roka. Na základe
listov porovnávať stromy.
Sledovať a popisovať prírodné
javy. Poznať ročné obdobia,
mesiace v roku, charakteristiky
počasia.
Identifikovať poľné plodiny,
ovocie a zeleninu.
Identifikovať spoločné
a rozdielne znaky zvierat.
Vytvárať skupiny zvierat na
základe spoločných znakov.
Voľne žijúce zvieratá, domáce
zvieratá, domáce vtáky.

Vianoce

Hmota
Ja a veci okolo mňa

Aké druhy hmoty poznám?

Zmeny v prírode
Ja a príroda

Ako sa príroda počas roka
mení

Môj kalendár prírody

Zvieratá
Zvieratá a človek

Viem rozoznať zvieratá

Vedieť správne používať zubnú kefku a vedieť vysvetliť
význam osobnej hygieny
Poznať pravidlá stravovania a vedieť vysvetliť dôvody
striedania práce a odpočinku
Porovnávať zdravé a škodlivé potraviny
Vedieť uviesť príklady správneho a nesprávneho
stolovania
Popisovať situácie vyvolávajúce pocit šťastia
a tieto situácie vyhľadávať
Identifikovať a popisovať vianočné zvyky a tradície
vlastnej rodiny
Vychádzať zo zmyslovej skúsenosti rozpoznávať
spoločné znaky plynného, kvapalného a pevného
skupenstva hmoty
Identifikovať rôzne vlastnosti hmoty

Vedieť popísať zmeny prírodných javov v rámci ročných
období
Vedieť identifikovať zmeny listnatého stromu počas roka,
vedieť porovnať listy stromov, poznať druhy stromov
Vedieť pozorovať, identifikovať a zapísať informáciu o
prírodných javoch (vietor, dážď, slnečno)
Vedieť uviesť ako sa menia ročné obdobia
Vedieť rozpoznať druhy ovocia, zeleniny a poľných
plodín
Vedieť identifikovať spoločné a rozdielne znaky zvierat
Vedieť na základe zovšeobecnenia vytvárať skupiny
zvierat s podobnými znakmi
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Učíme sa pozorovať zvieratá

Rastliny a semená
Rastliny okolo nás

Učíme sa pozorovať rastliny

Od kvetu k plodu

Voda
Voda v prírode

Život rastlín a zvierat s
vodou
Potrebujeme čistú vodu

Pozorovaním, porovnávaním
a zovšeobecnením hľadať
základné charakteristické
vlastnosti skupín zvierat –
nižšie živočíchy, vyššie
živočíchy.
Pozorovaním, porovnávaním
a zovšeobecnením hľadať
základné charakteristické
vlastnosti skupín rastlín –
nahosemenné a krytosemenné
rastliny
Uvedomiť si, na základe
pozorovania zmien konára
ovocného stromu, ako z kvetu
vzniká plod.
Pozorovaním detailov hľadať
spoločné a rozdielne znaky
vodných rastlín a zvierat.
Uvedomiť si potrebu chrániť
a rozumne využívať vodné
zdroje. Aktívne sa zapojiť do
ochrany vodných zdrojov.

Vedieť na základe pozorovania zovšeobecniť
a identifikovať charakteristické vlastnosti zvierat v
skupinách

Vedieť na základe pozorovania zovšeobecniť
a identifikovať charakteristické vlastnosti rastlín v
skupinách

Vedieť porovnať a identifikovať zmeny konára ovocného
stromu od kvetu k plodu, vedieť zasadiť semienko a
opísať ako klíči
Vedieť pozorovaním a prácou s encyklopédiou
identifikovať rozdielne spoločné znaky vodných rastlín
a vodných zvierat
Rozumieť potrebe ochrany a rozumného využívania
vodných zdrojov

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu prírodoveda na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma
Rodina

Plynutie času

Osobná hygiena a
psychohygiena
Ja a moje zdravie
Denný poriadok

Predstavím vám
svojich najbližších
Každý má svojich
najbližších
Čo mi vravia
ručičky
Môj školský deň

Osvojenie kompetencie- Žiak
Viedieť vymenovať členov rodiny
Poznať,dodržiavať pravidlá fungovania vo svojej rodine
Rozlišovať kultúrnu a jazykovú inakosť rodín v rôznych kultúrach
Identifikovať a porovnávať rozdiely medzi dňom a nocou, určovať na ciferníku celé hodiny

Poznám svoje telo

Rozpoznávať časti dňa ako súčasti časovej následnosti
Popisovať a identifikovať činnosti súvisiace s časťami dňa
Poznaťvonkajšie orgány ľudského tela, príp. rozpoznávať aj ich funkcie

Čistota tela
Čo a kedy jedávam

Vedieť správne používať zubnú kefku a vedieť vysvetliť význam osobnej hygieny
Poznať pravidlá stravovania a vedieť vysvetliť dôvody striedania práce a odpočinku
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žiaka
Zdravá výživa
Ja a moje zdravie

Hmota
Ja a veci okolo mňa

Jedálny lístok
Zdravé a nezdravé
potraviny
Čo je pre mňa
šťastie
Aké druhy hmoty
poznám?

Zmeny v prírode
Ja a príroda

Ako sa príroda
počas roka mení

Porovnávať zdravé a škodlivé potraviny
Porovnávať zdravé a škodlivé potraviny

Môj kalendár
prírody
Zvieratá
Zvieratá a človek
Rastliny a semená
Rastliny okolo nás

Voda
Voda v prírode

Viem rozoznať
zvieratá
Učíme sa pozorovať
zvieratá
Učíme sa pozorovať
rastliny
Od kvetu k plodu
Život rastlín
a zvierat s vodou
Potrebujeme čistú
vodu

Popisovať situácie vyvolávajúce pocit šťastia
a tieto situácie vyhľadávať
Vychádzať zo zmyslovej skúsenosti rozpoznávať spoločné znaky plynného, kvapalného
a pevného skupenstva hmoty
Identifikovať rôzne vlastnosti hmoty
Vedieť popísať zmeny prírodných javov v rámci ročných období
Vedieť identifikovať zmeny listnatého stromu počas roka,
vedieť porovnať listy stromov, poznať druhy stromov
Vedieť pozorovať, identifikovať a zapísať informáciu o prírodných javoch (vietor, dážď,
slnečno)
Vedieť uviesť ako sa menia ročné obdobia
Vedieť rozpoznať druhy ovocia, zeleniny a poľných plodín
Vedieť identifikovať spoločné a rozdielne znaky zvierat
Vedieť na základe zovšeobecnenia vytvárať skupiny zvierat s podobnými znakmi
Vedieť na základe pozorovania zovšeobecniť a identifikovať charakteristické vlastnosti
zvierat v skupinách
Vedieť na základe pozorovania zovšeobecniť a identifikovať charakteristické vlastnosti
rastlín v skupinách
Vedieť porovnať a identifikovať zmeny konára ovocného stromu od kvetu k plodu, vedieť
zasadiť semienko a opísať ako klíči
Vedieť pozorovaním a prácou s encyklopédiou identifikovať rozdielne spoločné znaky
vodných rastlín a vodných zvierat
Rozumieť potrebe ochrany a rozumného využívania vodných zdrojov

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Rodina

Kompetencie
Komunikačné
Optimálne komunikovať
vrodene a spol.

Plynutie času

Optimálne komunikovať
a aktívne počúvať

Osobná hygiena a
psychohygiena

Porovnávať zdravé a
škodlivé potraviny

Rastliny a

Občianske
Vlastné správanie a
zodpovedné konanie
v rodine
Zaujímať sa o verejné
veci, sviatky a prac
dni

Ochrana zelene v

Kultúrne
Rodinné tradície a
obyčaje

Sociálne a interpersonálne
Postavenie členov rodiny a úcta
k starším

Sviatky a kult.
Tradície počas roka

Spoločné prežívanie
významných sviatkov
Popisovať situácie vyvolávajúce
pocit šťastia
a tieto situácie vyhľadávať
pracov. síl v záhrade a

Existenciálne
Význam rodiny a jej
dôležitosť v spoloč.

K učeniu
Pomenovanie členov rodiny, mená a
priezviská
Doplň a využíva dané vedomosti

Porovnávať zdravé a
škodlivé potraviny

Poznaťvonkajšie orgány ľudského
tela, príp. rozpoznávať aj ich funkcie

Dostatok potravín

Pozorovať a povedať kedy semienko
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semená
Hmota
Zmeny v prírode
Zvieratá
Voda

meste
Vedieť popísať zmeny
prírodných javov v rámci
ročných období
Vedieť sa vyjadrovať
a komunikovať o danej téme
Diskutovať a komunikovať
o význame vody

spolupráca

Vzťah k zvieratám
Šetrenie vody
v spoločnosti a jej
ochrana

zaobchádzanie s nimi

Život zvierat a ich miesto v
prírode
Dôležitosť existencie čistej
vody

klíči
Vedieť pozorovať, identifikovať
a zapísať informáciu o prírodných
javoch (vietor, dážď, slnečno)
Poznať dané zvieratá
Voda v ľudskom tele a jej význam

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Jedným zo základných prostriedkov na dosiahnutie cieľov prírodovedy sú vyučovacie hodiny rôzneho typu. Pri utváraní zámernej pozornosti
v prírodovede má význam organizácia činnosti žiaka. Hlavným zdrojom poznávania je sústavné využívanie poznatkov žiakov o dianí
v prírode a v spoločnosti na vyučovacích hodinách, priame pozorovanie na vychádzkach, v kútiku živej prírody, pri sledovaní a vedení
kalendára prírody. Patria sem jednoduché pokusy, práca s pracovným zošitom, morfologické cvičenia a vlastné zážitky žiakov.
Vzhľadom na vek žiakov je v prírodovede dôležitá názornosť. Sústavná práca prispieva k rozvoju žiakovej osobnosti, a to nielen jeho
vedomostí, ale aj zručností a pracovných návykov. Témy, ktoré nemôžu žiaci poznať vlastným pozorovaním, im sprostredkujeme rôznymi
názornými pomôckami (série diapozitívov, krátke filmy, televízne a rozhlasové vysielanie). Pracujú aj s rôznymi prírodninami a s nástennými
obrazmi. V prírodovedy je pracovný zošit dôležitou učebnou pomôckou pri oboznamovaní sa s učivom tematických celkov a vedie žiakov
k aplikácii výtvarných vedomostí.
Využívaním ukážok z hudobnej tvorby a ilustrácií z literatúry zameriavame žiakov vo vyučovaní prírodovedy na umenie okolo seba.
Uvedomujú si vzťahy a súvislosti medzi javmi a ich estetickými hodnotami.
V didaktických hrách napodobňujú rozličné profesie a učia sa chápať ich význam. Na vychádzkach učiteľ vedie žiakov k pozorovaniu
objektov, skúmaním ktorých prehlbujú a rozlišujú svoje poznanie. Žiaci sa učia poznané veci a javy systematicky triediť a rozlišovať
významné od významného.
Medzi prírodovedu a ostatnými výchovno-vzdelávacími predmetmi existuje mnoho medzipredmetových vzťahov. Na základe vyjadrovacích
zručností získaných v materinskom jazyku si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti v prírodovede. Poznanie prírodnej a spoločenskej
skutočnosti sa úzko spája s ústnym i písomným vyjadrovaním sa o nej. Zručnosti získané v matematike, triedenie a porovnávanie sú žiakovi
východiskom na osvojovanie nových vedomostí počas konkrétnej myšlienkovej činnosti v prírodovede, aj pri manipulácii s rozličným
materiálom. Orientácia v priestore je nielen matematickým pojmom, ale aj celou témou prírodovedy 2. ročníka. Prírodovedné témy
v prírodovedy sú motiváciou hodín pestovateľských prác, a naopak, vedomosti získané (napr. ošetrovanie izbových rastlín) sa využívajú pri
preberaní učiva prírodovedy.
Podľa potreby sa do vyučovania prírodovedy zaraďujú telovýchovné chvíľky. V prvoučných vychádzkach majú prvky dopravnej a telesnej
výchovy trvalé miesto. Vo vyučovaní prírodovedy nechýbajú ani branné prvky; dodržiavaní základných zdravotníckych zásad a hygienických
návykov, v poznávaní práce celospoločenských organizácií a pod.
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Vzhľadom na to, že prírodoveda svojimi rôznorodými témami sprístupňuje žiakom rozličné životné situácie, môže mimoškolská výchova
v širokých okruhoch nadväzovať na vedomosti, zručnosti a návyky z prírodovedy. Školská družina pokračuje v posilňovaní dopravnej
a zdravotnej výchovy, organizuje výber prístupných prírodnín a prácu s nimi.
Obsah prírodovedy je zacielený na prehĺbenie záujmu žiakov o prírodu a o jej ochranu, o účelné využívanie voľného času.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica: Prírodoveda CD-2008-13728/29956-1:911 zo dňa 29.7.2008, doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., PaedDr. Gabriela Česlová,
Materiálno–technické prostriedky: obrazové nástenné tabule, kalendár prírody, ukážky ovocia a zeleniny, semien, rodinné fotografie,
kalendár, hodiny, hygienické potreby, rôzne obrázky prírody.
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet Prírodoveda je hodnotený v 1. ročníku známkou. Pravidelne kontrolujeme aj úroveň grafického prejavu v zošitoch. Hodnotíme
verbálny prejav žiaka, jeho komunikatívne schopnosti, aktivitu na vyučovacej hodine.
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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Predmet: Etická výchova - 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta
k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba
s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie)
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako
dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi
národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov.
Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená
komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania
a učenia.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
- má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
- jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity
a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých
situáciách,
- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti
a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
- prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými
hodnotami,
- je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme
KEMSAK:
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K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy,
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city,
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity,
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy,
A – axiologizácia, ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť,
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba u dieťaťa rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú
v tematických celkoch učebných osnov.
Téma
Postoje a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch

Obsahový štandard
-pozná spolužiakov po mene
-pozná pravidlá skupiny a vie ich
vysvetliť
- pozná spôsob ako vyjadriť pozdrav,
vďačnosť a prosbu

Ciele témy
Kognitívny:
- vie sa predstaviť a učí sa prezentovať sám seba, hovoriť pravdu
Afektívny:
- chápe význam komunikácie pre dobré spolužitie v spoločenstve.
- uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty a dôležitosť vďačnosti.
Psychomotorický:
- vytvárať prosociálne spoločenstvo žiakov.

Prvky prosociálneho
správania v žiackom
kolektíve

-vie precítiť, čo je to úcta k ľuďom
-vie aké má prvky úcta k vlastným
rodičom, spolužiakom a učiteľom

Ľudská dôstojnosť
a sebaúcta

-má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje
základné ľudské vlastnosti (dobrý, zlý,
veselý, smutný, nahnevaný, radostný,
vďačný, nevšímavý...)

Kognitívny:
- vie vhodne použiť pozdrav, prosbu a vyjadriť vďačnosť
- k spolužiakom je ústretový
Afektívny:
- prežíva vďačnosť voči tým, čo mu robia dobre
- vníma víziu spolupracujúceho spoločenstva,
- chápe potrebu vytvárať a dodržiavať pravidlá spolužitia
v skupine.
Psychomotorický:
- vytvárať prosociálne spoločenstvo žiakov.
Kognitívny:
- sebaúcta mu prináša pokoj (nepotrebuje žalovať, vyvyšovať sa nad
iných, ponižovať ich...)
- badateľná snaha o sebaovládanie a znášanie námahy pri

Výkonový štandard
-ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho
spoločenstva ako základu pre dobré spolužitie
(jeho jednoduché a viditeľné komponenty –
sedenie v kruhu, formulovanie pravidiel typu
mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa,
mať vzájomnú úctu a dôveru – nevysmievať
sa, hovoriť pravdu, chrániť veci svoje
i iných…),
prvé kontakty v triede a v škole
(zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav),
-vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa
oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa
navzájom...),
úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za
vykonané dobro (prosím, ďakujem),
vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi
rodiny.

-uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel
medzi mnou a ostatným svetom),
poznanie a postupné zvnútorňovanie
povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti,
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-vie pomenovať svoje dobré vlastnosti

Pozitívne hodnotenie
iných

-vie slovne vyjadriť rozdiel medzi dobrom
a zlom na ľuďoch zo svojho okolia

Naša rodina

-vie identifikovať a slovne vyjadriť
rodinné vzťahy (mama, otec, brat, sestra,
súrodenec, starí rodičia, teta, strýko, ujo,
bratranec, sesternica)

prekonávaní prekážok
Afektívny:
- poznáva sám seba, uvedomuje si vlastnú hodnotu
- cíti potrebu potvrdzovania vlastnej hodnoty inými
Psychomotorický
- viesť žiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia.
Kognitívny:
- je schopný oceniť dobro na iných, vie aj prijať ocenenie,
- rozvíjať postoj k ľuďom, ktorí sú mu nesympatickí
- osobná aktivita pri vytváraní pozitívnych vzťahov a klímy v
spoločenstve
Afektívny:
-teší sa z dobra a odmieta zlo vo svojom okolí (na svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch)
Psychomotorický:
- naučiť sa hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla

Kognitívne:
- dobro zažité v rodine prenáša do žiackeho kolektívu
- rád hovorí o pekných veciach v rodine
- vie členom rodiny opätovať dobro v rôznych situáciách (príprava
darčeka, slovné vyjadrenie...)
Afektívne:
-reflektuje dobro plynú cez rodiny, vie vyjadriť, čo ho na rodinných
vzťahoch teší, čo je v rodine najdôležitejšie,
-vie zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro ochrany a lásky, ktoré mu
rodina poskytuje
Psychomotorický:
- osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch
s inými ľuďmi.

-vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy
pri prekonávaní prekážok.

-človek a jeho hodnota - spoznávanie
pozitívnych vlastností svojich najbližších
v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych
vzťahoch… (Čo sa mi najviac páči na mojej
mamičke, ockovi, starkých…),
verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia
druhých,
prehodnocovanie negatívnych skutočností
(dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom,
posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej
zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej
situácie…, klamanie a žalovanie…),
postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí,
spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne,
neúmyselne).
- uvedomiť si hodnoty rodiny pre jednotlivca
i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej rodine
najviac páči?)
- poznať a určiť si pravidlá v rodine
- pomoc medzi členmi rodiny, prejavy
starostlivosti

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu etická výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie - Žiak

Človek a spoločnosť

1, 5
2
3
4

- spoznáva zásady dobrých medziľudských vzťahov
- vyjadruje úctu k iným
- objavuje rozdiel medzi sebou (vlastné hodnoty a ostatným svetom)
- spoznáva pozitívne vlastnosti svojich najbližších v rodine, triede, škole sa v rovesníckych
vzťahoch
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Dopravná výchova

- uvedomuje si hodnoty jednotlivca i pre spoločnosť
- optimálne komunikuje
- aktívne počúva
- reflektuje prírodu (zem, voda, rastliny) ako priestor pre morálne konanie
- chápe fungovanie prírody ako súhrn na seba nadväzujúcich súvislostí
- objavuje vlastné danosti–talent
- rozvíja tvorivosť a iniciatívu (šport, umelecké aktivity, sociálnu činnosť, činnosť na
ochranu prírody...)
- osvojuje si sociálne zručnosti a návyky potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi

Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj

- naučí sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí
- naučí sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných

Ochrana života a zdravia

- naučí sa k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok

Mediálna výchova

- osvojuje si mediálne kompetencie

Jazyk a komunikácia

5
1-5

Príroda a spoločnosť

1-5

Umenie a kultúra

1-5

Multikultúrna výchova

- chápe iné kultúry
- rozvíja medziľudskú toleranciu
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti - používa informácie a pracuje s nimi
- spolupracuje v skupine
- vytvára nejaký produkt

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

Postoje a zručnosti
medziľudských vzťahov

- optimálne komunikovať
(vhodná forma aj obsah)
- aktívne a so záujmom
počúvať

- zaujíma sa o verejné veci
- odhaduje dôsledky
vlastného správania a
konania

Prvky prosociálneho
správania v žiackom
kolektíve

- prežíva vďačnosť voči tým,
čo mu robia dobre
- vzájomná úcta
pri komunikácii (oslovenie,
pozdrav)

-vie precítiť, čo je to úcta
k ľuďom
-vie aké má prvky úcta
k vlastným rodičom,
spolužiakom a učiteľom

Ľudská dôstojnosť
a sebaúcta

-má slovnú zásobu, ktorá
vyjadruje základné ľudské
vlastnosti (dobrý, zlý,

-uvedomovať si vlastné
hodnoty (rozdiel medzi
mnou a ostatným svetom)

-prejavuje úctu
k živým aj neživým
súčastiam prírody
- vníma kultúrne
tradície svojho
jazyka a reči
- rozumie
významom slov
a slovných spojení
- rešpektuje pravidlá
písomnej
komunikácie
- vyjadruje základné
ľudské vlastnosti
(dobrý, zlý, smutný,

Sociálne a
interpersonálne
- chápe význam
komunikácie pre dobré
spolužitie v spoločenstve
- uvedomuje si potrebu
vzájomnej úcty
a dôležitosť vďačnosti
- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu

Existenciálne

-uvedomuje si a uplatňuje
vlastnú jedinečnosť
a vlastné nápady

-vníma potrebu
dávania a prijímania

K učeniu

- objavuje hranice
dobra a zla

- vie si zvážiť
požiadavky
a dôsledky
- pri riešení hodnotí
jeho efektivitu
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Pozitívne hodnotenie
iných

Naša rodina

veselý, smutný, nahnevaný,
radostný, vďačný,
nevšímavý...)
-vie pomenovať svoje dobré
vlastnosti
-vie sa verbálne vyjadrovať
-pozitívne hodnotiť druhých
a prehodnocovať negatívne
skutočnosti
-volí primeraný spôsob
komunikácie vzhľadom na
situáciu
-dokáže kultivovane
poprosiť

-poznať a postupne
zvnútorňovať povedomie
jedinečnosti
a nedotknuteľnosti

vďačný...)

-rozhoduje sa asertívne
-v tímovej práci uplatňuje
svoje individuálne
schopnosti, vedomosti a
zručnosti

-prejavuje sa
v oblasti intelektu a
prejavov

-vníma dôležitosť
a hodnotu rodiny

-prispôsobuje svoje
správanie
-oceňuje schopnosti
druhých
-efektívne využíva
skupinovú prácu
-pozná úlohu rodiny
a úlohu jednotlivých
členov rodiny

-zaujíma pozitívne
postoje

-vníma potrebu
dávania a prijímania

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú
optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé
poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V ETV je odprúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
- senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu,
- nácvik v podmienkach triedy,
- reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové
vyučovanie, dramatizácia…). V etickej výchove im hovoríme zjednodušene – cvičenia, aktivity. Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len
prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. (Hodnotenie prežitého rozumom napr. – Čo som prežil? Čo
som si uvedomil? Ako to súvisí so životom vo mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj život?) Bez reflexie by ostal žiakovi iba pekný
zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách
prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré
súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom
svete.
Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je
cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu zvolil.
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6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Vyučovaciu hodinu najmä na prvom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali zvláštnosti tohto vývinového obdobia (napr. sedenie v kruhu
treba striedať s pohybovými cvičeniami na uvoľnenie i aktivizáciu dieťaťa). Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok,
príbehov. Vhodné obrázky, audio i videonahrávky, CD-romy môžu poslúžiť ako motivačný materiál. Deti v mladšom školskom veku radi
kreslia a robia pohybové aktivity. Toto všetko sa dá zapojiť do vytvárania situácií, v ktorých sa uplatňujú formy zážitkového učenia.
Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času
na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu a komunikovaniu poznanej
skutočnosti s odkazom na prepojenie so životom. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou
v bežnom živote.
Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických príručkách, v pracovných listoch (Slovenské
pedagogické nakladateľstvo) a v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích predmetov prvého stupňa. Aktualizuje ich podľa
podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy.
7.Hodnotenie predmetu.
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov
priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.
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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Predmet: Náboženská výchova – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.
Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom
formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky formulovanými
pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človekovi náboženská myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako
osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život
v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžiadalo aj zmenu štruktúry učebných
osnov. Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové
usporiadanie učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.
V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahu učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne,
afektívne a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Obsah učiva je rozdelený do troch lineárnych
oblastí, ktoré sú zamerané na:
- trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma,
tradície a učenia Cirkvi),
- kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista),
- rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slávenia v spoločenstve, poslanie
človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy).
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní
ľudia s vysokým morálnym kreditom. Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom a celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba
predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej
spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre
jednotlivca a pre celú spoločnosť.
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Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej republiky. Predmet sa cieľmi spolupodieľa na
utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej
úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/ týždeň

Učivo predmetu má v každom ročníku určenú základnú ročníkovú tému a ročníkový cieľ. Pre 1. ročník ZŠ je témou roka „Cesta lásky“,
cieľom roka je spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človekovi; vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu; osvojiť si
vonkajšie prejavy lásky.
Téma
Som na svete z lásky
4 hod.

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

Ciele témy
Kognitívny:
Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa žiak líši od ostatných. Na
základe pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky.
Na príklade rozlíšiť využívanie svojich schopností na konanie
dobra a zla.
Afektívny:
Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k deťom.
Uvedomiť si prejav lásky Boha k človekovi v jeho stvorenstve.
Psychomotorický:
Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky.
Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať
návyk rozlišovania dobra a zla v konkrétnych situáciách. Prakticky
uplatniť návyky starostlivosti o prírodu.

Rodina – ohnisko lásky.
2 hod

Komunikácia v rodine.
Modlitba v rodine – rozhovor
rodiny s Bohom (modlitba Otče
náš).

Kognitívny:
Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie.
S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš.
Afektívny:
Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi
a medzi ľuďmi navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine.
Psychomotorický:
Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdraviť

Výkonový štandard
Uvedomovať si vlastnú jedinečnosť.
Vyjadriť radosť zo života.
Rozlišovať prejavy lásky na základe
pozorovania.
Správne sa prežehnať.
Slovne vyjadriť poďakovanie. Formulovať
spontánnu modlitbu poďakovania.
Z konkrétneho príbehu vymenovať postavy,
ktoré konajú dobro. Na príklade rozlíšiť
dobro od zla.
Vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé
činnosti, ktoré môže človek konať rukami,
nohami, ústami, očami, ušami (opozitá).
Formulovať odprosenie.
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro
a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý
Boh daroval človekovi. Starať sa o prírodu
(nezahadzovať odpadky, hrabať lístie..)
Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu
komunikácie.
Vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny.
S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu
Otče náš.
Definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom.
Vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov,
rodinu), modlitbu prosby.
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pri stretnutí alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa).
S pomocou učiteľa sformulovať ďakovnú modlitbu (za rodičov, za
rodinu).
Kognitívny:
Počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi., biblický príbeh
zvestovania a narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojím životom.
S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Zdravas Mária.
Afektívny:
Intuitívne vnímať v legende symbol srdca. Rozvíjať vo svojom
živote postoj prijímania a a dávania. Vnímať atmosféru adventného
a vianočného času.
Psychomotorický:
Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček na
obdarovanie.

Dar lásky
3 hod.

Legenda o kamennom srdci (sv.
Mikuláš).
Zvestovanie. Návšteva Alžbety.
Zmysel a hodnota daru.
Narodenie Ježiša Krista.

Moc života a lásky
4 hod.

Metafora spánku a prebudenia
v rozprávke (uvádzanie do
metaforického spôsobu
vyjadrovania).
Vzkriesenie Jairovej dcéra.
Veľká noc – smrť
a zmŕtvychvstanie Ježiša.
Nedeľa – deň oslavy Ježišovho
zmŕtvychvstania.

Kognitívny:
Počúvať text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa ho prepojiť so
svojím životom. Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry
a konanie Ježiša ako výzvu k dôvere. Opísať Ježišovo
zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou.
Afektívny:
Intuitívne vnímať metaforickú reč rozprávky. Pozorovať zmeny
v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením
veľkonočných sviatkov. Dôverovať Ježišovi, ktorý premohol smrť.
Psychomotorický:
Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním
prejaviť úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim.

Spoločenstvo lásky
3 hod.

Zoslanie Ducha Svätého. Cirkev.
Legenda o sv. Jurajovi.

Kognitívny:
Opísať udalosti zoslania Ducha Svätého. Jednoduchým spôsobom
vysvetliť zmysel cirkvi ako Božej rodiny. Opísať víťazstvo dobra
nad zlom v legende o sv. Jurajovi.
Afektívny:
Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh
posiela ľuďom. Pozorovať prejavy života vo farnosti. Intuitívne
vnímať boj dobra so zlom v symbolickej reči legendy o sv.

Opísať dobrotu sv. Mikuláša. Intuitívne
vnímať v legende symbol srdca ako obraz
vnútornej skutočnosti človeka.
S pomocou učiteľa reprodukovať biblické
udalosti zvestovania a narodenia Ježiša.
Podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania.
Reprodukovať pomocou učiteľa modlitbu
Zdravas Mária.
Opísať narodenie Ježiša ako dar Boha
človekovi. Nakresliť aspoň dva symboly
Vianoc.
Vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu
(poklona).
Pripraviť darček pre obdarovanie.
Intuitívne vnímať metaforický spôsob
vyjadrovania symbolickej reči. Vnímať
metaforickú reč rozprávky o Šípkovej
Ruženke a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným
životom.
Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej
dcéry.
Vnímať premeny v prírode v jarnom období
a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením
veľkonočných sviatkov.
Jednoduchým spôsobom vysvetliť
veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej
kresťania slávia Ježišovo víťazstvo života
nad smrťou.
S pomocou učiteľa a obrazov vymenovať
a vysvetliť veľkonočné symboly. Nakresliť
veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo
života nad smrťou.
Jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele
ako dňa Ježišovho zmŕtvychvstania.
Na základe prerozprávania učiteľa
reprodukovať udalosti zoslania Ducha
Svätého.
Vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel
cirkvi ako Božej rodiny.
Reprodukovať modlitbu Sláva Otcu.
Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende
o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so
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Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj prehodnocovania
pozitívnych a negatívnych skutočností.
Psychomotorický:
Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostredníctvom modlitby
Sláva Otcu. Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom.
Formovať návyk bezpečného správania sa v rizikových situáciách
(odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať
nie na negatívne ponuky).

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

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

Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty

Téma č.3, 4
Téma č.3
Téma č.4
Téma č.1
Téma č.2

Téma č.3
Téma č.4

Téma č.5

Umenie a kultúra
Človek a príroda
Jazyk a komunikácia

Téma č.3,5
Téma č.1
Téma č.1
Téma č.2
Téma č.3

- sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohu
- prežíva atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí
- objavuje kresťanský zmysel slávenia veľkonočných sviatkov
-intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky,
-objavuje hodnotu rodiny,
-objavuje hranice dobra a zla,
-reprodukuje modlitbu Otče náš, jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojim
životom,
-vníma dôležitosť a hodnotu rodiny,
-pozná úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny
-objavuje svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia,
-objavuje hranice dobra a zla
-rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné,
-objavuje hranice života a smrti v ľudskom živote,
-je otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu,
-posolstvo biblických textov spája s konkrétnymi situáciami vo svojom živote
-spontánne a samostatne hodnotí vo svojom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne, nesprávne, čo
je dobré/zlé, v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom,
-je otvorený pre dobro, je otvorený pre diferencované vnímanie sveta,
-je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi
-intuitívne vníma posolstvo legendy a biblického textu
-prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, stará sa o prírodu
-nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor,
-prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému,
-chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať
-volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu,
-používa „ja“ odkaz
-dokáže kultivovane poprosiť
-aktívne a so záujmom počúva,

Základ. učivo Prehlbujúce
(povinné)
a doplnkové
50%
učivo
(disponibilné)
50%
1
1
3

1

1
1

2

3
1
1

1
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Téma č.4

-slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania
-je otvorený pre metaforické vyjadrovanie,
-intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania,
-svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry, Ježišovej smrti a
zmŕtvychvstaní

Prierezové témy
Téma č.1
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Téma č.3
Téma č.4
Téma č.5

-prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností,
-uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných
žiakov v skupine,
-prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny
-je tolerantný a ústretový,
-berie do úvahy potreby iných,
-vníma potrebu dávania a prijímania
-zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom a tým, ktorí potrebujú prebudenie k životu
-rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro-zlo, napr. branie si vecí navzájom,
posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí..),
-hľadá možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...)
a realizuje ich
-poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie

Enviromentálna výchova Téma č.1
Celkový počet disponibilných hodín
Celkový počet hodín základného (povinného učiva)
Celkový počet hodín/školský rok

17 hodín
16 hod
33/100% -pri 1 hod
dotácii/týždeň

4.Požiadavky na výstup.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský
vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:
- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa,
- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti),
- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky,
- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií,
- kompetencie (spôsobilosti) riešiť problémy,
- kompetencie (spôsobilosti) občianske,
- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne,
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné,
- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,
- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
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Téma

Kompetencie
Komunikačné

Som na svete z lásky

-nadväzuje a vedie v skupine
dialóg a rozhovor
-prejavuje odvahu vyjadriť sa,
prezentovať svoj pohľad na
predloženú tému,
-chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať

Rodina – ohnisko lásky

-volí primeraný, kreatívny
spôsob komunikácie
vzhľadom na situáciu,
-používa „ja“ odkaz,
-dokáže kultivovane poprosiť
-aktívne a so záujmom
počúva,
-slovne prejaví radosť
a vďačnosť z obdarovania

Dar lásky

Moc života a lásky

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

Občianske

Kultúrne

-poznáva a ochraňuje
svoje najbližšie životné
prostredie

-prejavuje úctu k živým
aj k neživým súčastiam
prírody, aktívne ich
poznáva a ochraňuje,
-objavuje hodnotu
rodiny

-vníma dôležitosť
a hodnotu rodiny

-intuitívne vníma
obrazy, symboly,
-intuitívne vníma
posolstvo legendy
a biblického textu,
-orientuje sa v striedaní
všedných dní
a kresťanských
sviatkov, prežíva ich
rozdielnu náplň a úlohu
-orientuje sa v striedaní
všedných dní
a kresťanských
sviatkov, prežíva ich
rozdielnu náplň a úlohu

Sociálne a
interpersonálne
-prejavuje záujem
o spoznávanie seba,
svojich schopností
a daností,
-uvedomuje si
a uplatňuje vlastnú
jedinečnosť a vlastné
nápady so zreteľom na
jedinečnosť iných
žiakov v skupine,
-prispôsobuje svoje
správanie potrebám
rodiny a svojej blízkej
skupiny
-pozná úlohu rodiny
a úlohu jednotlivých
členov rodiny

Existenciálne

-berie do úvahy
potreby iných,
-je tolerantný a
ústretový

-vníma potrebu dávania
a prijímania,
-objavuje svoj duchovný
rozmer,
-prežíva atmosféru Vianoc
a spája ju so skutočnosťou
Božieho daru pre ľudí

-zaujíma pozitívne
a empatické postoje
k chorým, osobám so
zdravotným
postihnutím, starým
ľuďom a tým, ktorí
potrebujú prebudenie k
životu

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

K riešeniu
problémov

-intuitívne vníma bytostnú
potrebu lásky,
-objavuje hranice dobra
a zla,
-objavuje svoj vnútorný,
duchovný svet v hlase
svedomia

-vie modlitbu Otče náš
a jednoduchým spôsobom
prepojí časti modlitby so
svojím životom
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Spoločenstvo lásky

-intuitívne vníma
symbolickú reč legendy

-hľadá možnosti, ako
vychádzať v ústrety
druhým ľuďom (v
rodine, v triede)
a realizuje ich

živote, objavuje kresťanský
zmysel slávenia a sviatkov
-je otvorený pre
diferencované vnímanie
sveta,
-je otvorený pre dar života,
ktorý môže spoznávať
a rozvíjať v spoločenstve
cirkvi.

-rozvíja postoj
prehodnocovania
negatívnych
skutočností (dobrozlo, napr. branie si
vecí navzájom,
posudzovanie
a ponižovanie,
klamanie a žalovanie,
urážanie menej
zdatných detí...)
-spontánne
a samostatne hodnotí
vo svojom
bezprostrednom okolí,
čo sa mu páč/nepáči,
čo je práve/nesprávne,
čo je dobré/zlé
-v rozsahu svojej
detskej skúsenosti je
pozorný voči
morálnym konfliktom,
je otvorený pre dobro

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského
života na základe morálnych princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže
kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.
Vychováva nielen obsahom učiva, ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy.
Metódy a formy práce:
- práca s obrazom,
- práca so zážitkovým predmetom,
- práca s vykladacím materiálom,
- práca s textom – biblický text, rozprávka, legenda...,
- dramatizácia textu – scénka, pantomíma,
- výtvarné stvárnenie problematiky – kresba, koláž, plagát, trojdimenzionálne stvárnenie problematiky,
- diskusia, argumentácia slovom, riešenie nadhodeného konfliktu, konfrontácia, porovnávanie, zaujatie postoja,
- spev, hudba,
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- riešenie úloh samostatne a v skupinách,
- vyhľadávanie informácií a obrázkov v médiách a ich spracovanie vo forme projektu alebo prezentácie,
- kvízy a súťaže,
- didaktické hry.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a životných skúseností. Využívajú sa najmä
aktivizujúce vyučovacie metódy, vhodné projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
DOBRENKOVÁ, Lenka - GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana – ZAKUCIOVÁ, Viera: Cesta lásky. Metodická príručka
katolíckeho náboženstva pre 1. ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2008
DOBRENKOVÁ, Lenka - GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana – ZAKUCIOVÁ, Viera: Cesta lásky. Pracovný zošit pre 1. ročník
základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2011
Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 2003
7.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.
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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Predmet: Matematika – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Matematika v 1. ročníku nadväzuje na skúsenosti matematického charakteru, ktoré žiaci získali v predškolskom veku. Systematicky
a s porozumením sa u žiakov utvárajú a rozvíjajú ich matematické vedomosti, zručnosti a návyky vo všetkých hlavných častiach matematiky.
Sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel do 20 je kľúčovým učivom. V 1. triede sa žiaci naučia riešiť najjednoduchšie rovnice,
nerovnice, jednoduché a zložené slovné úlohy. Matematika je prostriedkom na riešenie praktických úloh, ktorých námet zodpovedá
poznatkom a skúsenostiam žiakov získaných v ostatných učebných predmetoch a v bežnom živote.
V geometrii sa žiaci zoznámia s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými tvarmi a manipuláciou s nimi. Obsahom je rozlišovanie
priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku. Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar.
Úlohou predmetu matematika na prvom stupni je aj budovanie základov finančnej gramotnosti.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom učebného predmetu matematika v 1. ročníku ZŠ je, induktívnym poznaním zakladajúcim sa na žiackych skúsenostiach rozvíjanie
tých schopností, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností. Na dosiahnutie
tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj
žiackej osobnosti:
Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky,
vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri
riešení úloh.
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, rozvíjanie numerických zručností žiakov.
Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.
Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania
nových vedomostí, zručnosti a postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory,
počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa a samostatnému učeniu sa.
Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,
ako je napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritickosť. Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje
zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným
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európskym hodnotám, permanentnému poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim
Slovenskom.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ a teda aj v 1. ročníku, má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických
okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie
žiakov.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
4 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 4 hodiny/týždeň

Téma
Prirodzené čísla 1až 20
33 hod.

Sčítanie a odčítanie
42 hod.

Obsahový štandard
Prirodzené čísla 0 -20
Predstavy o prirodzenom čísle
Počítanie počtu vecí, utváranie skupín,
vecí o danom počte v obore do 20.
Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe
patria.
Čítanie a písanie čísel 0 -20.
Číselný rad v obore do 20.
Porovnávanie čísel a ich usporiadanie.
Rozklad a skladanie čísel.
Vzťahy medzi číslami: veľkosť, susedia
čísla.
Písanie znakov
Riešenie úloh na porovnávanie(viac,
menej, rovnako).
Tvorenie slovnej úlohy k danej
nerovnosti.
Rozvíjanie pozorovacích schopností
prostredníctvom manipulačnej činnosti.
Sčítanie a odčítanie v obore do 5, v obore
do 10, v obore do 20 bez prechodu cez
základ 10.
Propedeutika vzťahu medzi sčítaním
a odčítaním.
Zameniteľnosť sčítancov.
Rozklad sčítancov na súčet dvoch čísel.
Doplnenie chýbajúceho čísla do súčtu.
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
podľa činnosti, na základe obrázka; textu.

Ciele témy
Rozvíjanie pozorovacích schopností prostredníctvom manipulačnej
činnosti.
Osvojiť si pojmy: hore, dole, vpravo vľavo, najmenší, najväčší,
vpredu, vzadu, pred, za, pravda, nepravda.
Orientácia na číselnej osi.
Vytváranie pojmu čísla na základe skúseností, porovnávanie čísel:
viac, menej, rovnako.

Odhalenie súvislostí medzi číslami podľa názoru aj na základe
textu. Chápanie sčítania a odčítania predmetnou činnosťou a na
základe
textu.
Formovanie schopnosti zovšeobecňovať a schopnosti riešenia
matematických problémov. Rozvíjať pamäť, húževnatosť a
vytrvalosť. Práca v dvojici a v tíme.
Osvojenie znakov plus, mínus, súčet, rozdiel, jednotky, desiatky.
Sčítanie a odčítanie čísel, zistenie súčtu a rozdielu.

Výkonový štandard
Používať odporúčané pojmy. Osvojiť si
pojmy: hore, dole, vpravo vľavo, najmenší,
najväčší, vpredu, vzadu, pred, za, pravda,
nepravda.
Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu
predmetov v obore 0 -20.
Priradiť v obore 0-20 k číslu správny počet
predmetov.
Orientovať sa v číselnom rade od 0 -20 a na
číselnej osi a znázorniť číslo na číselnej osi.
Vedieť vymenovať stúpajúci aj klesajúci
číselný rad.
Graficky znázorniť a zapísať dvojciferné
čísla do 20 ako súčet desiatok a jednotiek.
Vedieť porovnávať čísla do 20 podľa
veľkosti. Riešiť úlohy charakterizované
vzťahmi „viac“, „menej“.
Pochopiť elementárne súvislostí medzi
realitou a matematikou.
Pochopiť a osvojiť si význam a funkciu
znakov plus a mínus , súčet, rozdiel,
jednotky, desiatky a správne ich používať.
Vedieť spamäti všetky spoje sčítania
a odčítania bez prechodu cez základ 10.
Zručnosť pri praktickom využívaní sčítania,
odčítania, rozkladu a doplnenia sčítancov
zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek.
Objasnenie jednoduchej slovnej úlohy
činnosťou, voľbou vhodného modelu.
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Geometria
10 hod.

Riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúce
špecifické matematické
myslenie
37 hod.

Oživenie SÚ kresbou a modelovaním.
Tvorba číselnej úlohy na základe textu.
Výber počtového výkonu na základe
textu.
Tvorba matematického tetu
k numerickým úlohám.
Riešenie rozsiahlejších úloh v tíme aj so
zberom vhodných údajov z reality.
Zoznámenie sa s niektorými
priestorovými
a rovinnými geometrickými tvarmi a ich
triedenie na základe ich vlastností.
Pozorovanie niektorých vlastností
geometrických útvarov.
Manipulácia s niektorými priestorovými
a rovinnými útvarmi. Orientácia,
určovanie polohy; smerov, zmeny
smerov. Kreslenie otvorených a
uzavretých krivých čiar, rysovanie
priamych čiar, triedenie čiar.

Získavanie skúseností s pravdivosťou
a nepravdivosťou obrázkových situácií,
názorný úvod k učivu z logiky: pravdivé
a nepravdivé výroky.
Dichotomické triedenie premetov, podľa
jedného znaku.
Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej)
postupnosti predmetov, čísel a zistenie
pravidelnosti v týchto postupnostiach
pozorovaním.
Zber a usporiadanie údajov z domova a
z blízkeho okolia za účelom riešenia
úloh.

Urobiť záznam textovej súvislosti číslami
a počtovými operáciami.
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy
na sčítanie a odčítanie.
Vedieť k numerickému príkladu vytvoriť
slovnú úlohu.
Postupné budovanie priestorovej predstavivosti a orientácie
v rovine a v priestore.
Spoznanie vnímateľných vlastností telies, rozlíšenie odlišných
vlastností ukázaním, výberom usporiadaním, slovne.
Získanie prvých zručností v narábaní s rysovacími potrebami.
Kreslenie priamej a krivej čiary. Uzavreté a otvorené čiary.
Spoznávanie geometrických útvarov rovinných a priestorových:
trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik, kocka, valec, guľa.

Vzbudenie záujmu žiakov o matematické činnosti prostredníctvom
matematických hier.
Ukázať význam použitia tabuliek, diagramov.
Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou
obrázkových situácií a slovne vyslovenými, napr. matematickými
výrokmi.
Triedenie predmetov, podľa jedného znaku.
Tvoriť stúpajúcu (klesajúcu) postupnosť predmetov, čísel a zistenie
pravidelnosti v týchto postupnostiach pozorovaním.

Vedieť kresliť priame, krivé, uzavreté
a otvorené čiary a rozlišovať ich.
Identifikovať niektoré rovinné a priestorové
útvary na základe niektorých ich
pozorovaných vlastností.
Postupné budovanie priestorovej
predstavivosti a orientácie v rovine
a v priestore.
Spoznanie vnímateľných vlastností telies,
rozlíšenie odlišných vlastností ukázaním,
výberom usporiadaním, slovne.
Spoznávanie geometrických útvarov
rovinných a priestorových: trojuholník, kruh,
štvorec, obdĺžnik, kocka, valec, guľa.
Určiť polohu na základe preberaných
výrazov (napr. nad, pod pri, medzi, hore,
dole, vpravo, vľavo atď.).
Vedieť manipulovať s niektorými
priestorovými a rovinnými útvarmi.
Vedieť rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť
Primeraných matematických výrokov.
Vedieť vytvoriť negáciu jednoduchého
výroku.
Vedieť sformulovať jednoduchý pravdivý
a nepravdivý výrok.
Vedieť pracovať s konkrétnym súborom
predmetov podľa ľubovoľného kritéria.
Zistiť jednoduché pravidlo vytvárania
postupnosti a dokresliť predmety podľa danej
postupnosti. Tvoriť stúpajúcu (klesajúcu)
postupnosť predmetov, čísel a zistenie
pravidelnosti v týchto postupnostiach
pozorovaním.
Manipulatívnou činnosťou vedieť nájsť
kombinácie predmetov a prvkov.
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Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu matematika na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie - Žiak

Jazyk a komunikácia

Téma1-4

Príroda a spoločnosť

Téma 1-2
Téma 3
Téma 1

- optimálne komunikovať
- aktívne počúvať
- vytvoriť jasný a čitateľný text v danom kontexte
- reflektuje prírodu (zem, vodu, rastliny) ako priestor pre morálne konanie
- chápe fungovanie prírody ako súhrn na seba nadväzujúcich súvislostí
- pozná obsahovú a formálnu stránku prirodzených čísel a vie ich využiť na popis
a riešenie problémov z reálnej situácie
- vykonáva spamäti sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10
- rieši slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
- zoznamuje sa s rovinnými útvarmi a rozlišuje ich
- kreslí otvorené a uzavreté čiary, rysuje priame čiary
- triedi predmety podľa znaku
- tvorí stúpajúcu a klesajúcu postupnosť predmetov a čísel
- zbiera údaje a zoskupuje ich
Prierezové témy
- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa
v rôznych dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných
- riešenie mimoriadnych situácií – CO
- zdravotná príprava
- pohyb a pobyt v prírode
- osvojovanie mediálnych kompetencií

Matematika a práca s
informáciami

Téma 2
Téma 3
Téma 4

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné
zručnosti

- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Prirodzené
čísla 1 až 20

Kompetencie
Komunikačné
- aktívne a so
záujmom počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať

Občianske
- odhaduje dôsledky
vlastného správania
a konania
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu

Kultúrne
- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení
- rešpektuje pravidlá
písomnej

Sociálne a interpersonálne
- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať

Existenciálne
- vie si zvážiť požiadavky
a dôsledky
- pri riešení hodnotí jeho
efektivitu

K učeniu
- dokáže použiť informácie
- formuluje možné riešenia
- vytvára si vlastný názor
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- kultivovane sa hlási
o slovo
- kladie doplňujúce
otázky
- prístup žiaka je
konštruktívny
- aktívne a so záujmom
počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- vie vytvoriť jasný
a čitateľný text v danom
kontexte

- rozhoduje sa asertívne

komunikácie

na spoločnej úlohe, činnosti

- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení
- rešpektuje pravidlá
písomnej
komunikácie

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti

- situáciu vníma ako celok
so všetkými jej zložkami
- vie si predstaviť ako
postupovať ďalej

rozlišuje medzi podstatnými
a druhotnými informáciami
- dokáže použiť informácie
- zvažuje vhodnosť každého z riešení
- vníma situáciu ako celok so všetkými
jej zložkami

- má predstavu
o vhodnej
kombinovateľnosti
farieb, tvarov
- dokáže vhodne
používať symboly

-zaujíma pozitívne postoje
- ak je to nevyhnutné,
mení poradie následných
krokov

- uplatňuje základné myšlienkové
operácie(porovnávanie, triedenie,
analýza, syntéza, indukcia, dedukcia,
abstrakcia)
- uplatňuje fantáziu, predstavivosť
- formuluje možné riešenia

- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti
- oceňuje schopnosti
druhých
- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu

-zaujíma pozitívne postoje
- ak je to nevyhnutné,
mení poradie následných
krokov

- pozná proces učenia
- analyzuje úlohy pred jej realizáciou

Geometria

- aktívne a so záujmom
počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- prístup žiaka je
konštruktívny

- odhaduje dôsledky
vlastného správania
a konania
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa asertívne
- v tímovej práci
uplatňuje svoje
individuálne schopnosti,
vedomosti a zručnosti
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa asertívne
- je tolerantný,
ustretový
- chápe potreby
a postoje iných

Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúce
špecifické
matematické
myslenie

- aplikuje stratégie
aktívneho čítania
- narába primerane s
časom

- je schopný
sebareflexie
-adaptuje sa na meniace
pracovné podmienky

Sčítanie a
odčítanie

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku, životných skúseností.
V 1. ročníku na hodine matematiky sa využívajú najmä tieto metódy:
- výkladové – rozprávanie, opis, vysvetľovanie,
- dialogické – rozhovor, beseda, diskusia,
- demonštračné a názorné – práca s pomôckami a obrázkami,
- samostatná práca – v zošite, pri tabuli, riešenie testu, počítačová prezentácia, doplňovačka, práca v pracovnom zošite.
Formy práce:
- frontálna,
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-

individuálna,
skupinová.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Matematika pre 1. ročník, PaedDr. Brigita Lehoťanová, PhD, Aitec, Bratislava2011
7. Hodnotenie predmetu.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú
problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
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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Predmet: Informatická výchova – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenie problémových úloh a overovať ich
s použitím IKT. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných
pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto
poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií
vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámc i
medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka,
získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych
grafických editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.
Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími
činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
1. ročník:
- nadobudnúť motorickú zručnosť pri práci s myšou,
- ovládať klávesnicu,
- orientovať sa na pracovnej ploche,
- poznať základné možnosti práce s oknom v rôznych aplikačných programoch,
- práca s grafikou, textom,
- oboznámiť sa s počítačom, s myšou, klávesnicou, perom, ovládať jednoduchú hru,
- oboznámiť sa s prostredím a nástrojmi jednoduchého graf. editora,
- vedieť nakresliť a upraviť obrázok,
- nakresliť a napísať písmenká,
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- oboznámiť sa s prehliadačom – pustiť si hru, hudbu,
- ovládať priamy režim jednoduchého programovacieho jazyka,
- spracovať a prezentovať jednoduchý projekt.
Témy:
- práca s detskými programami,
- práca s grafikou,
- práca s internetom,
- jednoduché programy,
- hry,
- opakovanie.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím
vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prvouka, matematiky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy) zoznámiť žiakov z možnosťami
kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalších najtypickejších druhov aplikácií. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie,
ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených
špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre
dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
Cieľom v prvom ročníku je dosiahnuť najzákladnejšie zručnosti a zásady práce s počítačom: zapnutie/vypnutie, práca s myšou a klávesnicou.
Využiť možnosť kresliť voľnou rukou a vytvárať si omaľovánky, vytlačiť ich, zapamätať si ich na disk (samozrejme vhodnou formou).
Využiť možnosť písať do počítača text.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Cieľom informatickej výchovy v 1. ročníku základnej školy je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote.
Téma
Informácie okolo nás

Obsahový štandard
Oboznámenie sa so základnými pojmami
IKT.

Ciele témy
Afektívny cieľ:
Oboznámiť sa s počítačom, s myšou, klávesnicou.
Kognitívny cieľ:
Orientovať sa na pracovnej ploche.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť nakresliť a upraviť obrázok nakresliť a napísať písmenká.

Výkonový štandard
Poznať základné možnosti práce
s počítačom, ovládať základné pojmy.
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Práca s aplikácia-mi

Oboznámenie sa s programom Skicár.

Multimédia

Oboznámiť sa s pojmom multimédiá
a ich využitím.

Internet

Pojem internet.

Afektívny cieľ:
Ovládať pojmy: ceruzka, guma, štetec, vypĺňanie plochy, čiary,
kopírovanie, mazanie.
Kognitívny cieľ:
Orientovať sa v značkách v programe Skicár.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť nakresliť a vyfarbiť, upravovať, prenášať a kopírovať
jednoduché obrázky.
Afektívny cieľ:
Ovládať pojmy CD, DVD.
Kognitívny cieľ:
Využitie CD vo vyučovacom procese.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť pracovať c CD.
Afektívny cieľ:
Vedieť čo je internet a jeho využitie.
Kognitívny cieľ:
Poznať detské internetové stránky.
Psychomotorický cieľ:
Ovládať jednoduchú hru.

Vedieť používať program Skicár.

Prepojiť vyučovanie informatickej
výchovy s inými predmetmi.

Vedieť pracovať s detskými internetovými
stránkami.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu informatická výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie - Žiak

Jazyk a komunikácia

2, 3

Príroda a spoločnosť

2, 3

Matematika a práca s
informáciami

2, 3

Umenie a kultúra
Dopravná výchova

2, 3, 4

Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia

- práca v programe Skicár
- upevňovanie učiva pomocou CD a prezentácií
- projektové vyučovanie
- práca v programe Skicár
- oboznámenie so základnými poznatkami z prírodovedy pomocou CD a prezentácii
- projektové vyučovanie
- práca v programe Skicár
- práca s výukovými CD
- práca s novými informáciami
- projektové vyučovanie
- práca v programe Skicár (VV)
- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych
dopravných situáciách s využitím CD a prezentácií
- kreslenie dopravných prostriedkov a značiek v programe Skicár
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí
- spolupracovať v skupine
- bezpečnosť pri práci, zásady správania sa v učebni informatiky

Mediálna výchova
Multikultúrna výchova

- osvojovanie mediálnych kompetencií a ich využitie v iných predmetoch
- rozvoj medziľudskej tolerancie pri práci
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Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

- používať informácie a pracovať s nimi
- projektové vyučovanie

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné
vyžívanie odborných
termínov s cieľom uľahčiť
porozumenie
aktívne a zrozumiteľne sa
odborne vyjadrovať

Občianske

Kultúrne

byť zodpovedný vo
svojom konaní

rozumieť
symbolom a
značkám

odhadovať dôsledky
svojho konania
v tímovej práci uplatňovať
svoje individuálne
schopnosti a rešpektovať
iných

Sociálne a
interpersonálne
spolupráca s inými

Existenciálne

K učeniu

poznať rôzne informačné
pramene

využitie informácií vo
výchovno-vzdelávacom
procese

efektívne využívanie
skupinovej práce
schopnosť
spolupracovať na
spoločnej úlohe

schopnosť vyberať a triediť
informácie
schopnosť rozoznať problém
a riešiť ho

ochota spolupracovať

rozvíjanie kritického myslenia
a využitie kreativ.

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie Informatickej výchovy je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem
a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- motivačná demonštrácia,
- práca s textom,
- riešenie problémov,
- zážitkové učenie,
- projektové vyučovanie,
- prezentácia,
- diskusia,
- programové vyučovanie,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.
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6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Informatická výchova na 1. stupni
R. Baranovič – Internet v škole
M. Halenár – Deti a kreslenie vo Windows
E. Hlavatá – Informatická výchova pre prváčikov a druháčikov
A. Krejčířik – Internet ľahko a rýchlo
výukové CD
internetové stránky
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet Informatická výchova je hodnotený známkou. Známkujeme splnenie úlohy, snahu, ale aj nápaditosť, tvorivosť a kreativitu žiaka pri
riešení zadanej úlohy. Nemôžeme zabúdať ani na ústne hodnotenie počas vyučovacej hodiny. Pri ústnom hodnotení sa vyjadrujeme v
pozitívnom zmysle, žiakov povzbudzujeme a motivujeme. Ocenením práce žiakov je známka a pochvala za samostatnú prácu na hodine
informatickej výchovy.
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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Predmet: Výtvarná výchova – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a
tolerovať hodnoty iných kultúr už aj na 1. stupni ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť. V
primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje výtvarná výchova na spontánne detské aktivity Žiak sa učí využívať základné kultúrne
nástroje na kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), i. Učí sa vyjadrovať svoje
estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote
jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s európskou tradíciou, s kultúrou
iných národov, u č í sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja
si jej porozumenie. V primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na základe
zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný
prejav, rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti
(poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si vlastného názoru, prístupu a
vkusu).
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma
1. základné prvky výtvarného
vyjadrovania
- výtvarný jazyk

Obsahový štandard
tvar škvrny
rozvoj obrazotvornosti
(objavovanie významov
v náhodných tvaroch), využitie
nepresných tvarov na
zobrazovanie;
- námet vyplýva z objavu žiaka;
technika: kresba, kolorovanie

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

Výkonový štandard
Doplniť machule, dekalku
(farba roztlačená zložením papiera) –
dokresľovať podľa fantázie
- pomenovať zobrazeného
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2. kompozičné princípy
a možnosti kompozície

3. podnety výtvarného umenia
/médiá, štýly, procesy, techniky,
techniky, témy

obrys
pozorovanie a výtvarné
vyjadrenie obrysov rôznych
tvarov;
rozvíjanie interpretačnej
predstavivosti;
- námetom sú postavičky (ľudia,
zvieratká ...); technika: kresba,
vystrihovanie, vypĺňanie tvaru
farbou (plošne, šrafúrou,
bodkovaním ...)
farba / lokálny tón zoznámenie
s farbami a farebnou hmotou
- námetom sú predmety (hračky,
nádoby ...) výrazných tvarov
a farieb; technika: maľovanie
temperou alebo pastelom
plocha a tvar
vyhľadávanie - objavovanie tvaru
v neartikulovanej textúre
- námet objavuje žiak v zvolenej
textúre; technika kresba (ceruza,
fixky, tuše ...), príp. krčenie
papiera
uvedomovanie si formátu
- námet: postavička alebo
predmet podľa výberu žiaka;
technika: kresba (pastelky, fixky,
tuše ...)
mierka: zmenšovanie
a zväčšovanie predmetných
tvarov
- námet: od najmenšieho trpaslíka
po najväčšieho obra; technika:
kresba, vystrihovanie; hra s
figúrkami
akčné vytváranie
radosť z gesta a pohybu, tvorby
stopy, gesta, škvrna
- námet: rozprávka o nástrojoch
a jej prepis do akcie;
technika: liatie, kvapkanie,
otláčanie, striekanie, fŕkanie,
tupovanie...; rôzne nástroje

vystrihnúť šablónky - obrysového tvaru
podľa vlastnej kresbičky; rozmnožiť kresby
obťahovaním pomocou šablóny (v rôznych
polohách) – vyfarbovať (šrafovať)

Afektívny
-rodina a spoločnosť
Kognitívny
-rozlišovanie objektov na základe obrysov, veľkostí a tvarov,
rozlišovanie písmen.
Psychomotorický
- rozvoj rozlišovacích schopností.

hravo získavať skúsenosti
s miešaním farebnej hmoty
a s farebnou stopou nástroja; maľovať rôzne
pestrofarebne predmety, zátišie (dôraz na
približný tvar a farebný tón, nie na proporcie
a vzájomné usporiadanie predmetov)
vyhľadávať, domýšľať a dopĺňať (kresbou,
maľbou)
neurčitého tvaru (machuľa, strihy z
časopisu, čarbanica ...); interpretovať
neurčité a objavovať skryté; pomenovať
používať papiere formátov rôznych
geometrických tvarov, otáčať ich a kresliť
do nich motív podľa vlastného výberu: hore,
dole, tak že stúpa, alebo padá ...
kresliť (maľovať) zvolený figurálny,
predmetný motív od malého po veľký (aspoň
v 4 verziách); postavy (predmety) môžu
vystrihnúť

Afektívny
- príroda a človek,
Kognitívny
- nové pojmy a výtvarné techniky
Psychomotorický
- rozvoj estetického cítenia, fantázie,

reagovať na rozprávku o nástrojochpredmetoch, ktoré zanechávajú farebné stopy
na ploche papiera, kombinovať rôzne akcie;
vzniká obraz pohybov a gest
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4. výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia

5. podnety fotografie

dotvorenie nájdeného objektu
- námet: postava, zviera, stroj...
technika: asambláž, spájanie
(lepenie, zväzovanie,
zdrôtovanie ...)
príp. domodelovanie;
možnosť kolorovať
ilustrácia rozprávky
- námet: rozprávka podľa výberu
učiteľa
technika: kolorovaná kresba
(tempera, akvarel, pastel), kresba
fixkami
inšpirácia pravekým umením /
alt.: inšpirácia umením
prírodných národov
- námet: život a techniky
pravekého človeka; techniky:
frotáž, kresba a maľba drievkom,
rukou, tampónom s jednoduchými
„pigmentmi“;
alt. maska (asambláž, spájanie...)
kreslenie a vyfarbovanie
do čiernobielej fotografie
- námet: fotografia z časopisu a
jej premena; technika: kresba
fixkami, akvarel (tempera)

6. podnety filmu
a videa

pohyblivý obraz - akcia a atrakcia
námet: rôzne vybrané typy
filmovej akcie (edukačné DVD);
technika: rozhovor a kresba

7. podnety architektúry

príbehová rozprávková
a fantastická architektúra
- námet: stavby z rozprávok,
oboznamovanie sa
s rozmanitosťou príbytkov
technika: kresba, maľba
(alt. modelovanie)
dizajn a ľudské telo
- námet: telo a jeho doplnky,
maska; technika: papier, rôzne

8. podnety dizajnu

hra s predmetmi, fantazijne ich dotvárať,
spájať do nových tvarových a významových
celkov (figúr);
výstavka výsledkov

vypočuť si krátku rozprávku, alt. ju v
spolupráci
s učiteľom vtipne transformovať

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

umožniť žiakom simulovať procesy, techniky
a materiály a témy, prostredníctvom ktorých
mohli tvoriť praľudia;

Afektívny
- rozprávať o spoločne prežitých chvíľach s rodinou.
Kognitívny
- vedieť výtvarne vyjadriť vlastné zážitky
Psychomotorický
- rozvíjať predstavivosť
Afektívny
- pestovať u žiakov kladný vzťah k filmu
Kognitívny
- vedieť vyvážene umiestniť na ploche obrazové prvky.
Psychomotorický
- výtvarne vyjadriť časť deja
Afektívny
-pripomenúť krásu rozprávok
Kognitívny
- vytvoriť farebný kontrast.
Psychomotorický
- vedieť vyvážene umiestniť na ploche obrazové prvky

dopĺňať a prekresľovať fotografický obrázok,
vedome umiestňovať nové časti v celku
kompozície, menia významu
zobrazenia

Afektívny
- vzbudiť u žiakov záujem o tradície – karnevaly

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

diskutovať o krátkych ukážkach a o výraze,
dojmoch, ktoré na žiakoch zanechali;
niektorú z akcií si žiaci nakreslia

na základe motivácie netradičného
ponímania príbytku (architektúry) vymýšľať
novotvary (kombinácie tvarov) - vlastnej
rozprávkovej architektúry)
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9. podnety tradičných remesiel

materiály
farbenie a vykrývanie
- námet: vzor na látku, kraslica;
technika: rezerváž, jednoduché
farbenie

10. elektronické médiá

základné operácie
s počítačom
- námet: písmená a znaky;
technika: operácie s textovým
editorom

11. porovnávacie, kombinačné a
súhrnné cvičenia

poznávanie a porovnávanie
rôznych médií
- námet: jednoduchý figuratívny
(vecný) motív;
technika: kresba (maľba) modelovanie (materiálový objekt)
vzorkovníček, múzeum
- námet: zbierka prírodnín
(kameňov, rastlín, nájdených
predmetov, častí nefunkčných
alebo starých predmetov,
hračiek ...);
technika: zbierka - objekty v
škatuľkách, na ploche, rastliny
v „herbári“; kombinácia techník
výtvarné stvárnenie nálady a
rytmu hudobnej skladby
námet: asociácie z obrazného a
zvukového vyjadrenia motívu
technika: a) maľba temperou
alebo pastelom
b) kresba farebnými materiálmi
(suchý alebo voskový pastel,
farebné tuše, fixky)
c) kombinácia techník
(napr. kresby a koláže)
hmat
- námet: tvar a povrch, vo vzťahu
k vyjadreniu významu;

12. podnety hudby

13. synestetické podnety

Afektívny
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Kognitívny
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Psychomotorický
- vystrihnúť kruhy, štvorce, trojuholníky, obdĺžniky v pravidelnom
výtv. rytme
Afektívny
- viesť žiakov k dodržiavaniu poriadku
Kognitívny
-nacvičovať prácu s textovým editorom
Psychomotorický
- získavať základné zručnosti pri narábaní
s počítačom
Afektívny
vytvárať citlivý estetický vzťah k prírode, rozvíjať fantáziu.
Kognitívny- význam lesa.
Psychomotorickývýtvarne vyjadriť prvky prírody.

realizovať vzor na tričko, alebo zdobia
kraslicu...

získavať základné zručnosti pri narábaní
s počítačom; hrať sa
a experimentovať s písmom
a znakmi (typ fontu, veľkosť, orientácia)

stvárňovať rovnaký (jednoduchý) motív v
kresbe, a modelovaní; porovnávať rozdiely
(formy, výrazu), porovnávať ho s podobným
motívom na fotografii; rozhovor o tom, ako
všelijako sa dá zobraziť to isté
vytvárať jednoduchý spôsob prezentácie
zozbieraného materiálu; porovnávať a triediť
rôzne druhy materiálu; predmety
umiestňovať v interiéri alebo exteriéri,
vytvárať z nich „muzeálnu zbierku“,
„zavárať“ do fliaš, ukladať do škatuliek,
albumov a pod.

Afektívny
- rozprávať o svojich pocitoch
Kognitívny
- vedieť výtvarne vyjadriť vlastné pocity
Psychomotorický
- rozvíjať predstavivosť a výtvarno-grafické predstavy

Vypočuť si vybrané krátke ukážky
hudobných skladieb výrazne odlišných
charakterov a rytmov; následne sa ich snažiť
výtvarne zobraziť vlastným, spontánnym
spôsobom a v rozhovore s učiteľom vyjadriť,
ako na ktorého z nich pôsobila ktorá skladba

Afektívny
- uvedomiť si rozmanitosť vecí okolo nás
Kognitívny

Zobraziť tvary predmetov na základe
hmatového vnemu (napr. ohmatávať rôzne
predmety skryté pod dekou a následne ich
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technika: kresbová rekonštrukcia
14. podnety rôznych oblastí
poznávania sveta

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

15. tradícia a identita
/kultúrna krajina

výtvarná reakcia na
prostredie školy
- námet: prekvapivá zmena;
technika: inštalácia, maľba na
stenu, lepenie na okná ...

16. škola v galérii
/galéria v škole

obraz - portrét v galérii
- námet: výraz tváre;
technika: rozhovor a výtvarný
posun (kresba, asambláž,
fotokoláž...)

17. výtvarné hry

vytváranie limitované pravidlami
hry
technika: stigmografické
kreslenie

- vedieť rozoznať podľa hmatu
Psychomotorický
-zobraziť na základe hmatu
Afektívny
-rozvíjať predstavivosť, tvorivosť
Kognitívny
-vytvárať nápisy
Psychomotorický
-zobraziť na základe predstavy
Afektívny
-vytvárať kladný vzťah ku škole k tradíciám
Kognitívny
- vedieť podľa vlastnej fantázie vytvoriť ozdobu
Psychomotorický
- strihať a z papiera vymodelovať
Afektívny
- pestovať vzťah k druhému človeku.
Kognitívny
-oboznámiť sa s pojmom portrét
Psychomotorický
-podľa modelu namaľovať obraz
Afektívny
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Kognitívny
-vedieť riešiť problém, dotvoriť obraz
Psychomotorický
- sám dotvoriť, výtvarne vyjadriť na základe vlastnej predstavivosti.

kresliť, maľovať alebo modelovať);
snažiť sa pomenovať rôzne kvality povrchov
podľa hmatu
hrať (performancia) písmená zo svojich tiel a
vytvárať nápis alebo matematický výpočet;
následne situáciu skúsiť nakresliť

výtvarne reagovať – dotvárať prostredie
vlastnej triedy, priestorov a exteriéru školy,
chodby, školského klubu, šatne, dvora a pod.

oboznámiť sa s pojmom portrét a čo všetko
sa dá vyčítať z ľudskej tvár; náladu a pocity
človeka; každý má svoj portrét alebo portrét
niekoho blízkeho, na ktorý sa niekedy
pozerá...
kresba alebo fotokoláž diela z galérie
Kresliť tak, že kresba je spojnicou dopredu
daných značiek

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

Téma

Jazyk a komunikácia
Príroda a spoločnosť

2, 3
2, 3

Človek a hodnoty

1, 2, 3, 15,
16, 17
1, 2, 3, 6, 9
2, 3, 15, 16,
17
1, 2, 3, 17

Matematika a práca s informáciami
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Dopravná výchova

Osvojenie kompetencie
Žiak
- tvorba ilustrácii (SJL, HA)
- základné poznatky z prírodovedy (ročné obdobia, zvieratá,
domov a rodina)
- pozitívny vzťah k sebe a iným, hodnota rodiny, tradície (EV,
NV)
- grafická práca s počítačom,
- vnímanie kultúrnej tradície (HV)
- rozvoj jemnej motoriky, správne držanie tela (TV)
- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách
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Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory,
potreby a práva ostatných
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

neverbálna komunikácia

zodpovednosť vo
svojom konaní

vytváranie asociácii

schopnosť sebareflexie

chápe obsah a zmysel
výtvarného prejavu

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
rozumie významu
základných prejavov
gestikulácie a mimiky
tváre
aktívne počúvať

má pozitívny vzťah k
sebe aj k iným

rozumie obsahom a
významom výtvarných
diel
Z umenia čerpá
poučenie, návody na
riešenie vlastných
problémov, stáva sa
empatickejším
správa sa kultúrne,
kultivovane, primerane
okolnostiam, situáciám,
ľuďom
je tolerantný a
empatický

Sociálne a
interpersonálne
je pripravený byť v
interakcii s inými ľuďmi

Existenciálne

K učeniu

používať informácie a
pracovať s nimi

je zodpovedný k druhým a
berie do úvahy ich
potreby a záujmy

formuluje otázky a
odpovedá na otázky s
využitím získaných
informácií

rozozná problém
formuluje možné
riešenia
uplatňuje fantáziu,
predstavivosť, vytvára
asociácie

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný názor

prispôsobuje svoje
správanie

je schopný/á vytvárať
väzby s inými ľuďmi
vníma človeka ako súčasť
prírody
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie výtvarnej výchovy je založené na estetických zážitkoch z vnímania umeleckých diel, vnímania okolitého sveta a seba samého
a ich transformácie do umeleckej podoby. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- motivačná demonštrácia,
- práca s textom, tvorba ilustrácii,
- riešenie problémov,
- zážitkové učenie,
- rozhovor,
- diskusia,
- dramatizácia vo výtvarnom umení,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva,
- návšteva múzea,
- ukážka ilustrácii,
- beseda.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
A. Macko - Výtvarné techniky I., II
M. Števonková – Urob si z papiera
Metodická príručka výtvarnej výchovy
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet výtvarná výchova sa na prvom stupni základnej školy nehodnotí známkou, žiaci sú hodnotení ústne. Učiteľ sa snaží povzbudiť
každého žiaka, jeho snahu na hodinách.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.
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Predmet: Hudobná výchova – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia
orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia (napr. ZUŠ).
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich
sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu
základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému
poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného
procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe
hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového
učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou
na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti
nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne
(interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali
radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom
individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny
žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších
žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi –
bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti.
Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského
vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov. Odporúčame, aby tento
učebný í predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie.
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2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Dosiahnutie cieľa je prostredníctvom:
- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti,
osvojením si hudobného materinského jazyka, čím sa prispieva k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej
a súčasnej podoby ľudových piesní, získania základov národnej identity a vlastenectva,
- postupného poznávania umeleckých artefaktov, chápania ich ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem,
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových
prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu
pojmov,
- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) prostredníctvom komplexných, navzájom
prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným
materiálom,
- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali,
rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel,
- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových
postojoch.
Socioafektívne ciele
- rozlišovať mravné a estetické hodnoty, otvorenosť a tvorivosť,
- precítiť a pochopiť umelecké diela, empaticky k nim pristupovať a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje,
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,
- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako
prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými,
pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch,
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
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Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- rozvíjal citový svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti
a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám,
reklame a subkultúre.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/ týždeň

Obsah predmetu:
- hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska),
- inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,
- príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné obdobia,
zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu didaktických problémov, sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych,
percepčných, hudobno-pohybových, hudobno-dramatických.
V 1. – 3. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov.
Téma

Obsahový štandard
Hudobný materiál
Detské popevky, riekanky, vyčítanky, piesne o prírode,
o zvieratkách, so žartovnými príbehmi, o živote v rodine
i v škole, hudobné rozprávky, hudobné príbehy
a inštrumentálne hudobné obrázky, krátke inštrumentálne
skladby, úryvky skladieb, slovenské a inonárodné piesne,
ľudové a umelé hudobno-pohybové a hudobno-dramatické
hry
Hudobné činnosti
Spevácke, inštrumentálne, percepčné, hudobno-pohybové,
hudobno-dramatické činnosti. Hudobné pojmy vyvodené
z hudobného materiálu.

Ciele témy
Rozlišovať rôzne funkcie hudby, jej významové vrstvy (napr.
melódia a sprievod), typy a druhy – pieseň, pochod, tanec.
Použitý hudobný materiál má u žiakov vzbudzovať radosť, ktorá
prebúdza lásku k ľuďom, k ich práci, k prírode a obohacujú tak
ich poznanie a prežívanie okolitého sveta.

Výkonový štandard
Pozorne počúvať a orientovať sa v
inštrumentálnych a vokálnych skladbách na
úrovni dosiahnutých schopností, zručností
a poznatkov.

Rozospievať deti, uvoľňovať detskú motoriku, rozvíjať hudobnú
pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre zvuk, tóny a ich
kvality a vzťahy medzi nimi.
Prežívať a spoluvytvárať rytmický pulz hudby, výškové,
tempové, dynamické a iné kontrasty.

Spievať intonačne čisto a rytmicky správne,
uvoľnene a ľahko tvoriť tón, hospodárne
dýchať, zreteľne vyslovovať. Orientovať sa
v rámci polarít: dolu – hore, vysoký – nízky,
silný – slabý, dlhý – krátky, pomaly – rýchlo,
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zrýchľovať – spomaľovať ap. Rozoznať
hovorený a spievaný prejav, typy ľudského
hlasu, tóny hud. nástrojov.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu hudobná výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Jazyk a komunikácia
Zdravie a pohyb
Príroda a spoločnosť

Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak
-spoznáva efektívnu komunikáciu s prvkami prosociálneho správania.
-chápe spoločenskú funkciu hudby.
-vníma význam a prínos kultúry a umenia v živote človeka
-pracuje s rytmom, prvkami ľudového tanca, prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov sa dokáže
vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti
-používa správne pojmy, dokáže verbalizovať hudobný zážitok
-vhodne a nenásilne spája hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom
-získa a rozvíja si správne pohybové návyky pri hudobný aktivitách
-na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb pohybom vyjadrí svoje estetické zážitky
-je aktívny poslucháč, chápe, že krásy prírody sa dajú opísať aj hudbou
Prierezové témy
-prostredníctvom hudby spoznáva svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov
-hudbu spája s inými druhmi umenia
-uplatňuje svoje práva, rešpektuje názory, potreby a práva ostatných
-prezentuje seba samého na súťažiach a vystúpeniach

Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Regionálna výchova a tradičná ľudová -pozná kultúru svojho regiónu, kultúrne dedičstvo našej vlasti
kultúra

Vokálne činnosti
Obsah:
- základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena,
rozširovanie hlasového rozsahu, unisono,
- práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych
návykov,
- melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry, hudobné hádanky,
- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 3/4 , 4/4 takte,
- používanie taktovacích gest.
Inštrumentálne činnosti
Obsah:
- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie,
- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok.
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Hudobno-pohybové činnosti
Obsah:
- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh),
- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy podľa hudby),
- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, rýchlo,
- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti
Obsah:
- aktívne vnímanie a prežívanie hudby,
- rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),
- rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,
- pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, umelých, melódie, sprievodu,
- sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry,
- sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania,
- využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku,
sformulovanie názoru o hudobnej ukážke.
Hudobno-dramatické činnosti
Obsah:
- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.
4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

-snaží sa porozumieť hudobnému
materiálu, aktívnym a vnímavým
prístupom,
-uvedomuje si možnosti
neverbálnej komunikácie medzi
interpretom, umelcom
a príjemcom,
-sústreďuje pozornosti na

-utvára pozitívny vzťah
k sebe aj k ostatným,
-rešpektuje nutnosť
spolupráce,
-chápe a rozlišuje s
rešpektom a toleranciou
tvorbu iných hudobných
kultúr.

-spoznáva a vytvára
pozitívny vzťah ku
kultúrnemu dedičstvu,
-spoznáva rozdiely medzi
ľudovou a umelou
tvorbou,
-počúva aktívne
a s porozumením.

Sociálne a
interpersonálne
-kooperatívne spolupracuje
na spoločnej úlohe,
-správa sa empaticky
k svojmu okoliu.

Existenciálne

K učeniu

-kontroluje vlastné
konanie,
-dodržiava dohody,
-zaujíma sa o nové veci,
-vníma a uvedomuje si
vlastné emócie,
-odôvodňuje svoje
názory.

-utvára si vlastný názor,
- snaží sa porozumieť
dielu,
-objavuje a hľadá
súvislosti medzi
vlastnými skúsenosťami
a získanými poznatkami
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interpretáciu diela,
-verbálne vyjadruje vlastné dojmy,
pocity a myšlienky,
-volí primeraný, kreatívny spôsob
komunikácie vzhľadom na
situáciu,
-reprodukuje vypočuté dielo

-dokáže sa vcítiť do
obsahu diela.

5.Metódy a formy práce- stratégia vyučovania.
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame:
- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy,
- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol,
- špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené
objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.







Postoje
Žiak
si vytvára vzťah k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie hodnotiť svoj hudobný prejav
a výkon spolužiakov,
postupne si vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho muzicírovania a
spontánneho tvorenia, vnútornú potrebu počúvať hudbu a vedieť ju charakterizovať.
Žiak
spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových
a funkčných podobách, z hľadiska spoločenského, historického, rešpektuje špecifiká, pozná a váži si kultúru
svojho národa a iných národov,
pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia,
získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím (kognitívnych)
vedomostí z iných predmetov.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica HV Autori: PhDr. Ľubica Kopinová, Mgr. Terézia Ružičková, Mgr. Viera Damboráková
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu
k osobnosti žiaka. Využíva sa i pochvala, ocenenie, súhlas, úsmev, rôzne ilustračné obrázky, pečiatky, symboly.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.
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Predmet: Telesná výchova – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k
upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k
formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním má
telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké
spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom
pohybu cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú
školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom
pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti:
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele:
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj:
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k
optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie:
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Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v
každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku:
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne
primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje:
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 2 hodiny/ týždeň

Téma
Základné lokomócie a
nelokomočné pohybové
zručnosti

Obsahový štandard
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj pohybových
schopností prostredníctvom základných
lokomócií a nelokomočných zručností (s
akcentom na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v
rôznych obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov,
skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a
pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí
tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov,
stojok, skokov.

Ciele témy
Vedomosti:
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh,
pohybov a cvičení,
- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických
cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.

Výkonový štandard
Postoje :
- pozitívne vnímať základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú a
nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu
človeka a prostriedku na upevňovanie si
zdravia,
- správne vnímať význam poradových
cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť,
efektívnejšiu komunikáciu využitie času na
cvičenie a športovanie,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v
týchto aktivitách.

Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry

-proporcionálny rozvoj všetkých
pohybových schopností prostredníctvom
hier,
- osvojovanie si základných herných
činností jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov
manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v
rôznych obmenách a situáciách,

- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a
vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v
športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových
podujatiach,

- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú
súčasť pohybových aktivít človeka,
- dodržiavať zásady fair–play pri
realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich
aktér i ako divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať
prehru s uznaním kvalít súpera.
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Kreatívne a estetické
pohybové činnosti

Psychomotorické
cvičenia a hry

Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

- osvojovanie si pravidiel vybraných hier
a schopnosť podľa nich konať a
rozhodovať
- proporcionálny a veku primeraný rozvoj
koordinačných pohybových schopností s
akcentom na priestorovo – orientačné a
rytmické schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických
schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a
tanečných cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a
tanečných cvičení v rôznom prostredí, v
rôznych obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity,
imaginácie, vizualizácie.
- osvojovanie si základných
psychomotorických cvičení v rôznych
obmenách (spojenie zmyslového
vnímania s kinestetickým v časovo –
priestorových vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných
pohybových schopností a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania
tela v rôznych polohách,
- vytváranie návyku vedomého
parciálneho dýchania, fyziologicky
správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so
zameraním na koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít
zameraných na čiastočnú i celkovú
relaxáciu.
- plávanie – elementárne poznatky o
význame plávania, technike základných
plaveckých zručností a možnostiach
aplikácie plávania vo voľnom čase,
- turistika a pohyb v letnej prírode –
elementárne poznatky o význame
turistiky, jej druhoch a spôsoboch, pešia
turistika a pobyt v prírode – základné
zručnosti, cykloturistika a p., informácie
o možnostiach aplikácie turistiky vo
voľnom čase,
- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode –

- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky,
tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i
nadväzovaných pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky,
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a
jeho častí v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom.

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a
pohybu ako potrebnú súčasť pohybových
činností človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i
hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a
dokázať vnímať a precítiť pohyb.

- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány)
pri pohybovej činnosti,
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho
častí - poznať a vedieť pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.

- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri
pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu
človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu.

- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky,
korčuľovania, lyžovania v rôznych obmenách,
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností
prostredníctvom sezónnych pohybových aktivít,
- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad
času, priestoru,
- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového
prejavu, precítenie pohybu, interpretácia, kreativita,
- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v
kontexte s poznávacími aktivitami,
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v
rôznych obmenách.

- pozitívne vnímať pohybové aktivity v
prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým
aktivitám v rôznom prírodnom prostredí,
ochrana prírody.
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aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so
snehom a na snehu, elementárne
poznatky o význame lyžovania, základné
pohybové zručnosti z lyžovania,
informácie o možnostiach aplikácie
lyžovania vo voľnom čase,
- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie
a hry na ľade, elementárne poznatky o
význame korčuľovania, základné
pohybové zručnosti z korčuľovania,
informácie o možnostiach aplikácie
korčuľovania vo voľnom čase,
- bicyklovanie – elementárne poznatky o
význame bicyklovania, základné
pohybové zručnosti z bicyklovania,
informácie o možnostiach bicyklovania
vo voľnom čase.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu telesná výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Základ. učivo
(povinné)
70%

Základné lokomócie a
nelokomočné pohybové
zručnosti

Č.1

30% - 20
hodín

Manipulačné, pohybové a
prípravné športové hry

Č.2

Kreatívne a estetické pohybové
činnosti

Č.3

Psychomotorické cvičenia a hry

Č.4

Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené
základné lokomócie (ako elementárne predpoklady pre
zvládnutie základných atletických disciplín), poradové
cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie pohybových
činností v priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako
predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických
zručností), poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich
význam pre život a šport.
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry,
prejavovať schopnosť spolupracovať,
dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne
manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním,
odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v
rôznych situáciách a obmenách,
prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať
zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach.
Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické,
motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrno–umelecké a
tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v živote
i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu.
Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie

Prehlbujúce
a doplnkové učivo
(disponibilné)
30%

30% - 20 hodín

15% - 10 hodín

15% - 10 hodín
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Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti

Č.5

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

svojho tela pri pohybových činnostiach, vedieť aplikovať
širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného
pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu
ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné
sily.
Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania,
turistiky, korčuľovania, lyžovania, bicyklovania a i., vedieť
ich primerane aplikovať v živote i športe.
Prierezové témy

10% - 6 hodín

- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí
- spolupracovať v skupine
-vytvoriť nejaký produkt
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi

4.Požiadavky na výstup.

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Základné lokomócie a
nelokomočné pohybové
zručnosti

Manipulačné, pohybové
a prípravné športové
hry

Základné vedomosti
primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky vykonávať základné
lokomócie (ako elementárne predpoklady pre
zvládnutie základných atletických disciplín),
poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej
organizácie) a elementárne zručnosti z
akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností),
poznať ich možnosti aplikácie a vníma ich
význam v živote i športe.
primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky manipulovať s herným
náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá, byť v hre aktívny a prejavovať k nej
pozitívny postoj.

Kompetencie
Základné pojmy
Základné poznatky
chôdza, beh, hod, skok,
- zásady bezpečného a účelného pohybu v
lezenie, plazenie, šplhanie,
telovýchovných objektoch,
rad, zástup, družstvo,
- základy správnej techniky behov, skokov,
skupina, čiara, priestor,
hodu loptičkou,
základné povely poradovej
- základy správnej techniky gymnastických
prípravy, štart, cieľ, súťaž,
cvičení,
gymnastické náradie
- o význame základných lokomočných a
(žinenka, mostík,
nelokomočných pohybov.
trampolínka, lavička, rebriny
ap. – čo sa v objekte školy
nachádza).
pohybová hra, hráč,
- o pravidlách realizovaných hier,
spoluhráč, súper (protihráč),
- o správnej technike základných herných
kapitán, rozhodca, pravidlá
činností jednotlivca realizovaných hier,
hry, ihrisko (hrací priestor,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj
hracia plocha), bránka, kôš,
určitých pohybových schopností alebo
hracie náčinie (lopta, pálka,
osvojovaných pohybových zručností,

Základné pohybové aktivity
- bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na
lopatkách, rovnovážne výdrže,
obraty, poskoky, skoky na pružnom
mostíku a trampolínke, výskoky a
zoskoky z gymnastického náradia.

- hry so zameraním na manipuláciu s
rôznym tradičným, ale aj
netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností
(kondičných, koordinačných),
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hokejka ap.), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie
lopty, držanie lopty, útok –
útočník, útočná činnosť,
obrana – obranca,
obranná činnosť.

- o význame hier pre zábavu i zdravie.

Kreatívne a estetické
pohybové činnosti

primerane veku a svojim schopnostiam
správne technicky vykonávať cvičenia
s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v
čase a priestore, poznať ich možnosti
aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom slovný,
názorný i hudobný motív a vnímať ich,
poznať význam kultivovaného
a estetického prejavu v živote i športe.

rytmika, tanec – jeho druhy,
tanečný krok, tanečný motív,
pohybová tvorivosť, fantázia
pri pohybovej činnosti,
tanečná improvizácia.

- o význame pohybovej kultúry (správneho
pohybového prejavu) pri realizácii
pohybových činností – akcent na správne a
estetické držanie tela, kultúrnosť
(kultivovaný pohybový prejav).

Psychomotorické
cvičenia a hry

primerane veku a svojim schopnostiam
vykonávať základné psychomotorické
cvičenia poznať ich význam, možnosti
aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom
navodený motív, vnímať význam cieleného
pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).

názvy častí tela, polôh tela i
jeho častí, správne držanie
tela

- o význame pohybu i jednotlivých druhoch
cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na
pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i
každodenných aktivitách.

Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

základy elementárnych pohybových zručností
súvisiace s realizovanými sezónnymi
pohybovými činnosťami (plávaním,
turistikou, korčuľovaním, lyžovaním,
bicyklovaním a i.), poznať ich možnosti
aplikácie a vnímať ich význam v živote i
športe

plavecký spôsob (kraul,
znak, prsia), splývanie,
štartový skok, obrátka,
turistika – jej druhy a formy,
turistický výstroj, turistický
chodník, turistická značka,
korčuľovanie – kolieskové
korčule, korčule, sánkovanie,
lyžovanie, lyže – zjazdové,
bežecké, skokanské, zjazd,
slalom, beh na lyžiach.

- o význame otužovania sa, plávania,
pobytu a pohybu v prírode v každom
ročnom období pre zdravie s akcentom na
špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a
bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít
v prírode,
- o technike základných pohybových
zručností realizovaných aktivít v prírode.

- pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných si
elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
(gymnastických, atletických,
plaveckých ap )
- Prípravné športové hry – zamerané
na futbal, basketbal, hádzanú,
volejbal, tenis.
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky, so zameraním na
správne a estetické držanie tela ako
celku i jeho častí v rôznych
polohách,
- rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo rôznych jednoduchých
hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním,
napodobňovacie pohyby (napr.
zvierat, športovcov, činností
človeka),
- pohybová improvizácia na
hudobné motívy, alebo zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne
naučených tanečných krokov,
motívov, väzieb.
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a
hry,
- aktivity zamerané na rozvoj
dýchania,
- naťahovacie (strečingové)
cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
- cvičenia a hry zamerané na
oboznámenie sa s vodným
prostredím, splývanie, dýchanie
a orientáciu vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného
plaveckého spôsobu,
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom k povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke,
bicykli,
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- korčuľovanie – jazda vpred, vzad,
zastavenie, obrat, hry a súťaže na
korčuliach
- lyžovanie – základná manipulácia
s lyžami a palicami, chôdza, obraty,
výstupy, zjazdy, brzdenie jazdy,
oblúky.

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku, pohlavia a životných skúseností.
V 1. ročníku na hodine telesnej výchovy sa využívajú najmä tieto metódy:
- názorné – ukážka pohybu, demonštrovanie, odpozorovávanie,
- výkladové (slovné) – vysvetľovanie, rozhovor, prednáška, beseda,
- cvičení – komplexná, analyticko-syntetická, dĺžka cvičení,
- upevňovacie a prehlbovacie – opakovanie, skúšanie, hodnotenie,
- situačné – individuálne precvičovanie, uplatňovanie pohybov, modelovanie cvičení, hier.
V 1. ročníku na hodine telesnej výchovy sa využívajú najmä tieto formy práce:
- frontálne,
- skupinové,
- individuálne.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Sivák a kol.: Metodická príručka k TV na I. stupni,
F. Sýkora a kol. Didaktika školskej TV,
UO pre I. st. ZŠ
odborné a športové časopisy – Telesná výchova a šport, Komenský
náučné slovníky – kol. Malá encyklopédia TVaŠ,
internetové stránky,
didaktické prostriedky – magnetofón, diaprojektor.
7.Hodnotenie predmetu.
Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v
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snahe o lepšie výkony. V smere k žiakovi by malo prevládať pozitívne hodnotenie, motivujúce k podávaniu lepších výkonov, aby šport a
pohyb sa stal neoddeliteľnou súčasťou života.
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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Predmet: Športovo-tanečná príprava – 1. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet športovo-tanečná príprava je zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie. Tým prispieva k upevňovaniu zdravia,
zlepšovaniu kondície, pohybovej výkonnosti. Prostredníctvom rozličných pohybových aktivít rozvíja jemnú i hrubú motoriku a správne
držanie tela. Významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu detí, formuje kladný vzťah k pohybovej aktivite, má
významnú kompenzačnú úlohu v procese vzdelávania.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Ciele športovo-tanečnej prípravy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre
celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom športovo-tanečnej prípravy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti
prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele sú:
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj:
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k
optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie:
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v
každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku:
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Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne
primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje:
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
0 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma
1.
Atletika
4 hod.

Obsahový štandard
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie,
plazenie, šplhanie,
Základné poznatky:
základy správnej techniky behov, skokov, hodu
loptičkou,
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok
do diaľky, hod loptičkou.

2.
Gymnastika
4 hod.

Základné pojmy: gymnastické náradie
žinenka, mostík, lavička, rebriny
Základné poznatky:
- základy správnej techniky gymnastických cvičení,
Základné pohybové aktivity:
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách,
rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku, výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia.

3.

Základné pojmy:

Ciele témy
Kognitívny:
Bezpečne prebehnúť určitú vzdialenosť. Behať rôznym
smerom, tempom…..
Správne odštartovať a behať.
Afektívny:
Uvedomiť si význam atletických činností pre zdravie.
Oceniť si beh ako prostriedok kondície. Prejaviť
záujem o atletiku.
Psychomotorický:
Obľúbiť si pohyb. Rozoznať správnu techniku behu.
Skákať z miesta. Ukázať skok, odraz.
Technicky správne hádzať loptičkou.
Kognitívny:
Vnímať rozdiely v pohybe.
Rozoznať správne držanie tela. Kombinovať pohybové
schopnosti.
Ovládať svoje telo. Držanie tela. Poznať súťaž
v športovej gymnastike. Poznať zásady bezpečnosti pri
športovej gymnastike.
Afektívny:
Prejaviť záujem o pohyb.
Rozvíjať zmysel pre rovnováhu a koordináciu.
Rozvíjať vzťah k akrobacii. Prejaviť kladný vzťah
k preskoku.
Psychomotorický:
Pohybovať sa v priestore. Ukázať vlastnú obratnosť.
Rozlíšiť zmenu polôh. Ukázať váľanie bokom.
Urobiť správny odraz. Prevaliť sa vpred i vzad.
Kognitívny:

Výkonový štandard
• Správne pomenovať základné atletické
disciplíny realizované vo výučbe.
• Správne technicky predviesť základné
atletické disciplíny v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné atletické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.

• Správne pomenovať základné cvičenia z
akrobacie realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie
základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné gymnastické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.

• Pomenovať a poznať základné herné
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Športové hry
4 hod.

4.
Tanečná príprava
9 hod.

pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč),
kapitán, rozhodca, pravidlá
hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka,
kôš, hracie náčinie - lopta, gól, bod, prihrávka,
Základné poznatky:
o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných činností
jednotlivca realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých
pohybových schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s rôznym
tradičným, ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových
schopností (kondičných, koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie
osvojovaných si elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
Základné pojmy:
rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný
motív, pohybová tvorivosť, fantázia pri pohybovej
činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
o význame pohybovej kultúry (správneho
pohybového prejavu) pri realizácii pohybových
činností – akcent na správne a estetické držanie tela,
kultúrnosť, kultivovaný pohybový prejav
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky,
so zameraním na správne a estetické držanie tela ako
celku i jeho častí v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo
rôznych jednoduchých hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie
pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo
zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených
tanečných krokov, motívov, väzieb.

Rešpektovať pri hre svojho spoluhráča.
Súťažiť v duchu fair play.
Poznať význam hry. Zdôvodniť, že športujeme kvôli
sebe.
Poznať, že je možné cvičiť, ale aj sa zabaviť.
Afektívny:
Vnímať disciplínu pri hre. Pestovať súťaživosť.
Rozvíjať zmysel pre kolektívnosť.
Psychomotorický:
Poznať pravidlá hry. Ukázať sa aj prehrávať. Prejaviť
radosť z pohybu.

činnosti jednotlivca, poznať názvy hier
realizovaných vo výučbe.
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a
rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku
manipulácie s náčiním.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku
herných činností jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe.
• Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom
prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a
aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom
čase).

Kognitívny:
Poznať napnutie a uvoľnenie svalov. Rozoznať správne
držanie tela. Vysvetliť vzťah medzi pohybom a
hudbou. Predviesť tanečný prvok. Spojiť pohyb
s hudbou.
Vnímať valčíkový rytmus.
Afektívny:
Prejaviť záujem o tanec a hudbu. Prejaviť záujem o
tanečný prvok. Vnímať rytmus, cítiť ho.
Psychomotorický:
Ukázať základné rytmické cvičenia.
Napodobniť pohybom zvieratká. Zatancovať poskočný
krok, prísunný a premenný krok. Reagovať na rytmus.
Reagovať na hudbu tancom, ako prirodzeným
pohybom.
Predviesť základné kroky tancov valčík a ča-ča na
hudbu. Zatancovať jednoduché rytmické tančeky.

• Správne pomenovať základné tanečné
kroky a činnosti realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie
rytmických cvičení, tanečných krokov,
motívov v rôznych obmenách realizovaných
vo výučbe.
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s
rytmom navodeným potleskom, zvukovým
signálom, hudbou.
• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno–
pohybových, tanečných a dramatických
hrách, no i pri iných pohybových
činnostiach.
Zatancovať jednoduché rytmické tančeky.

Kognitívny:
Poznať význam cvičení pre zdravie. Používať naučené

• Správne pomenovať základné polohy tela,
druhy realizovaných cvičení z oblasti

Základy spoločenských tancov:
5.
Relaxačné

rytmická príprava na tance valčík a ča-ča
Základné pojmy:
názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne
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a strečingové cvičenia
4 hod.

6. Sezónne pohybové
činnosti
8 hod.

držanie tela
Základné poznatky:
o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre
zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú
aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných
aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Základné pojmy:
turistika, korčuľovanie,
kolieskové korčule, korčule, sánkovanie
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, pobytu a pohybu v
prírode v každom ročnom období pre zdravie s
akcentom na špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri
realizácii aktivít v prírode, - o technike základných
pohybových zručností realizovaných aktivít v
prírode.
Základné pohybové aktivity:
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k
povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli,
- korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat,
hry a súťaže na korčuliach

pohybové činnosti. Poznať a rozcvičiť ochabnuté
svalové skupiny. Používať cviky na zlepšenie zdravia.
Poznať význam vytrvalosti, sily, rýchlosti, obratnosti.
Aplikovať relaxačné techniky.
Afektívny:
Vnímať význam športovania pre zdravie. Akceptovať
odstránenie únavy cvičením. Uvedomiť si potrebu
správneho držania tela. Rozvíjať schopnosť správne
relaxovať.
Psychomotorický:
Poznať a ovládať svoje telo. Naučiť sa cvičením
zotaviť po záťaži. Precvičiť kĺbovú pohyblivosť a
ohybnosť chrbtice. Precvičovať cviky na správne
držanie tela. Naučiť sa správne relaxovať.
Kognitívny:
Aktívne sa pohybovať v prírode. Korčuľovať sa na
ľade. Korčuľovať sa na asfalte.
Afektívny:
Vážiť si hodnoty prírody. Prejaviť záujem o zimné
športy.
Psychomotorický:
Ohľaduplne sa hrať a zabávať v prírode. Prejaviť nové
pohybové zručnosti.

psychomotoriky.
• Ukázať správne základné polohy tela a
primerane svojim schopnostiam vykonávať
psychomotorické cvičenia v rôznych
obmenách.
• Uplatniť prvky psychomotoriky a
psychomotorických hier a prežívať pocity
radosti z pohybu a hry.
• Poznať jednoduché testy na posudzovanie
svojej flexibility, držania tela, dýchania

• Správne pomenovať základné pohybové
činnosti vo výučbe realizovaných druhov
sezónnych pohybových aktivít.
• Ukázať správne technické predvedenie
elementárnych pohybových zručností vo
výučbe realizovaných sezónnych
pohybových činností v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky sezónnych pohybových
činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo
voľnom čase.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu športovo-tanečná príprava na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Jazyk a komunikácia

1.-6.

Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť

1.-6.
6.

Človek a hodnoty
Umenie a kultúra

3.
4.

Osvojenie kompetencie
Žiak
-používanie správnych pojmov
-vhodná komunikácia pri šport. činnostiach
-narábanie s číselnými hodnotami v praxi
-precvičovanie poznatkov prírodovedy počas turistických vychádzok v rôznych ročných
obdobiach
-drobné pohybové hry/EV/
-práca s rytmom, prvky ľudového tanca
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Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

-precvičovať si získané základné vedomosti zamerané na bezpečné správanie v rôznych
dopravných situáciách pri pobyte mimo školy
-pri pobyte v prírode si uvedomovať jej hodnoty a dôležitosť ochrany
-vážiť si seba i svojich spolužiakov, spolupracovať, pomáhať si pri šport. činnostich
-uvedomiť si dôležitosť pohybu ako súčasti starostlivosti o zdravie
-poznávanie rôznych druhov tancov pochádzajúcich z rôznych častí sveta
-prezentácia seba samého na súťažiach a vystúpeniach

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania športovo-tanečnej prípravy a ktoré sa opierajú o kľúčové
/základné/ kompetencie. Patrí sem:
- komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch,
- matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky,
- digitálna kompetencia,
- naučiť sa učiť,
- spoločenské a občianske kompetencie,
- iniciatívnosť a podnikavosť,
- kultúrne povedomie a vyjadrovanie.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

aktívne a so záujmom
počúva

posudzuje svoje reálne
fyzické a duševné možnosti

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať– s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
vníma dôležitosť
neverbálneho spôsobu
komunikácie

odhaduje dôsledky
vlastného správania a
konania v najrozličnejších
situáciách

rozumie obsahom a
významom slov a
slovných spojení
pozná rozdiely medzi
folklórom a súčasnou
hudobnou produkciou

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu

sústreďuje svoju
nerozptýlenú pozornosť
na toho, kto hovorí

má pozitívny vzťah k sebe
aj k iným

Sociálne a
interpersonálne
akceptuje druhých ľudí
takých, akí sú

Existenciálne

K učeniu

používať informácie a
pracovať s nimi

pozná proces učenia,
jeho fázy

je platným členom v
tímovej práci

riešiť problémy

motivuje sa pre ďalšie
učenie

rešpektuje
individuálny hudobný
vkus

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný
názor

je schopný poznať a
pochopiť svoje
myšlienkové postupy

všíma si kultúrne
prejavy iných
národov, národností,
etník

dôveruje a je empatický/á
vo vzťahu k druhým

dokáže formulovať a
klásť otázky

dopĺňa si vedomosti a
rozvíja zručnosti,
prepája ich s
poznaným,
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udržuje s hovoriacim
očný kontakt

háji svoje práva aj práva
iných

rozumie poznaniu, že
svet je svetom
mnohých kultúr a
rešpektuje ho

je schopný/á
spolupracovať na
spoločnej úlohe, činnosti

neskáče do reči

v tímovej práci uplatňuje
svoje individuálne
schopnosti, vedomosti a
zručnosti, spolupracuje

iné kultúry a ich
umenie považuje za
rovnocenné a
inšpirujúce

vníma človeka ako súčasť
prírody

systematizuje ich a
využíva pre svoj ďalší
rozvoj a reálny život
kriticky hodnotí svoj
pokrok, prijíma spätnú
väzbu a uvedomuje si
svoje rozvojové
možnosti

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
K základným metódam teoretického vzdelávania patria:
- opis a vysvetlenie cvičenia, správania a ich opakovanie,
- demonštrácia cvičenia, správania s určením úloh na pozorovanie,
- upozornenie na chyby, nedostatky a ich príčiny s poukázaním na spôsoby ich odstraňovania,
- zadávanie problémových úloh,
- zadávanie domácich cvičení,
- beseda, diskusia so žiakmi orientovaná na rozbor pohybovej činnosti a správania,
- hodnotenie dosiahnutých výsledkov a vytyčovanie ďalších úloh a cieľov.
K základným metódam osvojovania poznatkov žiakmi patria:
- pozorovanie ukážky a vytváranie predstavy o nej,
- opakovanie opisu a vysvetlenia formou vonkajšej, neskôr aj vnútornej reči,
- cieľavedomé sledovanie praktickej činnosti /iných i svojej/ a porovnávanie sledovaného,
- samostatné riešenie úloh učebnej a výchovnej činnosti,
- uvedomenie si nedostatkov a ich odstraňovanie v praktickej činnosti,
- uplatňovanie osvojených vedomostí v pohybovej činnosti, v správaní a pri sebakontrole v štandardných, postupne v zmenených
podmienkach a pri cvičení doma.
V procese telovýchovného teoretického vzdelávania žiakov je potrebné vždy spájať slovné pôsobenie s praktickou činnosťou, názornou
ukážkou a pod.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
J. Poprocká: Športovo-tanečná príprava ako nový predmet na 1. stupni ZŠ v rámci školského vzdelávacieho programu ISCED 1, 2009
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7.Hodnotenie predmetu.
Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach,
v snahe o lepšie výkony. V smere k žiakovi by malo prevládať pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom ďaleko odbornejšie,
objektívnejšie a v očakávaní pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.
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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Príloha č. 2

Učebné osnovy pre 2. ročník ISCED1 podľa jednotlivých predmetov
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Predmet: Slovenský jazyk a literatúra – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Základnou úlohou predmetu Slovenský jazyk na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si
pravopis a gramatiku, rozvíjať komunikačné schopnosti na úrovni ústnej i písomnej. Dobré zvládnutie tohto predmetu vytvára predpoklady na
zvládnutie aj ďalších vyučovacích predmetov.
Predmet slovenský jazyk a literatúra spája jazykovú zložku, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. K hlavným aspektom patrí
rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci
zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením a vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám. Písanie
sa stáva pre žiaka základným nástrojom gramotnosti a zároveň mu slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný.
V jazykovej výchove žiaci spoznávajú zvukovú stránku jazyka, učia sa správne používať slovnú zásobu a tvoriť nové slová. Jazyková
výchova vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, prehľadného a zrozumiteľného
vyjadrovania.
V literárnej výchove žiaci vedia analyzovať a reprodukovať jednoduché literárne texty. Učia sa formulovať vlastné názory o prečítanom diele,
postupne získavajú čitateľské návyky, poslúchajú umelecké texty. Pomocou vhodných metód a zážitkových postupov získavajú potrebné
čitateľské schopnosti.
V slohovej výchove sa žiaci zoznamujú s verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Učia sa čítať s porozumením, kultivovane sa vyjadrovať
a písať, riešiť problémy v modelových situáciách a rozoberať a posudzovať obsah textu.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne
a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezabudnuteľnou je i literárna zložka
jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ je predovšetkým:
- upevniť si základy písanej reči (čítania a písania),
- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči prostredníctvom nej sa žiaci
zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami,
- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej,
- upevniť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,
- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,
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-

osvojiť si návyky správnej výslovnosti,
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,
prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,
viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).

3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
7 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 7 hodín/týždeň

Téma
1.opakovanie

2. Hláska - písmeno
3.Samohlásky
4. Spoluhlásky

5. Mäkké slabiky

Obsahový štandard
Abeceda- písané a tlačené písmená
Čítanie- riekanky, básničky, spomienky na
prázdniny
Písanie jednoduchých viet.
Hláska- zvuk
Písmeno – zrak
dz, dž ch –1 hláska, 2 písmená
Rozdelenie samohlások- krátke, dlhé

Rozdelenie spoluhlások:
-tvrdé
-mäkké
-obojaké (len spomenúť, učenie obsahom
vyššieho ročníka)
de, te, ne, le /di, ti, ni, li
ď, ť, ň, ľ –mäkké spoluhlásky

6. Dvojhlásky

Samohlásky –a, o, u nezmäkčujú d, t, n, l pochopenie
ia, ie, iu, ô/ ja, je, ju

7. Slabika

Rozdelenie- krátke, dlhé

Ciele témy
Afektívny cieľ- vzbudiť záujem o učenie, zopakovať
a tým aj utvrdiť učivo I. roč.
Pestovať zmysel pre povinnosť, poriadok, vzbudzovať
u žiakov kladný postoj k práci a povinnostiam.
Pochopiť rozdiel vo vnímaní skutočnosti- videné, počuté
Rozvíjanie lásky k rodnej reči, naučiť sa počúvať jeden
druhého, učiteľ- žiak, žiak- žiak
Pochopiť rozdiel medzi krátkou a dlhou slabikou,
pochopiť striedanie slabík v slove.
Správna výslovnosť
Správne písanie y/ý po tvrdých spoluhláskach
Správne písanie i/í po mäkkých spoluhláskach

Výkonový štandard
Utvrdzovanie písmen malej a veľkej písanej a tlačenej
abecedy. Cvičiť a utvrdzovať sluchové a zrakové
rozlišovanie.

Význam samohlások e, i v slabikách po d, t, n, l.
Správna výslovnosť a písanie slabík- lia, lie, liu.
Výslovnosť a písanie spoluhlásky ľ.
Písanie s mäkčeňom i bez mäkčeňa

Mäkká výslovnosť, písanie spoluhlások bez mäkčeňa.
Mäkčeň môže zmeniť význam slova.

Pochopiť rozdiel medzi dvojhláskou a slabikou
Pochopiť nerozdeliteľnosť dvojhlások.
Pravopis a správna výslovnosť dvojhlások
Písanie slov s ô.
Spájanie samohlások a dvojhlások so spoluhláskami do
slabík.
Určovanie počtu slabík v slove
Analýza, syntéza slabiky a slova
Striedanie krátkej a dlhej slabiky

Odlíšiť hlásku od písmena, správne napísať hlásky
s diakritickými znamienkami dbať na správnu
výslovnosť
Dĺžeň môže zmeniť význam slova.
Dlhá slabika sa číta dva krát tak dlho ako krátka.
Naučiť sa naspamäť tvrdé a mäkké spoluhlásky,
Vedieť ich použiť v praxi – písanie diktátov, tajničiek,
krížoviek a pod.

Správna výslovnosť a písanie slov so slabikami
Osvojovanie si podoby materinského jazyka.
Pochopenie na začiatku slova a slabiky písanie –ja, je,
ju
Písanie dvojhlások len v spoluhláskových väzbách
Pochopiť výslovnosť a písanie – ô.
Pochopenie slabiky ako stavebného základu slova.
Jednoslabičné slová, viacslabičné slová.
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8. Slovo

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

9. Písanie

Samohlásky
Spoluhlásky
Arabské číslice
Všeobecné pojmy
-čitateľské/divák
-knižnica
-text
-časopis
-bábkové divadlo- bábka
Literárne žánre
-ľudová pieseň
Štylizácia textu
-zdrobnenina
Štruktúra diela
-dej, rým
-pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie
-predstavenie sa
-privítanie/rozlúčenie
-prosba/želanie
-poďakovanie
-ospravedlnenie ústne- s vysvetlením
-vyjadrenie súhlas/nesúhlas
-blahoželanie – ústne/písomné
-vyčítanka
-hádanka
-báseň
-ľudová pieseň
-rozprávka

10. Čítanie a literatúra

11. Sloh

12. Literárne žánre

Naučiť sa vyjadriť myšlienku vetou.
Zásady správneho slovosledu.
Utvrdenie a upevnenie získaných vedomostí.
Viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitie
v oblasti komunikácie.
Dbať na správny tvar písmen a číslic

Správne napísať a intonovať oznamovacie,
opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety.
Rozlišovanie viet správnou intonáciou.
Naďalej upevňovať čitateľské, pisateľské
a gramatické návyky.
Skvalitňovať pisateľské zručnosti, písomný prejav –
vizitka žiaka, jeho osobnosti

Vnímať formy písaného textu v rôznych oblastiach
života.

Spolupráca s knižnicou, návšteva galérií, múzeí
a divadiel (štátne a bábkové)
Rozvíjať hrdosť a národné povedomie

Ľudová pieseň – ľudová slovesnosť, láska k domovu,
jazyku
Súčasť prejavu detí

Tvorba rýmov – malebnosť jazyka, rozvoj slovnej
zásoby

Rým- zvuková zhoda slabík
Úcta k starším
Formy spoločenského styku/ verbálna a neverbálna
komunikácia
Dramatizácia rôznych situácií
Pravidlá komunikácie- mimika, pantomíma
Upevňovanie správnych spoločenských návykov,
zvyklostí

Vyjadrovanie sa v kruhu rodiny a v spoločnosti
Upevňovanie asertívneho správania, podriadenie sa
jednotlivca kolektívu, rozvoj kolektívneho myslenia
Potlačovanie negatívnych sebeckých prejavov.
Upevňovanie kolektívnych väzieb

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

Rozvoj fantázie, empatie

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu slovenský jazyk a literatúra na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie - Žiak má

Hlásky

1,2,3,4

Slabiky

5,6,7

Veta, slovné druhy

8,9

Pozitívny vzťah k práci
Rozumie grafickému a vizuálnemu stvárneniu hlásky a písmena
Pochopenie základného významu slova
Orientácia v texte
Pozitívny vzťah k čítaniu, písaniu
Chápať obsah a zmysel prečítaného textu
Je schopný aktívne a zrozumiteľne sa vyjadrovať
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Písanie

9

Čítanie, sloh

10, 11

Literárne žánre

12

Vytvára si vlastný názor
Zdokonaľovanie písomného prejavu
Správne písanie číslic, tlačených tvarov abecedy
Získať pozitívny vzťah k literárnym dielam, získať vedomosti ako sa správa jednotlivec v spoločnosti
Formy a spôsoby kolektívneho správania sa, rozvoj asertívneho myslenia
Porozumieť textu, vedieť text zaradiť k literárnym žánrom
Chápať rozdiel medzi dobrom a zlom
Naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím
-vnímanie kultúrnej tradície jazyka a reči

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Poznávacie a rečové kompetencie

1 -12

Orientovať sa vo verejnej Vysvetliť podstatu
knižnici
osvojených javov a
vzťahov medzi nimi.

1 -12

Informačné zručnosti

Pamäťové, klasifikačné a Analytické zručnosti
aplikačné zručnosti

Uskutočniť jazykovú
Porozprávať krátky príbeh
analýzu textu, vyhľadávať (vlastný zážitok alebo
jazykové javy,
vymyslený príbeh),
vyhodnocovať ich a
postupne zatrieďovať.

Zapamätať si potrebné
Prerozprávať obsah
fakty a definície a vedieť prečítaného textu.
demonštrovať ich znalosť

1 -12

1 -12

Tvorivé zručnosti

Určiť hlavnú myšlienku
prečítaného textu

Verejná prezentácia textu, Komunikačné zručnosti
verejný prejav

Pri ústnom prejave
dodržiavať správne
dýchanie, artikuláciu a
spisovnú výslovnosť na
(primeranej) úrovni žiaka
1. ročníka ZŠ
porozprávať príbeh podľa
osvojiť si výslovnostnú
predlohy (podľa obrázkov, normu s uplatnením
podľa názvu),
suprasegmentálných
javov
Dokončiť rozprávanie alebo reprodukovať umelecký
neukončenú rozprávku
text (doslovne,
alebo iný literárny žáner,
podrobne, stručne). Ak
učiteľ spozoruje, že
žiak sa len veľmi ťažko
naučí naspamäť básničku
alebo iný text, môže ho
vyzvať, aby
sa ho naučil aspoň stručne
alebo aby ho podrobne
zreprodukoval.
Tvoriť jednoduché rýmy.
Výrazne recitovať básne,
Začať používať literárne pojmy. úryvky z prózy.

Adekvátne komunikovať
s prihliadnutím na
komunikačnú situáciu,

vyjadrovať sa
neverbálne a reagovať
na neverbálnu
komunikáciu,
naučiť žiaka verejne sa
prezentovať a obhájiť si
vlastný názor.

Chápať neverbálnu
komunikáciu.

5.Metódy a formy práce – stratégia vyučovania.
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Sú v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa. Vybrané formy majú byť veku
primerané a majú podporovať motiváciu, záujem o tvorivé činnosti žiakov.
V 2. ročníku sa redukuje učivo o spodobovanie – delenie hlások podľa znelosti. Učivo sa bude učiť len v rovine fonetickej.
a/ Podľa zdroja poznania a druhu poznatkov:
- slovné metódy – monologické,
- dialogické,
- výkladovo – ilustratívne,
- praktické metódy – nácvik zručností.
b/ Podľa fáz vyučovacieho procesu:
- metódy motivačného charakteru,
- fixačného charakteru,
- expozičného charakteru,
- diagnostické metódy.
c/ Podľa spôsobu interakcie:
- metódy frontálne,
- skupinové,
- individuálne.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnice, pracovné zošity, texty na počúvanie – piesne, básne, rozprávky.
Využívame médiá – časopisy, CD, DVD, videokazety, metodické príručky.
7.Hodnotenie predmetu.
Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou predmetu. Má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. V druhom ročníku slovenský jazyk
klasifikujeme známkou.
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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Predmet: Detská literatúra – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Pri formovaní osobnosti žiaka má literárna výchova plniť poznávaciu, formatívnu a rozvíjajúcu funkciu. Predmet Detská literatúra nadväzuje
na predmet slovenský jazyk, pričom ho dopĺňa o čítanie z kníh a časopisov, počúvanie a pozeranie rozprávok, recitácie básní a krátkych
príbehov, prácu s umeleckým textom spojenú s prvkami tvorivej dramatiky, dramatizácii básničiek a rozprávok. Formovaním vzťahu
a postoja k obsahom textov vedieme žiakov k ich estetickému vnímaniu a prežívaniu. Rozvíjame ich citovú stránku a schopnosť vyjadrovať
vlastné pocity.
Emocionálne pôsobenie textov, a najmä literárnych diel, podstatne zvyšuje ich účinok a vytvára z literatúry dôležitý prostriedok estetickej
výchovy, so širokým dosahom na formovanie vkusu vôbec, na utváranie estetického vzťahu k životu a s využitím v mravnej výchove.
Hra a dramatizácia vytvára v žiakoch pozitívny vzťah k literatúre a knihe vôbec. V kontexte výchovy detského poslucháča, ale aj čitateľa
a recitátora je výchovným zámerom udržať detskú spontánnosť a rozvinúť ju do prirodzeného detského dramatického prejavu.
Časová dotácia pre druhý ročník je jedna vyučovacia hodina.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Vyučovací predmet Detská literatúra sa zameriava na emocionálny rozvoj, ktorý umožňuje deťom vnímať literatúru a umenie vôbec.
Umelecký text pôsobí na intelektuálny rozvoj, ktorý umožňuje porozumieť udalosti, rozvíja predstavivosť a fantáziu. Učí žiakov rozlišovať
dobro a zlo, rozvíja tvorivosť, slovnú zásobu. Deti si trénujú nenásilnou formou čítanie textu mnohými spôsobmi, menia hlas, intonujú,
gestikulujú. Zároveň rozvíja proces poznávania výrazových prostriedkov (pohyb, mimika, zvuk, slovo...), proces sebapoznávania (ako
vnímam to, čo sa okolo mňa deje).
Cieľom tohto predmetu je navodiť pozitívny vzťah ku knihe a hovorenému slovu, vedieť vnímať obsah textu, reprodukovať a dramatizovať
ho. Vedieť sa orientovať v knihe a časopise. Dokončiť rozprávanie textu, predniesť básne. Chápať vzťahy literatúry s ostatnými umeniami
(divadlo, film, rozhlas, televízia, video). Rozlíšiť poéziu od prózy na základe formálnych zvláštností. Poznať jednoduché obrazné prostriedky
(prirovnania, slová s podobným a opačným významom). Poznať pojmy knižnica, časopis, kniha, vyčítanka... Naučiť sa orientovať sa
v knižnici. Vedieť uplatniť kladné aj záporné črty postáv v živote, spoločnosti, rodine.
Žiaci si to osvojujú prirodzene, nenásilne a veku primerane.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 0 hodín/ týždeň
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Tento predmet má určený základný ročníkový cieľ. Celý rok deti spoznávajú postavy z kníh a časopisov, učia sa konať dobro, vytvárajú si
pozitívny vzťah ku knihe, ľudovej slovesnosti a umeniu vôbec. Všímajú si korene a tradície typické pre našu kultúru, ale rešpektuje kultúrne
prejavy iných národov, národností a etník.
Téma
Danka a Janka
4 hodiny

Obsahový štandard
Čítanie s porozumením
Rozprávať a dokončiť príbeh
Orientovať sa v texte
Návšteva knižnice

Ciele témy
Kognitívny: Vytvárať si vlastný názor na prečítaný text. Dokázať
formulovať a klásť otázky spolužiakom. Vedieť názov knihy. Kto je
spisovateľ a ilustrátor.
Afektívny:
Uvedomiť si čo je v príbehu vymyslené, fantastické. Vcítiť sa do postáv
a vedieť rozlíšiť dobré a zlé vlastnosti.
Psychomotorický:
Vlastná reprodukcia rozprávky. Formovať návyk dobra a zla
v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky slušného správania.

Danka a Janka v
rozprávke
4 hodiny

Prečítanie rozprávky
Rozprávať dej rozprávky.
Dramatizácia.
Premietanie
Ilustrácia.

Do školy
4 hodiny

Prečítanie a prednes básní.
Porozprávať o básniach.
Hľadať rýmy, slohy.
Vytvoriť krátku básničku so
spolužiakmi.
Návšteva knižnice.

Rozprávky o psíčkovi a

Práca s knihou.

Kognitívny:
Porozprávať príbeh sám, alebo s pomocou.
Vymenovať postavy.
Vedieť počúvať, klásť otázky.
Afektívny:
Vcítiť sa do postáv a vymenovať kladné a záporné vlastnosti.
Vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ľuďom, zvieratám.
Psychomotorický:
Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie.
S pomocou učiteľa zahrať postavu z rozprávky.
Vedieť správne intonovať vety.
Vedieť prezentovať knihu.
Kognitívny:
Vedieť vyjadriť svoj názor na báseň.
Vedieť vytvoriť krátky text. Rozvíjať tvorivé písanie. Aktívne počúvať.
Vedieť čo je rým, sloha, báseň.
Afektívny:
Spolupracovať s druhými.
Opísať prečo sa mi páči práve táto báseň.
Rozvíjať v živote pozitívny vzťah ku knihe a poézii.
Vnímať kultúrnu tradíciu svojho jazyka a reči.
Psychomotorický:
Chápať vzťah medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Vedieť
interpretovať pohyb a iné signály tela pri recitácii.
Správanie sa v knižnici.
Kognitívny:

Výkonový štandard
Vedieť rozlíšiť dobré a zlé vlastnosti
v daných príbehoch.
Správne sa vyjadrovať.
Vymenovať postavy, ktoré v príbehu
vystupujú.
Vedieť kto je spisovateľ a ilustrátor.
Vedieť optimálne komunikovať
dorozprávať začatý príbeh.
Citlivo vnímať knihu a pristupovať k nej ako
k umeleckému dielu.
Naučiť sa krátku časť naspamäť.
Jednoduchým spôsobom zahrať Danku ,
Janku a postavu s príbehu.
Vymenovať postavy z rozprávky.
Vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé
vlastnosti postáv.
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro.
Nakresliť časť rozprávky a vedieť o nej
rozprávať.

S pomocou učiteľa hľadať rýmy v básniach.
Podľa obrázkov vedieť opísať dej básne.
Spolu so spolužiakmi vytvoriť krátku
vianočnú báseň.
Naučiť sa správne prednášať časť básne
naspamäť.
Vypožičať si knižku z knižnice.

Vedieť charakterizovať

115

mačičke
5 hodín

Čítanie na pokračovanie
Počúvanie nahrávky
Ilustrácia podľa predlohy.
Dramatizácia.

Počúvať text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa prepojiť ho so svojim
životom.
Opísať postavu a jej konanie.
Vedieť reprodukovať dej podľa osnovy.
Afektívny:
Intuitívne vnímať postavu a integrovať ho slovným a výtvarným prejavom
na báze zážitkového učenia. Chápať vzťah literatúry s ostatnými umeniami.
Psychomotorický:
Prejaviť vzťah k spolužiakom,. Radosť so skupinovej práce. Vytvoriť
postavičku. Vedieť sa orientovať v knihe.

hlavné postavy.
Priradiť postavám charakterové vlastnosti.
Zahrať jednu časť z knihy s vyrobenou
maňuškou.
Opísať charaktery postáv.
Vedieť improvizovať a zahrať divadlo na
motívy tejto rozprávky.

Výber z tvorby slov.
spisovateľov
4 hodiny

Vypočutie nahrávky
Čítanie s porozumením
Skutočnosť a neskutočnosť.
Spisovateľ a jeho tvorba
Poézia, próza.

Vedieť dokončiť nedokončený príbeh.
Prezentovať svoje skúsenosti s danou témou.
Formovať vlastné názory o prečítanom texte.
Vedieť správne použiť slová, frázy
a jazykové štruktúry.
Vedieť aktívne počúvať.
Dokáže odôvodniť vybraný spôsob písania.

Kubko a Maťko
4 hodiny

Čítanie na pokračovanie
Vypočutie nahrávky.
Premietnutie príbehu.
Postavy z príbehov.
Dramatizácia.
Čítanie.

Vrabček
celoročne
10 hodín

Čítanie, recitovanie.
Poznávanie časopisu.
Rozprávanie podľa obrázkov.
Členenie na kapitoly.
Ilustrácia.

Kognitívny:
Jednoduchý rozbor literárnych textov
Opísať udalosti v chronologickom slede.
Pomenovať postavy z príbehov a básní.
Chápať dôležitosť kultúrneho vyjadrovania sa.
Afektívny:
Pozorovať postavy, sledovať spôsoby vyjadrovania a schopnosť viesť
dialóg. Poznať a akceptovať kultúrnu rôznorodosť a etnické odlišnosti.
Zaujímať samostatné a zodpovedné stanoviská v spoločnosti.
Psychomotorický:
Vedieť vyhľadávať a získavať rôzne druhy informácií a poznatkov
z rôznych zdrojov. Vedieť aplikovať rôzne postupy na spracovanie
informácií. Vedieť reagovať na prečítaný text.
Kognitívny:
Správna orientácia v knihe. Rozlišovať podstatné od nepodstatného.
Chápať zmysel textu.
Afektívny:
Vzbudiť u žiakov pozitívny vzťah k prírode. Vnímať kultúrnu tradíciu
svojho jazyka. Rozumieť symbolom, ktoré sú obvyklé v našej kultúre.
Hodnotiť vlastnú prácu.
Psychomotorický:
Správne priradiť mená k postavám. Vedieť odlišovať správne od
nesprávneho. Odhaduje dôsledky nesprávneho konania v najrozličnejších
situáciách.
Kognitívny:
Čítať s porozumením a aktívne počúvať. Rozdeliť časopis na chronologické
časti. Rozlíšiť poéziu od prózy.
Afektívny:
Pomáhanie druhým. Úcta k rodičom a starším. Rozumieť obsahu a významu
slov a slovných spojení. Všímať si kultúrne prejavy iných národov.
Psychomotorický:
Práca s textom podľa úloh. Vyhľadať riekanky, vyčítanky, rapotanky,
pranostiky... Orientácia v časopise. Naučiť sa recitovať a plynulo čítať.

Oboznámiť sa s pojmami typickými pre
ľudovú slovesnosť.
Správne artikulovať a dramaticky zahrať
skupinovú scénku.
Reprodukovať umelecký text.
Správna orientácia v knihe. Poznať rozdiely
medzi folklórom a súčasnosťou.

Plynulo a s porozumením čítať vety.
Chápať obsah textu a správne zoradiť
obrázky v časovom slede.
Nájsť v rozprávke dobro a zlo.
Správať sa kultúrne. Vymenovať postavy
prečítaného textu.
Vie rozlíšiť poéziu od prózy.
Vie hájiť svoje práva a práva iných.
Kultivovane sa hlásiť o slovo.
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Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu detská literatúra na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Jazyk a komunikácia

1-7

Príroda a spoločnosť

1-7

Človek a príroda

1-7

Človek a spoločnosť

1-7

Človek a hodnoty

1-7

Matematika a práca s informáciami 7
Človek a svet práce

4,7

Umenie a kultúra

1-7

Zdravie a pohyb

1-7

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

Osvojenie kompetencie
Žiak
- optimálne komunikovať
- porozumieť textu a vedieť ho reprodukovať
-dramatizácia
-rozlišuje podstatné od nepodstatného
- vie správne vybrať a použiť slová, frázy.
- základné poznatky z prírodovedy (zvieratá, rastliny, rodina)
- reflektuje prírodu ako priestor pre morálne konanie
- má úctu k živým aj neživým súčastiam prírody.
- pozitívny vzťah k prírode
- správa sa spôsobom, ktorý podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia.
- zaradenie sa do spoločnosti
- vedieť sa prezentovať
- uvedomuje si korene, tradíciu a historický vývoj spoločnosti
- pozitívny vzťah k sebe a iným,
- hodnota rodiny
- medziľudské vzťahy
- vie hájiť svoje práva a práva iných
- vie interpretovať a prezentovať informácie a poznatky
- vie ich porovnať, hľadať rozdiely.
- vie narábať s papierom a nožnicami.
- vie vyrobiť maňušku, pohyblivého panáčika
- vnímanie tradície jazyka a reči
- vzťah k umeleckému dielu
- rozumieť symbolom, ktoré sú obvyklé v našej kultúre.
- rozvoj jemnej motoriky
- správne držanie tela
- koordinácia pohybu
- uvedomuje si reč tela ako súhrn pohybov hlavy aj končatín
- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa
v rôznych dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom
okolí
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi
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4.Požiadavky na výstup.
- Percepčno-motorické zručnosti,
- pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti,
- analytické zručnosti,
- tvorivé zručnosti,
- verejná prezentácia textu, verejný prejav,
- komunikačné zručnosti.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Danka a Janka

Danka a Janka v
rozprávke

Do školy

Rozprávky
o psíčkovi a
mačičke

Výber z tvorby
slov. spisovateľov

Kompetencie
Komunikačné
-získava informačné
zdroje a vie ich oužívať
-Chápe obsah a zmysel
počutého textu
-rozlišuje medzi
podstatným a
nepodstatným
-vie analyzovať
komponenty
problémovej situácie
-Uplatňuje základné
myšlienkové operácie
-vytvára si vlastný
názor
-dokáže formulovať
a klásť otázky
-prehodnocuje fakty
-Primerane sa
vyjadrovať
-dokáže, ak je to
nevyhnutné viackrát
zmeniť predchádzajúce
poradie krokov
-dokáže vybrať
možnosti
-je otvorený pre
metaforické

Občianske

Kultúrne

-posudzuje svoje reálne
fyzické a duševné
možnosti

-rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení
-pozná rozdiely medzi
folklórom a súčasnou
produkciou

-stanovuje si ciele
a priority s ohľadom na
svoje možnosti

-chápe dôležitosť
kultúrneho
vyjadrovania
-prejavuje úctu
k živým aj neživým
súčastiam prírody

-zaujíma samostatné
a zodpovedné
stanoviská v
spoločnosti

-uvedomuje si
kultúrnu identitu
-pozná básne,
porekadlá
vyčítanky
-pozná pravidlá
spoločenského
kontaktu
-z literatúry čerpá
poučenie a návody

-má pozitívny vzťah
k sebe a ostatným
-je tolerantný a
ústretový
-háji svoje práva,
rozhoduje sa asertívne,

-vníma symboly,
obrazy, architektúru

Sociálne a
interpersonálne
-oceňuje schopnosti
druhých ľudí
-čerpá poučenie z toho, čo
si druhí myslia, hovoria,
robia

Existenciálne

K učeniu

Používa informácie a pracuje
s nimi.
- dokáže si uvedomiť svoje
potreby

Rozozná problém,
formuluje možné
riešenia

-dokáže meniť názor na
druhých, počúvať ich
a byť otvorený pre
odlišnosti
-rozvíja vzťah k ohrozenej
prírode, ale aj k zdravej
krajine.
Dokáže spolupracovať s
ostatnými
- aktívne tvoriť a riešiť
problémy

Formuluje otázky a odpovedá
na otázky s využitím
získaných informácií

- uplatňuje fantáziu,
predstavivosť, vytvára
asociácie

Vytvára si vlastný názor.
Pri svojich reakciách je
ohľaduplný voči mienke
druhých

- hodnotí získané
informácie.

-je schopný pracovať na
spoločnej úlohe
-hľadá možnosti, ako
vychádzať v ústrety iným

- je zvedavý, má chuť
poznávať.
- prekonáva prekážky
konštruktívnym spôsobom

- reaguje na rôzne
prečítané texty

-pozná úlohu rodiny
-podporuje tímovú snahu

- kladie otázky a zisťuje
odpovede.

- dedukuje neznáme
od známeho
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Kubko a Maťko

Vrabček

vyjadrovanie
-dokáže kultivovane
hovoriť
-vyberá možné riešenie
a hodnotí efektivitu
-rozlišuje medzi
podstatným
a druhotným
-uplatňuje fantáziu,
predstavivosť
- vytvára asociácie

aby nepoškodzoval
seba a iných

-dokáže preskúmať
rôzne druhy prameňov
a vie ich používať
-prekonáva zameranosť
myslenia
-zvažuje možnosť
každého riešenia

-rešpektuje ľudské
práva
-prijíma a rozvíja
etické hodnoty

-adaptuje sa na
meniace sa životné
podmienky

- dokáže zladiť spontánnosť
so spoločenským
vyjadrovaním
-správa sa kultivovane,
primerane
okolnostiam,
situáciám, ľuďom
-reflektuje
spoločensky zaužívané
pohyby, gestá, mimiku
-všíma si kultúrne
prejavy iných ľudí

-vie rozoznať konflikt
v medziľudských
vzťahoch
-reflektuje prírodu ako
priestor pre morálne
konanie

-vie odhadnúť dôsledky
svojich rozhodnutí
-dokáže spontánne
vyjadrovať emócie

-dokáže vyhľadávať
a nachádzať zmysel
slova, alebo výrazu.

-je empatický vo vzťahu
k iným ľuďom
-je schopný uvedomiť si
vlastné reakcie v konflikte

- dobre prijíma nové nápady
- rozhoduje o svojich
hodnotách a cieľoch.

- používa stratégie,
vedomosti a techniky
vyžadované v určitej
situácii čítania

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie predmetu Detská literatúra je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem
o umenie, knihu a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- motivačná demonštrácia,
- práca s textom,
- riešenie problémov,
- zážitkové učenie,
- rozhovor,
- diskusia,
- scénka, dramatizácia,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičovania.
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6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Knihy:
Mária Ďuríčková -Danka a Janka, Danka a Janka v rozprávke
Ľ. Podjavorinská, Mária Rázusová - Martáková - Do školy
Jozef Čapek - Rozprávky o psíčkovi a mačičke
Marianna Grznárová - Kubko a Maťko
Jozef Paulovič – Polička a jej políčka
Daniel Hevier – Hovorníček
Ľubomír Feldek – 5 detektívov
Tomáš Janovic – Drevený tato
Ján Navrátil – Lampášiky
Štefan Moravčík – Zlomjazýček
Krista Bendová – Nezábudky
Elena Čepčeková - Zrkadielka
Mária Ďuríčková – Zlatá brána
Časopis - Vrabček
7.Hodnotenie predmetu.
Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný
charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka.
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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Predmet: Hravá angličtina – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
V súčasnej modernej dobe je anglický jazyk jeden z najrozšírenejších svetových jazykov, pretože jeho znalosť je nevyhnutná a je pevným
pilierom spoločnosti. Jazyková zručnosť je neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Učením sa cudzích jazykov spoznávame nové
kultúry, získavame nové možnosti a rozširujú sa nám obzory. Cieľ učebných osnov umožňuje učiacim sa získať jazykové kompetencie aby
zodpovedali požiadavkám každého občana. Každý jednotlivec má právo žiť podľa vlastných predstáv a nadobudnutá jazyková zručnosť mu
dopomáha k ich uskutočňovaniu. Preto sa v súčasnosti kladie veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen výrazy a základné pojmy, ale aj poskytnúť možnosť pre získanie všeobecných
a jazykových kompetencií. Základnými a najvýznamnejšími kompetenciami sú: porozumieť (pozná základné pojmy, čítať jed. výrazy),
hovoriť (vedieť reprodukovať, opýtať sa – jednoduché otázky) a písať (jed. slová).
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Téma
Predstavovanie sa
9h

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 2 hodiny/týždeň
Obsahový štandard
Základné pozdravy (ahoj, dobré ráno,
dobrý deň, dobrý večer, dobrú noc,
dovidenia)
Ako sa voláš?
Základné číslovky 1-15
Koľko máš rokov?
Farby (moja obľúbená farba)
Dni v týždni (môj obľúbený deň)
Školské predmety
Základné pokyny v triede (postav sa,
sadni si, otvor si učebnicu, zatvor si
učebnicu, poď k tabuli, nerozprávaj,
počúvaj, pozeraj, podaj mi)

Ciele témy
Afektívny cieľ:
Vzbudiť záujem o učenie. Motivovať kladný vzťah k cudziemu
jazyku. Zdôraznenie významu komunikácie.
Schopnosť vzájomného počúvania, sledovanie spôsobov
vyjadrovania a schopnosti viesť dialóg.
Samostatnosť v práci.
Kognitívny cieľ:
Zapamätať si základné druhy pozdravov. Vedieť sa naučiť základné
číslovky, dni v týždni, farby. Vedieť reagovať na základné pokyny
v triede.
Tvoriť jednoduché vety aj v podobe otázok.
Psychomotorický cieľ:
Nacvičiť situácie podľa vybraných tém. Správne pomenovať veci.
Utvárať krátke vety. Farebný diktát.

Výkonový štandard
Vie sa predstaviť a spýtať „Ako sa voláš?“
Vie základné číslovky, farby a dni v týždni.
Reaguje na pokyny týkajúce sa školského
prostredia.
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Moje obľúbené hračky
8h

Základná slovná zásoba (lopta, auto,
bábika, medvedík,..)
Väzba „To je..“, „To nie je..“, „Je to..?“
Tvorenie otázok (Ktorá je tvoja obľúbená
hračka?, Akej farby je tvoja hračka?)
Precvičovanie prídavných mien (veľká,
malá)

Časti tela
8h

Základná slovná zásoba (oči, uši, ústa,
nos, noha, chodidlo, prsty, ruka..)
Väzba „Ja mám..“, „Ja nemám..“
„On/ona má/ nemá“
Opis strašidiel a ľudí.
Halloween- vytváranie strašidiel

Môj dom, moja izba
8h

Základná slovná zásoba (dom, izba,
kuchyňa, spálňa, posteľ,..)
Väzba „On/Ona má/nemá..“
Tvorenie otázky „Kde..?“
Základné číslovky 16-20
Predložky- v, na, pod
Zhrnutie 3.-4. lekcie- hra
Vianoce- piesne, slovná zásoba

Afektívny cieľ:
Viesť žiakov k úcte a kladnému vzťahu k svojim veciam
a obľúbeným hračkám. Starostlivosť o vlastnú hračku.
Bezpečnosť a ohľaduplnosť pri hrách s hračkami.
Kognitívny cieľ:
Osvojovať si základnú slovnú zásobu. Vedieť vyjadriť svoj vzťah
k hračke.
Správne použitie prídavných mien vo vetách.
Graficky znázorniť vetu a slovo.
Rozvíjať audiovizuálne schopnosti u detí. Psychomotorický cieľ:
Nacvičiť situácie podľa vybraných tém. Správne pomenovať veci.
Utvárať krátke vety.
Afektívny cieľ:
Viesť deti k úcte sebe samému a k druhým. Naučiť sa tolerantnosti
a trpezlivosti.
Kognitívny cieľ:
Opísať v cudzom jazyku základné časti vlastného tela. Vedieť
použiť väzbu ja mám-nemám aj pri opise.
Opakovaním automatizovať dosiahnuté vedomosti.
Vedieť samostatne ústne opísať časti tváre.
Psychomotorický cieľ:
Využitie gestikulácie, mimiky a reči tela pri komunikácii v cudzom
jazyku.
Tvorivé činnosti so slovnou zásobou. Ilustrácia na základe
pochopeného textu.
Afektívny cieľ:
Pri opakovaní poukázať na to, aký dôležitý je anglický jazyk v
komunikácii.
Vzbudiť záujem o bližšie spoznanie svojho okolia.
Poukázať na význam a zmysel Vianoc ako sviatkov mieru a pokoja.
Kognitívny cieľ:
Správne využitie predložiek vo vete. Vedieť opísať a vymenovať
jednotlivé miestnosti a časti v dome. Naučiť sa ďalšie základné
číslovky v praktickom využití.
Preverenie nadobudnutých vedomostí.
Psychomotorický cieľ:
Vytvorenie projektu vlastnej izby. Tvorba vianočných ozdôb a
vianočných pohľadníc.

Popíše veľkosť a farbu hračiek. Vyjadrí
najobľúbenejšiu farbu a hračku.

Opíše základné časti tváre.
Vie využiť mimiku a gestikuláciu
v komunikácii.
Vie opísať ľudí na obrázkoch a povedať čo
má a nemá.

Popíše základné miestnosti v dome a opíše
vlastnú izbu.
Pozná ďalšie základné číslovky a predložky.
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Zvieratá
8h

Základná slovná zásoba (medveď, opica,
slon, had, tiger, ryby..)
Väzba „Vieš..?“, „Nevieš..?“
Slovesá spájajúce sa s väzbou „vedieť“
(tancovať, skákať, plávať, lietať,..)

Afektívny cieľ:
Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu a k starostlivosti o zvieratá.
Kognitívny cieľ:
Naučiť sa spájať zvukovú stránku jazyka so stránkou významovou.
Správne použiť modálne sloveso „vedieť“.
Psychomotorický cieľ:
Grafické znázornenie obľúbeného zvieratka a jeho správny opis.

Pozná vzhľad a názvy zvierat v džungli.
Vie používať sloveso „vedieť“.

Jedlo
8h

Nová slovná zásoba (chlieb, syr,
mlieko,..)
Väzby „Máš rád..?“, „Nemáš rád..?“
Zdravá výživa
Rýchle občerstvenie
Zhrnutie 5.-6. lekcie

Vie vyjadriť ktoré je jeho najobľúbenejšie
jedlo.
Poskytne požadovanú informáciu.

Moja rodina
8h

Nová slovná zásoba (mama, otec, brat,
sestra,..)
Väzba “Máš..?”, “Nemáš..?”
Opis členov rodiny (prídavné mená)
Veľká noc- slovná zásoba, tvorba
veľkonočných ozdôb

Oblečenie
9h

Nová slovná zásoba (topánky, nohavice,
košeľa, tričko,..)
Tvorenie otázky a odpovede- „Čo máš
oblečené..?“, „Akej farby..?“„Ja mám..“,
„On/Ona má..“
Práca s farebnými kartičkami
Zhrnutie 7.-8. lekcie

Afektívny cieľ:
Zamyslieť sa nad zmyslom zdravej výživy a vzbudiť o ňu záujem.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si čo najviac poznatkov z danej oblasti. Pomôcť žiakom
zopakovať, upevňovať základné gramatické štruktúry.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť vytvoriť jedálny lístok. V rámci zhrnutia viesť žiakov ku
kladnej motivácii učenia sa anglického jazyka.
Afektívny cieľ:
Poukázať na význam rodiny v spoločnosti a vzájomných vzťahoch.
Rodičovská láska detí.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si príslušnú slovnú zásobu. Správne využívať väzbu „mať“,
„nemať“. Vedieť opísať členov rodiny.
Psychomotorický cieľ:
Prostredníctvom hry znázorniť vzťahy v rodine. Tvorba
veľkonočných ozdôb.
Afektívny cieľ:
Zamyslieť sa nad významom a potrebou oblečenia. Vzbudiť
starostlivosť o vlastné šaty.
Kognitívny cieľ:
Rozšírenie slovnej zásoby. Naučiť sa vhodne tvoriť otázky
a odpovede na ne.
Psychomotorický cieľ:
Tvorba vlastných návrhov a modelov šiat za pomoci využitia
rôznych techník.

Rozumie hlavným údajom v konverzácii
o rodine.
Vie opísať členov rodiny pomocou
prídavných mien.

Rozumie základnej slovnej zásobe oblečenia.
Vie zareagovať na jednoduché otázky.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu anglický jazyk na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Človek a
spoločnosť

4,7

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

- bližšie spoznanie svojho okolia
- utváranie dobrých medziľudských vzťahov,
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Človek a hodnoty

1,2,8

Umenie a kultúra

4

Človek a svet práce

2

Človek a príroda
Jazyk a
komunikácia

5
1,3,6

Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova

- rodina- základná bunka spoločnosti
- získavanie správnych komunikačných zručností
žiak-učiteľ, žiak-žiak
- väzby medzi vrstovníkmi
- efektívne využívanie voľného času
- výber vhodného oblečenia
- vytváranie vhodného rodinného prostredia
a skultúrňovania vlastného bývania
- získavanie základnej slovnej zásoby v cudzom
jazyku
- spoznávanie sveta zvierat a tvorba projektov
- orientovanie sa v základných gramatických
štruktúrach viet
- tvorba jednoduchých viet
- schopnosť odpovedať na základné otázky
Prierezové témy
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho
životným prostredím vo svojom okolí
- má pozitívny vzťah k prírode a zvieratám
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať
názory, potreby a práva ostatných
- vie sa začleniť do kolektívu
- výber vhodnej hudby v cudzom jazyku (posluch)
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania cudzieho jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/
kompetencie. Zaraďujeme sem:
- komunikačné zručnosti,
- percepčno-motorické zručnosti,
- pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti,
- analytické zručnosti,
- tvorivé zručnosti,
- informačné zručnosti.
Žiaci po ukončení druhého ročníka by mali ovládať základné komunikačné zručnosti, slovnú zásobu viacerých tematických okruhov.
V gramatike žiaci zvládajú počítanie čísloviek do 20, tvorbu kladných, záporných a opytovacích viet, používanie prídavných mien
a základných predložiek.
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Téma
Komunikačné

Občianske

Vie zareagovať na
jednoduché otázky
s primeranou
odpoveďou
Moja rodina
Jedlo
Predstavovanie sa
Hračky

Je zvedavý, má chuť
poznávať nový jazyk
Zvieratá
Hračky
Predstavovanie sa

Kompetencie
Sociálne a
interpersonálne
Snaží sa vyjadriť svoje
V interakcii používa
názory a city pomocou
základné komunikačné
jednoduchých výrazov
schopnosti
Predstavovanie sa
Moja izba
Moja rodina
Moja rodina
Moja izba
Oblečenie
Časti tela
Kultúrne

Existenciálne

K učeniu

Rozvíja svoje
vedomosti a schopnosti,
aby sa vedel vyjadriť
Hračky
Časti tela
Moja rodina
Oblečenie

Svoje obzory si
rozširuje aktívnym
a tvorivým prístupom,
využitím rôznych
postupov a materiálov
Zvieratá
Jedlo
Oblečenie

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie anglického jazyka je založené na komunikatívno-poznávacom princípe.
Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- zážitkové učenie,
- rozhovor,
- scénka, dramatizácia,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.
Na dosiahnutie cieľov vyučovania anglického jazyka je potrebné používať rôzne vyučovacie metódy. Individuálny prístup zo strany učiteľa
aktivizuje u jednotlivých žiakov záujem o jazyk, čo sa prejavuje v jeho tvorivej práci a samostatnom myslení. Hodiny anglického jazyka
musia byť pestré aby dokázali upútať aj tých najmladších. Pri výučbe je nápomocné aj využitie vhodných didaktických prostriedkov. Okrem
zvyčajných didaktických prostriedkov sa na hodinách využíva aj hra a tvorivá aktivita zo strany žiakov (kreslenie, modelovanie..).
Nevyhnutným faktorom pri výučbe je systematické opakovanie, primeraná náročnosť, precvičovanie učiva. Efektívnym spôsobom
preverovania učiva sú krátke a jednoduché dialógy medzi žiakom a učiteľom a kreatívne hádanky a hry.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
A. Worrall, E. Kilbey- English Adventure 1, Pearson Education Limited 2005
E. Haraksimová, R. Mokrá, D. Smrčinová- Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, Ottovo nakladatelství
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7.Hodnotenie predmetu.
Predmet sa hodnotí známkou, ale pre žiakov v tomto veku je dôležité ústne hodnotenie, vyjadrené v pozitívnom zmysle. Veľkým ocenením
pre žiakov je pochvala. Využíva sa formálne a neformálne hodnotenie. Cieľom je viesť žiakov k správnemu sebahodnoteniu. Pri hodnotení
predmetu postupujeme podľa opatrení prijatých na zasadnutí MZ. Žiak je hodnotený podľa Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu. Vedomosti sa preverujú prostredníctvom farebných diktátov na základe zadaných inštrukcií.
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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Predmet: Prírodoveda – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa.
Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo
cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi
a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom
k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné
edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa
a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej
vede.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo
samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna
úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
- spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú,
- vnímaniu pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody,
- rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch,
- rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať
získané informácie objektívne,
- opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním,
- rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty,
- nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu,
- tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie,
- uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom
poskytuje,
- poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného
štýlu.
Čiastkové ciele predmetu:
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Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť
a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického
materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Druhý
ročník prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním
usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:
- sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok,
- sa naučili porovnávať,
- sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie,
- vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky,
- sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní,
- sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom,
- si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality,
- dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine.
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa
v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby:
- si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti
pochopiteľné v ich veku,
- si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti,
- si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie,
- si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody,
- si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah.
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú
dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa.
U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
- dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu),
- dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu
a celkové životné prostredie,
- dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom),
- dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná,
- dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou.
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom
pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
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3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Ja a veci okolo
mňa

Prečo vzduch nevidíme?

Vzduch, vlastnosti vzduchu, hmota, teplota, vietor

Experimentovanie - dôkazy, že vzduch je hmota, záznam teploty
vzduchu

Vlastnosti vzduchu, hmota, zvieratá v prírode a ich
obydl ia, prispôsobenie sa človeka životu v prírode

Vzduch a jeho vplyv na ľudské obydlia, príklady ako človek
nevhodne využíva prírodu, pozorovať živočíchy v blízkom okolí a
uvažovať, kde žijú

Voda v prírode, na zemskom povrchu, v ovzduší,
jazerách, riekach, oblaky, dážd rosa, sneh

Opísať, v akých formách sa voda v prírode môže vyskytovať,
vysvetliť rozdiel medzi riekou, jazerom, morom, oceánom

Význam vody pre človeka

Vysvetliť význam vody, navrhnúť spôsoby ochrany

Ročné obdobia a ich zmeny, počasie, zmeny teploty

Opísať zmeny počas roka, vedieť sa orientovať v kalendári,
porovnať ročné obdobia, merať teplotu vzduchu, vedieť vyhodnotiť
zmeny počasia

Príroda, stromy v prírode, druhy stromov - listnaté,
ihličnaté

Pozorovať stromy listnaté a ihličnaté podla základných
charakteristík

Prečo sa vzduch hýbe?
Prečo sa vietor mení?
Prečo potrebujeme vzduch?
Prečo využívame vzduch?
Prečo potrebujeme vzduch
čistý?
Prečo máme domy?
Prečo máme rôzne domy?
Prečo je na stavbe domu rušno?
Prečo sa domy líšia?
Prečo vlk nezožral prasiatka?
Prečo je voda dôležitá?

Ja a príroda

Prečo máme vodu?
Prečo sa voda mení?
Prečo sa vodou umývame?
Prečo potrebujeme zdravú
vodu?
Prečo sa príroda mení
Prečo pozorujeme počasie?
Prečo predpovedáme počasie?
Prečo je niekedy teplo, niekedy
zima?
Prečo meriame teplotu?
Prečo sa rastlina mení?
Prečo sa listy na stromoch
menia?
Prečo niektoré listy zo stromov
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opadáva jú?
Prečo je rozdiel medzi lesom a
parkom?
Prečo niektoré stromy voláme
ovocné?

Ja a moje zdravie

Rastliny v lese a parku, okolie školy, ochrana prírody
Ovocné stromy, druhy ovocia, zelenina, druhy
zeleniny, pestovanie zeleniny

Prečo existuje ovocie a
zelenina?
Prečo používame niekedy
koreň, plod či list?
Prečo majú kvety rôzne farby?
Prečo potrebujeme včely?
Prečo chceme byť zdraví?

Navrhnúť možnosti ochrany lesov a parkov, vysvetliť nevhodné
využívanie prírody
Rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov, poznať základné druhy
plodov, vedieť, akým spôsobom sa pestuje zelenina, poznať
základné druhy zeleniny

Rastliny, kvet, koreň, stonka

Poznať základné druhy kvetov kvitnúcich vokolí

Zdravý človek, správna životospráva, úrazy,
nebezpečné miesta, ošetrenie, lekár, prvá pomoc

Navrhnúť spôsoby ako viesť zdravý spôsob života, poznať návyky
správnej životosprávy, osvojiť si hygienické návyky, opísať
nebezpečn~ miesta, poznať prácu lekárov, vedieť poskytnúť prvú'
pomoc

Prečo sa staráme o svoje
zdravie?
Prečo navštevujeme lekára?
Prečo sa učíme poskytovať prvú
pomoc?

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu prírodoveda na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie - Žiak

Jazyk a komunikácia

1

Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty

3,6 ,7

-tvoriť otázky a odpovede
-optimálne komunikovať, prerozprávať príbeh
-tvorba projektov
-vyhľadávať informácie na internete
-bližšie spoznávať svoje okolie
-efektívne využívať voľný čas
-pestovať pozitívny vzťah k sebe, ľuďom, zvieratám, okoliu
-vytvárať vhodné predstavy na základe počutého
-výber vhodného oblečenia a starostlivosť o svoje zdravie
-osvojiť si správnu životosprávu, stravovanie, pitný režim, nachádzať čas na prácu a odpočinok

4,6,7
1,3,4,6,7

Umenie a kultúra
1
Zdravie a pohyb
1,3,4
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Multikulturálna výchova
Dopravná výchova
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

-poznať význam vody, hygieny, správne stolovanie, ochrana pred chorobami, pohyb a pobyt v prírode
-osvojiť si mediálne kompetencie
-rozvíjať medziľudskú toleranciu pri práci, pri pokusoch
-vedieť sa správne správať na ceste, chrániť sa pred úrazom
-vyhľadávať a používať informácie
-vytvoriť prezentáciu

130

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Ja a veci okolo
mňa
Ja a príroda

Ja a moje
zdravie

Komunikačné
vedieť sa vyjadrovať
pomocou prírodovedných
termínov
vedieť optimálne
komunikovať

Občianske
zodpovednosť vo
svojom konaní

chápe obsah a zmysel
prečítaného textu a vie naň
reagovať

mať pozitívny
vzťah k zdraviu,
odhadovať
dôsledky svojho
správania

Kompetencie
Kultúrne
Sociálne a interpersonálne
rozumieť obsahom a
chápať fungovanie prírody ako
významom slov
súhrn na seba nadväzujúcich
a slovných spojení
súvislostí
hľadať poučenie,
vnímať človeka ako súčasť
návody na riešenie
prírody, riešiť problém
vlastných
problémov, stávať sa
empatickejším
správať sa kultúrne,
podporovať tímovú snahu,
kultivovane, primerane
prispôsobovať svoje správanie
okolnostiam, situáciám,
ľuďom

Existenciálne
používať informácie a
pracovať s nimi
formulovať otázky
a odpovedať
na otázky
s využitím získaných
informácií
vytvárať si vlastný
názor

K učeniu
rozoznať problém
formulovať možné
riešenia
uplatňovať získané
vedomosti v bežnom
živote
dopĺňať a využívať
svoje vedomosti

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Jedným zo základných prostriedkov na dosiahnutie cieľov prírodoveda sú vyučovacie hodiny rôzneho typu. Pri utváraní zámernej pozornosti
v prírodoveda má význam organizácia činnosti žiaka. Hlavným zdrojom poznávania je sústavné využívanie poznatkov žiakov o dianí
v prírode a v spoločnosti na vyučovacích hodinách, priame pozorovanie na vychádzkach, v kútiku živej prírody, pri sledovaní a vedení
kalendára prírody. Patria sem jednoduché pokusy, práca s pracovným zošitom, morfologické cvičenia a vlastné zážitky žiakov.
Vzhľadom na vek žiakov je v prírodoveda dôležitá názornosť. Sústavná práca prispieva k rozvoju žiakovej osobnosti, a to nielen jeho
vedomostí, ale aj zručností a pracovných návykov. Témy, ktoré nemôžu žiaci poznať vlastným pozorovaním, im sprostredkujeme rôznymi
názornými pomôckami (série diapozitívov, krátke filmy, televízne a rozhlasové vysielanie). Pracujú aj s rôznymi prírodninami a s nástennými
obrazmi. V prírodoveda je pracovný zošit dôležitou učebnou pomôckou pri oboznamovaní sa s učivom tematických celkov a vedie žiakov
k aplikácii výtvarných vedomostí.
Využívaním ukážok z hudobnej tvorby a ilustrácií z literatúry zameriavame žiakov vo vyučovaní prírodoveda na umenie okolo seba.
Uvedomujú si vzťahy a súvislosti medzi javmi a ich estetickými hodnotami.
V didaktických hrách napodobňujú rozličné profesie a učia sa chápať ich význam.
Na vychádzkach učiteľ vedie žiakov k pozorovaniu
objektov, skúmaním ktorých prehlbujú a rozlišujú svoje poznanie. Žiaci sa učia poznané veci a javy systematicky triediť a rozlišovať
významné od nevýznamného.
Medzi prírodovedou a ostatnými výchovno-vzdelávacími predmetmi existuje mnoho medzipredmetových vzťahov. Na základe vyjadrovacích
zručností získaných v materinskom jazyku si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti v prírodoveda. Poznanie prírodnej a spoločenskej
skutočnosti sa úzko spája s ústnym i písomným vyjadrovaním sa o nej. Zručnosti získané v matematike, triedenie a porovnávanie sú žiakovi
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východiskom na osvojovanie nových vedomostí počas konkrétnej myšlienkovej činnosti v prírodoveda, aj pri manipulácii s rozličným
materiálom.
Podľa potreby sa do vyučovania prírodovedou zaraďujú telovýchovné chvíľky. V prírodovedných vychádzkach majú prvky dopravnej
a telesnej výchovy trvalé miesto. Vo vyučovaní prírodovedy nechýbajú ani branné prvky; dodržiavaní základných zdravotníckych zásad
a hygienických návykov, v poznávaní práce celospoločenských organizácií a pod.
Vzhľadom na to, že prírodoveda svojimi rôznorodými témami sprístupňuje žiakom rozličné životné situácie, môže mimoškolská výchova
v širokých okruhoch nadväzovať na vedomosti, zručnosti a návyky z prírodovedy.
Obsah prírodovedy je zacielený na prehĺbenie záujmu žiakov o prírodu a o jej ochranu, o účelné využívanie voľného času.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica: Prírodoveda pre 2. ročník, SPN 2009, autori: doc. PaedDR. Adriana Wiegnerová, PhD., PaedDr. Gabriela Česlová, RNDr. Janka
Kopáčová CSc.
Materiálno–technické prostriedky: obrazové nástenné tabule, kalendár prírody, ukážky ovocia a zeleniny, semien, rodinné fotografie,
kalendár, hodiny, hygienické potreby, rôzne obrázky prírody.
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet Prírodoveda je hodnotený v 2. ročníku známkou. Vychádza sa z metód a foriem práce na danej hodine. Žiakov hodnotíme naďalej
pochvalou, odmenou /pečiatka zvieratka, vecná odmena pri súťaži menšej hodnoty, poradia žiakov v súťaži/, potleskom, pesničkou
a podobne. Pravidelne kontrolujeme aj úroveň grafického prejavu v zošitoch. Hodnotíme verbálny prejav žiaka, jeho komunikatívne
schopnosti, aktivitu na vyučovacej hodine.
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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Predmet: Vlastiveda – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet Vlastiveda je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme. Žiakov vedieme k tomu, aby sa učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať
odpovede na otázky z reálneho života.
V predmete Vlastiveda sa žiaci naučia všímať si svoje okolie, krásy prírodných a ľudských výtvorov, obdivovať kvety, stromy, parky,
prírodné krásy, budovy, sochy a námestia. Spozorovať, čo je nové v obci, prípadne, čo sa stratilo alebo zmenilo a ako sa mení svet okolo nás.
Témami Vlastivedy sa žiaci pripravujú na vyučovanie geografie, postupne sa oboznamujú s rôznymi plánmi a mapami. V 2. ročníku
precvičujeme orientáciu na náčrte alebo pláne obce, umiestnenie jednotlivých objektov. Prostredníctvom Vlastivedy by mali žiaci nájsť
odpovede na otázky typu: Kde žijem? Aké je prostredie, v ktorom žijem, ľudia, ktorí žijú okolo mňa, moja rodina, priatelia, spolužiaci,
obyvatelia obce, čo sa mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči? Čo je správne a čo je nesprávne v správaní, v škole, na ulici, na cestách.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prostredia okolo nás, samostatne sa orientovať v informáciách
plánoch a mapách, vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.
Cieľom vyučovania vlastivedy je:
- podporovať chuť učiť sa,
- rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
- všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
- prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci,
- vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia, ktoré vedú k zručnosti pracovať s plánom obce, orientovať sa na nej a
podľa nej v praxi – plány miest,
- vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a vysvetľovať,
- rozumieť znakom, ikonám,
- hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
- diskutovať o návrhoch,
- vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť.
Čiastkové ciele predmetu
Hlavným cieľom predmetu je efektívny a postupný rozvoj všeobecného myslenia dieťaťa. Žiaka na hodinách systematicky vedieme tak, aby
získal čo najviac empirického materiálu o všeobecných vedomostiach, naučil sa aktívne manipulovať s materiálmi, s ktorými sa v živote ľudia
stretávajú (kalendár, plán, mapa). Žiaci sú vyučovaním usmerňovaní k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:
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sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),
sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov),
vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo
pravidlo),
- sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené
vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie),
- sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou
manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
- si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou
teóriou),
- dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Žiaci sú vedení vo vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné pojmy z Vlastivedy, ktoré
charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov)
živote kultúrneho človeka v spoločnosti:
- si osvojili vedomosti o potrebe a nutnosti chrániť a zveľaďovať prostredie, v ktorom žijeme (s čím neskôr súvisí chápanie
ekologických a environmentálnych problémov),
- si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť
modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety).
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú
žiaka k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje žiaka.
U žiaka sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
- žiak dokáže vnímať spojitosť jeho všeobecných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu),
- žiak chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu
a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce),
- žiak vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia),
- žiak dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou
a zdravým úsudkom v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom
pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Žiak nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva kultúrnym občanom našej
spoločnosti.
-

3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
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Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Škola a okolie

Naša trieda

Žiak vie popísať a pomenovať rozmiestnenie nábytku i ostatných
vecí v triede. Vie sa vhodne pozdraviť. Slušne sa správa v triede
počas vyučovania i počas prestávok.

Škola a okolie

Pozorujeme okolie školy

Škola a okolie

Ako sa vyznať v okolí

Zvyky a tradície

Spomíname na našich predkov

Cesta do školy a
domov

Cesta po chodníku a po
vozovke

Cesta do školy a
domov

Prechádzanie križovatky

Cesta do školy a
domov

Bezpečná cesta do školy

Pomenovať a opísať rozmiestnenie nábytku i ostatných
vecí v triede. Poznať zásady správania sa počas
vyučovania i počas prestávok. Vedieť sa pozdraviť.
Vytvárať pozitívne prostredie v triede.
Poznať okolie školy, vytvoriť vlastné obrazy a modely
školy i jej blízkeho okolia. Pomenovať objekty v okolí
školy. Navrhnúť zlepšenia okolia školy. Aktívne
pracovať v skupine, rešpektovať predstavy a názory
spolužiakov.
Poznať pojem obec, dedina, mesto, rieka, kopec,
pohorie. Vedieť opísať krajinu na základe určitých
bodov. V širšom okolí sa orientovať podľa
významných bodov.
Uvedomiť si potrebu rodiny pre život človeka
i spoločnosť. Uvedomiť si, že každá pamiatka po
predkoch môže byť zdrojom informácií. Poznať
význam sviatkov - Sviatok všetkých svätých, Pamiatka
zosnulých. Vnímať významné historické aspekty
národa. Vytvoriť si ,,Strom rodiny.“
Vedieť správne chodiť po chodníku, po ceste i na
križovatke. Rešpektovať svetelné značenia i dopravné
značky. Poznať základné dopravné značky. Vedieť
správne nastupovať do dopravných prostriedkov
a dodržiavať pravidlá pri jazde dopravným
prostriedkom.
Vedieť správne chodiť po chodníku, po ceste i na
križovatke. Rešpektovať svetelné značenia i dopravné
značky. Poznať základné dopravné značky. Vedieť
prechádzať cez križovatku. Vedieť správne nastupovať
do dopravných prostriedkov a dodržiavať pravidlá pri
jazde dopravným prostriedkom.
Opísať svoju cestu do školy. Vytvoriť vlastný plánik
cesty do školy, pričom je dôležité označiť nebezpečné
miesta. Vedieť správne chodiť po chodníku, po ceste
i na križovatke. Dodržiavať pravidlá pri jazde
dopravným prostriedkom.

Pozná okolie školy, vie sa v ňom orientovať. Správne pomenuje
objekty z okolia školy. Cez obrazy a modely špecifikuje okolie
školy aj spolužiakom. Aktívne navrhuje plány na zlepšenie okolia
školy, diskutuje v skupine.
Žiak pozná význam slova obec, dedina, mesto, rieka, kopec,
pohorie. Vie sa orientovať v širšom okolí podľa významných
bodov.
Uvedomuje si potrebu rodiny ako hlavnej časti spoločnosti. Pozná
význam sviatkov i niektorých pamätných dní. Vytvára si
priateľský vzťah k spolužiakom. Aktívne sa podieľa na práci pri
tvorbe vlastného ,,Stromu rodiny.“
Má osvojené zásady bezpečného a správneho správania sa na
chodníku i na vozovke. Pozná svetelné značenia i základné
dopravné značky. Pozná zásady správania sa v dopravných
prostriedkoch.
Má osvojené zásady bezpečného a správneho správania sa na
chodníku i na vozovke. Pozná svetelné značenia i základné
dopravné značky. Pozná zásady správania sa v dopravných
prostriedkoch.
Aktívne sa podieľa na dramatizácii dopravných situácií.
Má osvojené zásady bezpečného a správneho správania sa na
chodníku i na vozovke. Pozná svetelné značenia i základné
dopravné značky. Vie opísať svoju cestu do školy.
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Objavujeme premeny
okolo nás

Ako prebieha deň školáka

Objavujeme premeny
okolo nás

Ako sa mení príroda na jeseň

Objavujeme premeny
okolo nás

Kalendárny a školský rok

Zvyky a tradície

Predvianočný čas
Vianoce

Zvyky a tradície

Starý rok, Nový rok

Objavujeme premeny
okolo nás

Zima a jej premeny

Objavujeme premeny
okolo nás
Objavujeme premeny
okolo nás

Prechádzka do okolia

Objavujeme premeny
okolo nás

Pozorujeme dĺžku a smer tieňa

Objavujeme premeny
okolo nás

Aké bude počasie

Objavujeme premeny
okolo nás

Jarné premeny

Prírodniny a ľudské výtvory

Vedieť vymenovať dni v týždni. Poznať pojem
pracovný deň a deň pracovného pokoja. Rozdeliť deň
na úseky - ráno, dopoludnie, obed, popoludnie, večer,
noc.
Vedieť vymenovať ročné obdobia mesiace, ktoré im
prislúchajú. Charakterizovať jednotlivé ročné obdobia.
Vedieť zaznamenávať zmeny počasia pomocou
stanovených značiek.
Rešpektovať prírodu, podieľať sa na jej ochrane.
Poznať pojem kalendárny a školský rok, vedieť
pomenovať ich rozdiely. Opakovať mesiace roka
a ročné obdobia. Vytvoriť si tvorivý kalendár
narodenín a menín žiakov triedy. Vnímať zmeny
prírody v jednotlivých obdobiach roka.
Poznať zimné a vianočné zvyky . Uvedomiť si, že
predvianočný čas neprebieha všade rovnako. Poznať
pojem advent - vedieť ho vysvetliť. Vianoce v rodine.
Spievať pieseň Tichá noc, svätá noc,... Uvedomiť si
potrebu lásky a priateľstva počas tohto obdobia.
Poznať pojem Nový rok, jeho dátumové rozpätie.
Poznať sviatok Troch kráľov, pojem Turíce a Fašiangy.
Poznať zvyky na prelome starého a nového roka.
Opakovať mesiace roka a ročné obdobia. Vedieť
rozprávať o zvieratách v zime, zimných športoch.
Pomocou znakov zaznamenať zimné počasie. Poznať
stopy niektorých zvierat. Vnímať krásu prírody.
Vnímať zmenu prírody počas zimného obdobia.
Aktívne sa zapájať do hravých zimných aktivít.
Poznať pojem prírodniny (živé a neživé) a ľudské
výtvory (veci, ktoré vytvoril človek). Vedieť dané
pojmy vysvetliť. Vedieť roztriediť jednotlivé veci
zobrazené na kartičkách do príslušných skupín. Vážiť
si svoje veci. Vnímať vplyv človeka a jeho činnosti na
prírodu.
Uvedomiť si, že dĺžka aj smer tieňa sa počas dňa
menia.
Poznať mesiace roka a príslušné ročné obdobia.
Popísať zmeny v prírode počas jednotlivých ročných
období. Vedieť zaznamenávať zmeny počasia v prírode
podľa stanovených znakov. Poznať pojem
meteorologická stanica, jej význam pre spoločnosť.
Poznať pranostiky jari, počasie a zmeny v prírode na
jar.

Žiak vie bezchybne vymenovať dni v týždni. Pozná pojem
pracovný deň, deň pracovného pokoja. Vie rozdeliť deň na časti
vzhľadom na časové úseky.
Žiak vie bezchybne vymenovať ročné obdobia i priradiť k nim
prislúchajúce mesiace. Špecifikuje zmeny, ktoré prebiehajú
v daných ročných obdobiach. Pomocou znakov vie zaznamenať
zmeny počasia.
Žiak ovláda pojem kalendárny a školský rok, vie ich špecifikovať.
Bezchybne vie vymenovať mesiace roka i príslušné ročné
obdobia.
Pozná niektoré predvianočné zvyky a tradície Slovenska. Vie
vysvetliť pojem advent. Prezentuje prežívanie vianočných
sviatkov v rodine. Pozná pieseň Tichá noc, svätá noc...
Žiak ovláda žiadané pojmy. Pozná niektoré zvyky a tradície
prezentované na prelome nového a starého roka.
Vie bezchybne vymenovať mesiace roka, ročné obdobia i zapísať
zmeny v prírode podľa stanovených znakov. Poznať správanie
a život zvierat v zimnom období.
Vníma zmenu prírody, vie dané zmeny špecifikovať. Aktívne sa
podieľa na hrách.
Žiak vie vysvetliť pojmy živé a neživé prírodniny, ľudské
výtvory. Správne zatrieďuje veci do jednotlivých skupín na
základe charakteristických znakov. Vie špecifikovať negatívne
vplyvy človeka na zmeny v prírode.
Pozná pojem svetová strany, vie ich vymenovať. Žiak vie určiť
sever pomocou vlastného tieňa i pomocou prírodných
možností.
Bezchybne vie vymenovať jednotlivé mesiace roka i príslušné
ročné obdobia. Vie zaznamenať zmeny počasia podľa stanovených
znakov. Pozná pojem meteorologická stanica.
Pozná pranostiky jari, počasie a zmeny v prírode na jar.
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Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje

Rodina a príbuzní

Poznať príbuzenské vzťahy v rodine. Vedieť
pomenovať charakteristické vlastnosti jednotlivých
členov rodiny. Rešpektovať jednotlivých členov rodiny,
prejavovať lásku.
Poznať význam slova domov. Popísať vlastnú obec,
blízke okolie vlastného domu i vlastný dom. Vnímať
domov ako miesto, kde nás majú radi a kam sa radi
vraciame. Zásady slušného správania sa pri návšteve.
Vytvoriť otázky na dotazník pre starostu obce.
Pripraviť si zaujímavosti o obci.

Vie špecifikovať jednotlivé príbuzenské vzťahy v rodine.
Špecifikuje vlastnú rodinu.

Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje

Domov- moja rodina a moja
obec

Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje

Ľudia v mojom okolí

Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje
Zvyky a tradície

Ľudia v mojom okolí

Navštíviť kultúrny dom a starostu obce.

Navštíviť kultúrny dom a starostu obce.

Veľká noc

Poznať veľkonočné zvyky a tradície. Uvedomiť si
význam Veľkej noci pre kresťanov.
Poznať znak našej obce - vedieť ho vysvetliť. Poznať
významné osobnosti, ktoré žili v obci - bližšie
špecifikovať ich jedinečnosť. Poznať aspoň jednu
povesť o obci. Poznať pamätihodnosti v obci.
Vytvoriť projekt
,,Naša obec.“
Poznať obec nielen po historickej stránke, ale
i v súčasnosti - vedieť pomenovať objekty služieb,
kultúry a športu, ktoré sa nachádzajú v obci. Vytvoriť
zaujímavý leták pre turistov.
Poznať pojem hygienické návyky a otužovanie.
Oboznámiť sa so zdravým spôsobom stravovania.
Poznať pojem ochorenie i príznaky najčastejších
ochorení. Vedieť sa správať u lekára. Rešpektovať
handikepovaných ľudí.
Poznať význam polície pre spoločnosť. Ovládať čísla
na záchranné linky. Oboznámiť sa s princípom
bezpečnosti pri rôznych modelových situáciách.
Pomáhať slabším.
Špecifikovať príčiny požiaru. Vysvetliť, kedy nám
oheň slúži a kedy je nebezpečný. Oboznámiť sa
s činnosťou hasičského záchranného zboru. Poznať
základné druhy hasiacich prístrojov a ich správne
použitie.
Poznať pojem životné prostredie, vedieť ho vysvetliť.
Vedieť roztriediť odpadový materiál na príslušné
skupiny. Potreba ochrany životného prostredia pred
negatívnymi vplyvmi človeka. Hľadať riešenia.

Pozná niektoré špecifické veľkonočné zvyky a tradície.

Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje

História obce

Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje
Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje

História obce

Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje

Starostlivosť o zdravie

Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje

Naša bezpečnosť

Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje

Ochrana proti požiarom

Môj rodný kraj a čo sa
v ňom deje

Životné prostredie

Služby, kultúra a šport

Žiak pozná význam slova domov, vie ho špecifikovať vlastnými
slovami. Vie popísať vlastnú obec i okolie domu. Má osvojené
zásady slušného správania sa v spoločnosti.
Aktívne sa podieľa na príprave dotazníka pre starostu obce.
Hľadá a špecifikuje zaujímavosti o obci. Pozná pravidlá slušného
správania sa v obci

Žiak pozná základné údaje o obci - znak, významné udalosti,
pamätné miesta, významné osobnosti obce. Pozná a vie
reprodukovať povesť o obci resp. jej blízkom okolí.
Aktívne sa podieľa na tvorbe projektu.
Vie pomenovať objekty obce i ich rozpoloženie na plániku obce.
Pozná objekty služieb, kultúry a športu. Aktívne tvorí leták pre
turistov o zaujímavostiach obce.
Žiak pozná požadované pojmy- hygienické návyky, otužovanie,
ochorenie i príznaky niektorých ochorení. Formou dramatizácie sa
oboznamuje so zásadami slušného správania sa u lekára.
Ovláda čísla na záchranné linky. Pozná význam polície pre
spoločnosť. Aktívne sa podieľa na riešení modelových situácií.
Žiak špecifikuje možné príčiny požiarov. Je oboznámený
s činnosťou hasičov a ich príslušenstvom. Pozná hasiace prístroje
a možnosti ich správneho využitia.
Žiak pozná pojem životné prostredie. Vníma potrebu ochrany
prírody pred negatívnymi vplyvmi človeka. Vie roztriediť
odpadový materiál do jednotlivých skupín.
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Zvyky a tradície

Tešíme sa na prázdniny

Čo sa mi v našom
kraji najviac páči

Postavme si Vlastivedkovo

Vytvoriť si denník ,,Moje letné prázdniny.“ Spísať
zoznam vysnívaných činností, ktoré by chceli žiaci
uskutočniť počas prázdnin. Opakovať prebraté učivo.
Opakovanie prebratého učiva hravými aktivitami.

Žiak si samostatne vytvorí obal na letný denník. Rozvíja svoju
slovnú zásobu prezentáciou tajných túžob a želaní.
Ovládať prebraté učivo.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu vlastiveda na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie - Žiak

Jazyk a komunikácia

1,3,4,5,6

Matematika a práca
s informáciami

5

Príroda a spoločnosť

1,3,4,5

Človek a hodnoty

1,6

Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

1,6
1,3,4,6

-tvoriť otázky a odpovede
-samostatne komunikovať a správne sa vyjadrovať
-čítať primeranú odbornú literatúru, pracovať s encyklopédiami a slovníkmi
-tvorba projektov
-vyhľadávať informácie na internete
- kalendárny rok, školský rok, mesiace, dni v týždni
-bližšie spoznávať okolie v ktorom žijeme
-poznať ročné obdobia a ich vplyv na zmeny v prírode
-zmeny počasia v prírode
-rešpektovať prírodu, podieľať sa na jej ochrane
-efektívne využívať voľný čas
-pestovať pozitívny vzťah k sebe, ľuďom a okoliu
-uvedomiť si potrebu rodiny pre život človeka i spoločnosť, poznať význam slova domov
-zásady slušného správania sa pri návšteve
-vytvárať vhodné predstavy na základe počutého
-výber vhodného oblečenia a starostlivosť o svoje zdravie
-poznať pojem hygienické návyky a otužovanie, zdravý spôsob stravovania
-poznať pojem ochorenie i príznaky najčastejších ochorení, vedieť sa správať u lekára
-osvojiť si správnu životosprávu, stravovanie, pitný režim, nachádzať čas na prácu a odpočinok
-poznať význam vody, hygieny, správne stolovanie, ochrana pred chorobami, pohyb a pobyt v prírode
-osvojiť si mediálne kompetencie
-rozvíjať medziľudskú toleranciu pri práci, pri pokusoch
-bezpečnosť na cestách, dopravné značky.
-vyhľadávať a používať informácie
-vytvoriť prezentáciu

Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikulturálna výchova
Dopravná výchova
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

Kompetencie
Sociálne a interpersonálne

Existenciálne

K učeniu
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Škola a okolie

vedieť sa vyjadrovať
pomocou vlastivedných
termínov
vedieť optimálne
komunikovať

zodpovednosť vo
svojom konaní

Cesta do školy a
domov

chápať obsah a zmysel
prečítaného textu a vedieť
naň reagovať

mať pozitívny
vzťah k zdraviu,
odhadovať
dôsledky svojho
správania

Objavujeme
premeny okolo
nás

vedieť sa vyjadrovať
a komunikovať o danej
téme

adaptovať sa na
meniace životné
a pracovné
podmienky

Môj rodný kraj
a čo sa v ňom
deje

vedieť sa zrozumiteľne
vyjadriť

zapájať sa
do obč. života
zodpovedne konať

Čo sa mi
v našom kraji
najviac páči

aktívne počúvať a klásť
otázky, byť schopný
aktívne a zrozumiteľne sa
vyjadrovať
s prihliadnutím na
komunikačnú situáciu

zaujať samostatné
a zodpovedné
stanoviská
v spoločnosti, mať
pozitívny vzťah
k sebe aj k iným

Zvyky a tradície

mať pozitívny
vzťah k svojmu
okoliu

rozumieť obsahom a
významom slov
a slovných spojení
správať sa kultúrne,
kultivovane, primerane
okolnostiam, situáciám,
ľuďom hľadať
poučenie, návody na
riešenie vlastných
problémov, stávať sa
empatickejším.
osvojovať si zásady
bezpečného
a správneho správania
sa na chodníku i na
vozovke, poznať
svetelné značenia
i základné dopravné
značky
rešpektovať zmeny
v prírode
a v spoločnosti, správať
sa podľa
pravidiel a noriem
rešpektovať
jednotlivých členov
rodiny, prejavovať
lásku
byť tolerantný a
empatický

chápať život v škole a jej okolí

používať informácie a
pracovať s nimi

rozoznať problém
formulovať možné
riešenia
uplatňovať získané
vedomosti v bežnom
živote

vytvárať si priateľské vzťahy
k spolužiakom a iným, vnímať
potrebu rodiny rešpektovať
kultúrne tradície, poznať
pravidlá a normy

formulovať otázky
a odpovedať
na otázky
s využitím získaných
informácií

podporovať tímovú snahu,
prispôsobovať svoje správanie

vytvárať si vlastný
názor, byť zodpovedný
k sebe, druhým a brať
do úvahy ich potreby a
záujmy

dopĺňať a využívať
svoje vedomosti

byť zodpovedný
k sebe, druhým a brať do úvahy
ich potreby a záujmy

dokázať vyjadriť svoj
názor

plánovať svoje
učenie, vedieť si
zadeliť čas

poznať a zapájať sa do
kultúrneho života v obci,
rozvíjať vzťah k okoliu
v ktorom žijeme
správať sa spôsobom, ktorý
podporuje kvalitné životné
prostredie, prispôsobovať svoje
správanie

vedieť vyberať a triediť
informácie

uplatňovať fantáziu,
predstavivosť

vnímať situáciu ako
celok i jedn. časti,
hľadať riešenia
problému

vedieť hodnotiť
získané informácie,
analyzovať a hľadať
riešenia

Požadovaný výstup žiakov z vlastivedy v 2. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach:
- čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť, ich, využívať, prezentovať. Získavať
údaje z nesúvislých textov – plánov, obrázkov a fotografií. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť,
- prírodovednej gramotnosti - v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie a
vysvetľovanie prírodných dejov,
- kultúrnu gramotnosť - rozvíja záujem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska.
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Metódy a formy práce
Pri vyučovaní vlastivedy ako nového predmetu v 2. ročníku sa budeme snažiť využiť nielen metódy a formy práce, ktoré sú klasické, ale aj
metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné a samozrejme motivujúce.
Nové moderné metódy:
- brainstorming,
- hobometóda (ide o brainstroming s prestávkou na samoštúdium),
- Gordonova metóda (hľadanie originálneho riešenia),
- vyučovanie hrou cez didaktické hry,
- dramatizácia,
- motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si vyžadujú aktivitu a riešenie zo strany
žiaka),
- motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac
odmeňovať ako kritizovať, používanie spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné a inidividuálne hodnotenia),
- metóda kauzálnych atribúcií (učiteľ sa pýta na možné príčiny neúspechu alebo úspechu žiaka),
- metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu žiaka v určitých časových obdobiach).
Formy vyučovania:
- skupinové vyučovanie,
- problémové vyučovanie,
- projektové vyučovanie,
- programové učenie,
- blokové vyučovanie,
- integrované tematické vyučovanie,
- heurestické vyučovanie (DITOR),
- tvorivé vyučovanie,
- objavujúce vyučovanie.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica: VLASTIVEDA pre 2. ročník ZŠ schválená MŠSR rozhodnutím č. CD-2008-21968/45504-1:911 zo dňa 3.12.2008 (Kožuchová,
Šimunková)
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Materiálno-technické prostriedky: odborné publikácie k daným témam vlastivedy, encyklopédie, webové stránky s témami vlastivedy,
materiálno-technické a didaktické prostriedky.
7.Hodnotenie predmetu.
Vlastivedu v 2. ročníku klasifikujeme.
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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Predmet: Etická výchova – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu - jeho význam v obsahu vzdelávania.
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta
k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba
s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie)
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako
dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi
národmi. Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania
žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch
správania a učenia.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
- má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
- jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity
a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých
situáciách,
- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou – súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti
a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
- prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými
hodnotami,
- je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme
KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy,
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city,
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M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity,
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy,
A – axiologizácia, ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť,
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Výchovný cieľ: Rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti – učiť sa vyjadrovať city. Prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný
inými a mať rád iných. Poznávať svoje práva a povinnosti.
1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov:
- pripomenutie si tém a z nich vyplývajúce správanie z prvého ročníka,
- počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej spolupráce,
- sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od iných,
- základy spolupráce v skupinách (uvedomovanie si práv a povinností).
2. Tvorivosť:
- objavovanie vlastných daností - talentu - pozitívnych stránok (V čom som výnimočný, čo viem dobre robiť, čo mi ide dobre...),
- rozvoj fantázie a pozorovacích schopností,
- tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní (Vymyslieť darček pre súrodencov, rodičov, starých rodičov...),
- tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje (Ako dobre nám padne, keď nás iní prekvapia niečím novým, zaujímavým – napr. mama novým
jedlom...),
- využitie tvorivosti v živote triedy (tvorba pravidiel správania sa v triede, ak si ich pamätáme z minulého ročníka, treba ich však
prehodnotiť).
3. Iniciatíva:
- iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? Aký vplyv má fungovanie môjho tela na moje prežívanie, pohodu, či nepohodu? Prečo reagujem
tak, ako reagujem?),
- iniciatíva vo vzťahu k iným,
- hľadanie možností ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a ich realizácia,
- iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými, a iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná (riešenie problémov – navádzanie na klamstvo,
podvádzanie, kradnutie, ohováranie…), iniciatíva, ktorá ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť (fajčenie, alkohol, drogy,
sexuálne zneužívanie detí).

143

4. Vyjadrovanie citov:
- vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj neverbálne (Ako si vzájomne vyjadrujeme city v rodine, vo vzťahoch s
priateľmi, spolužiakmi?),
- úcta k žene – matke, sestre, spolužiačke… (Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči na ženách a dievčatách?),
- úcta k mužovi – otcovi, bratovi, spolužiakovi…(Čo sa mi páči, a čo sa mi nepáči na mužoch a chlapcoch?),
- kultivované vyjadrovanie negatívnych citov (hnev, vzdor, smútok…),
- akceptovanie citov iných.
5. Naša trieda – spoločenstvo detí:
- správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčencami – slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie
inakosti (Čo sa mi v našej triede najviac páči? Som tu spokojný? Sú iní spokojní so mnou?),
- kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné priateľstvo (Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám v našej triede priateľov? ),
- dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie a spolupráce (Môžem niečo zmeniť na sebe,
aby sa so mnou v našej triede lepšie žilo? Mám dajaký návrh na vylepšenie našich vzťahov?).
Téma
Postoje a spôsobilosti
v medziľudských
vzťahoch

Obsahový štandard
-pozná spolužiakov po mene
-pozná pravidlá skupiny a vie ich
vysvetliť
- pozná spôsob ako vyjadriť pozdrav,
vďačnosť a prosbu

Ciele témy
Kognitívny:
- vie sa predstaviť a učí sa prezentovať sám seba, hovoriť pravdu
Afektívny:
- chápe význam komunikácie pre dobré spolužitie v spoločenstve.
- uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty a dôležitosť vďačnosti.
Psychomotorický:
- vytvárať prosociálne spoločenstvo žiakov.

Prvky prosociálneho
správania v žiackom
kolektíve

-vie precítiť, čo je to úcta k ľuďom
-vie aké má prvky úcta k vlastným
rodičom, spolužiakom a učiteľom

Ľudská dôstojnosť
a sebaúcta

-má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje
základné ľudské vlastnosti (dobrý, zlý,
veselý, smutný, nahnevaný, radostný,
vďačný, nevšímavý...)

Kognitívny:
- vie vhodne použiť pozdrav, prosbu a vyjadriť vďačnosť
- k spolužiakom je ústretový
Afektívny:
- prežíva vďačnosť voči tým, čo mu robia dobre
- vníma víziu spolupracujúceho spoločenstva,
- chápe potrebu vytvárať a dodržiavať pravidlá spolužitia
v skupine.
Psychomotorický:
- vytvárať prosociálne spoločenstvo žiakov.
Kognitívny:
- sebaúcta mu prináša pokoj (nepotrebuje žalovať, vyvyšovať sa nad
iných, ponižovať ich...)
- badateľná snaha o sebaovládanie a znášanie námahy pri

Výkonový štandard
-ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho
spoločenstva ako základu pre dobré spolužitie
(jeho jednoduché a viditeľné komponenty –
sedenie v kruhu, formulovanie pravidiel typu
mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa,
mať vzájomnú úctu a dôveru – nevysmievať
sa, hovoriť pravdu, chrániť veci svoje
i iných…),
prvé kontakty v triede a v škole
(zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav),
-vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa
oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa
navzájom...),
úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za
vykonané dobro (prosím, ďakujem),
vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi
rodiny.

-uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel
medzi mnou a ostatným svetom),
poznanie a postupné zvnútorňovanie
povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti,
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-vie pomenovať svoje dobré vlastnosti

Pozitívne hodnotenie
iných

-vie slovne vyjadriť rozdiel medzi dobrom
a zlom na ľuďoch zo svojho okolia

Naša rodina

-vie identifikovať a slovne vyjadriť
rodinné vzťahy (mama, otec, brat, sestra,
súrodenec, starí rodičia, teta, strýko, ujo,
bratranec, sesternica)

prekonávaní prekážok
Afektívny:
- poznáva sám seba, uvedomuje si vlastnú hodnotu
- cíti potrebu potvrdzovania vlastnej hodnoty inými
Psychomotorický
- viesť žiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia.
Kognitívny:
- je schopný oceniť dobro na iných, vie aj prijať ocenenie,
- rozvíjať postoj k ľuďom, ktorí sú mu nesympatickí
- osobná aktivita pri vytváraní pozitívnych vzťahov a klímy v
spoločenstve
Afektívny:
-teší sa z dobra a odmieta zlo vo svojom okolí (na svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch)
Psychomotorický:
- naučiť sa hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla

Kognitívne:
- dobro zažité v rodine prenáša do žiackeho kolektívu
- rád hovorí o pekných veciach v rodine
- vie členom rodiny opätovať dobro v rôznych situáciách (príprava
darčeka, slovné vyjadrenie...)
Afektívne:
-reflektuje dobro plynúce z rodiny, vie vyjadriť, čo ho na rodinných
vzťahoch teší, čo je v rodine najdôležitejšie,
-vie zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro ochrany a lásky, ktoré mu
rodina poskytuje
Psychomotorický:
- osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch
s inými ľuďmi.

-vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy
pri prekonávaní prekážok.

-človek a jeho hodnota - spoznávanie
pozitívnych vlastností svojich najbližších
v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych
vzťahoch… (Čo sa mi najviac páči na mojej
mamičke, ockovi, starkých…),
verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia
druhých,
prehodnocovanie negatívnych skutočností
(dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom,
posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej
zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej
situácie…, klamanie a žalovanie…),
postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí,
spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne,
neúmyselne).
-uvedomiť si hodnoty rodiny pre jednotlivca
i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej rodine
najviac páči?)
-poznať a určiť si pravidlá v rodine
-pomoc medzi členmi rodiny, prejavy
starostlivosti

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu etická výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Človek a spoločnosť

1, 5
2
3
4
5

Osvojenie kompetencie / Žiak vie
- spoznáva zásady dobrých medziľudských vzťahov
- vyjadruje úctu k iným
- objavuje rozdiel medzi sebou (vlastné hodnoty a ostatným svetom)
- spoznáva pozitívne vlastnosti svojich najbližších v rodine, triede, škole sa v rovesníckych vzťahoch
- uvedomuje si hodnoty jednotlivca i pre spoločnosť
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Jazyk a komunikácia

- optimálne komunikuje
- aktívne počúva
Príroda a spoločnosť
1-5
- reflektuje prírodu (zem, voda, rastliny) ako priestor pre morálne konanie
- chápe fungovanie prírody ako súhrn na seba nadväzujúcich súvislostí
Umenie a kultúra
1-5
- objavuje vlastné danosti–talent
- rozvíja tvorivosť a iniciatívu (šport, umelecké aktivity, sociálnu činnosť, činnosť na ochranu prírody...)
Dopravná výchova
- osvojuje si sociálne zručnosti a návyky potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi
Enviromentálna výchova
- naučí sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí
Osobnostný a sociálny rozvoj
- naučí sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných
Ochrana života a zdravia
- naučí sa k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok
Mediálna výchova
- osvojuje si mediálne kompetencie
Multikultúrna výchova
- chápe iné kultúry
- rozvíja medziľudskú toleranciu
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti - používa informácie a pracuje s nimi
- spolupracuje v skupine
- vytvára nejaký produkt
1-5

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Sociálne a interpersonálne

Komunikačné

Občianske

Kultúrne

Postoje a zručnosti
medziľudských vzťahov

- optimálne komunikovať
(vhodná forma aj obsah)
- aktívne a so záujmom
počúvať

- zaujíma sa o verejné veci
- odhaduje dôsledky
vlastného správania a
konania

Prvky prosociálneho
správania v žiackom
kolektíve

- prežíva vďačnosť voči
tým, čo mu robia dobre
- vzájomná úcta
pri komunikácii
(oslovenie, pozdrav)

-vie precítiť, čo je to úcta
k ľuďom
-vie aké má prvky úcta
k vlastným rodičom,
spolužiakom a učiteľom

-prejavuje úctu
k živým aj neživým
súčastiam prírody
- vníma kultúrne
tradície svojho
jazyka a reči
- rozumie
významom slov
a slovných spojení
- rešpektuje pravidlá
písomnej
komunikácie

- chápe význam komunikácie
pre dobré spolužitie v
spoločenstve
- uvedomuje si potrebu
vzájomnej úcty a dôležitosť
vďačnosti
- prispôsobuje svoje správanie
- efektívne využíva skupinovú
prácu

Existenciálne

K
učeniu

- objavuje hranice dobra a
zla

- vie si zvážiť požiadavky
a dôsledky
- pri riešení hodnotí jeho
efektivitu
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Ľudská dôstojnosť
a sebaúcta

Pozitívne hodnotenie
iných

Naša rodina

-má slovnú zásobu, ktorá
vyjadruje základné ľudské
vlastnosti (dobrý, zlý,
veselý, smutný,
nahnevaný, radostný,
vďačný, nevšímavý...)
-vie pomenovať svoje
dobré vlastnosti
-vie sa verbálne
vyjadrovať
-pozitívne hodnotiť
druhých a prehodnocovať
negatívne skutočnosti
-volí primeraný spôsob
komunikácie vzhľadom na
situáciu
-dokáže kultivovane
poprosiť

-uvedomovať si vlastné
hodnoty (rozdiel medzi
mnou a ostatným svetom)
-poznať a postupne
zvnútorňovať povedomie
jedinečnosti
a nedotknuteľnosti

- vyjadruje základné
ľudské vlastnosti
(dobrý, zlý, smutný,
vďačný...)

-uvedomuje si a uplatňuje
vlastnú jedinečnosť a vlastné
nápady

-vníma potrebu dávania a
prijímania

-rozhoduje sa asertívne
-v tímovej práci uplatňuje
svoje individuálne
schopnosti, vedomosti a
zručnosti

-prejavuje sa
v oblasti intelektu a
prejavov

-prispôsobuje svoje správanie
-oceňuje schopnosti druhých
-efektívne využíva skupinovú
prácu

-zaujíma pozitívne postoje

-vníma dôležitosť
a hodnotu rodiny

-pozná úlohu rodiny a úlohu
jednotlivých členov rodiny

-vníma potrebu dávania a
prijímania

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa k žiakom, ktorý je charakterizovaný nasledujúcimi zásadami:
- vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo,
- prijmime dieťa také, aké je a prejavujme mu priateľské city,
- pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť (vyjadrujme pozitívne očakávania),
- formulujme jasné a splniteľné pravidlá,
- nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok,
- na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky (induktívna disciplína),
- odmeny a tresty používajme opatrne,
- do výchovného procesu zapojme aj rodičov,
- buďme nositeľmi radosti.
Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je predovšetkým dobroprajný, partnerský, priateľský, ale
náročný a vo svojich požiadavkách dôsledný vzťah k žiakovi.
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného
úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé
poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
- senzibilizácia - scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu),
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- nácvik v podmienkach triedy,
- reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové
vyučovanie, dramatizácia …). V etickej výchove im hovoríme zjednodušene - cvičenia, aktivity. Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len
prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. (Hodnotenie prežitého rozumom napr. - Čo som prežil? Čo
som si uvedomil? Ako to súvisí so životom vo mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj život?) Bez reflexie by ostal žiakovi iba pekný
zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným na
reflexiu. Ak nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, že to budú
robiť aj doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali
do každodenného života (napr. záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto
časti hovoríme v etickej výchove transfer - prenos z hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách
prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré
súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom
svete. Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá
nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu
zvolil. Vyučovaciu hodinu najmä na prvom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali zvláštnosti tohoto vývinového obdobia (napr. sedenie v
kruhu treba striedať s pohybovými cvičeniami na uvoľnenie i aktivizáciu dieťaťa). Treba mať pripravených viac aktivít k danej téme.
Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, audio i videonahrávky, CD-romy môžu poslúžiť
ako motivačný materiál. Deti v mladšom školskom veku radi kreslia a robia pohybové aktivity. Toto všetko sa dá zapojiť do vyt várania
situácií, v ktorých sa uplatňujú formy zážitkového učenia.
Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času
na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii - uvažovaniu a komunikovaniu poznanej
skutočnosti s odkazom na prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so
získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Brainstorming, výklad, kladenie otázok, dialóg, dramatizácia,
situačná hra, prezentácie a s pomocou IKT, riešenie problému.
Formy:
Frontálna, skupinová, tímová a vo dvojiciach.
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6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica etickej výchova pre 2. ročník ZŠ- Pracovné listy
Internet
Denná tlač
Metodické príručky
Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických príručkách a v iných materiáloch, ako aj v obsahu
vyučovacích predmetov prvého stupňa. Aktualizuje ich podľa podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy.
7.Hodnotenie predmetu.
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov
priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.

149

Predmet: Náboženská výchova – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človekovi náboženská myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako
osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život
v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžiadalo aj zmenu štruktúry učebných
osnov. Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové
usporiadanie učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.
V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahu učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne,
afektívne a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Obsah učiva je rozdelený do troch lineárnych
oblastí, ktoré sú zamerané na:
- trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma,
tradície a učenia Cirkvi),
- kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista),
- rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slávenia v spoločenstve, poslanie
človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy).
Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho
ďalšie rozvíjanie.
Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť
prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje, sa zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja
viery sú príbehy, pomocou nich dieťa Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému možno úplne dôverovať,
a ktorý je ochotný odpustiť.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní
ľudia s vysokým morálnym kreditom. Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom a celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba
predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej
spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre
jednotlivca a pre celú spoločnosť.
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Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej republiky. Predmet sa cieľmi spolupodieľa na
utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej
úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.
Učivo predmetu má v každom ročníku určenú základnú ročníkovú tému a ročníkový cieľ. Pre 2. ročník ZŠ je témou roka „Cesta dôvery“,
cieľom roka je reprodukovať Boží zákon a biblické príbehy ľudí, ktorí dôverovali Bohu; budovať postoj dôvery k Bohu; pestovať návyk
postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/ týždeň

Téma

Obsahový štandard

Ciele témy

Výkonový štandard

Boh mi dôveruje

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

Kognitívny:
Porovnať človeka s ďalšími Božími dielami, zdôrazniť jeho
jedinečnosť a zodpovednosť za svet. Reprodukovať biblický
príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom symbolickej reči
o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti
Boha a v konaní dobra.
Afektívny:
Stvorený svet vnímať ako prejav Božej lásky a starostlivosti.
Rozvíjať schopnosť rozlišovania medzi dobrom a zlom. Na
modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím.
Psychomotorický:
Prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia.
S pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny environprojekt
(návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie školského
dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.).

- porovnať človeka s ďalšími Božími dielami
- uviesť príklady odlišnosti človeka od
ostatných živočíchov
- zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho
zodpovednosť za svet
- vnímať stvorený svet ako prejav Božej
lásky a starostlivosti
- prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo
stvorenia
- s pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať
triedny environprojekt (návrhy: triedenie
odpadu, zber surovín, upratanie školského
dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.)
- reprodukovať biblický príbeh o rajskej
záhrade a prostredníctvom symbolickej reči
o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka
spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní
dobra
- na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
- na modelovej situácií vnímať krivdu
spôsobenú nesprávnym rozhodnutím

3 hod.
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Dôverujem Bohu
4 hod.

Dôvera v rodine
5 hod.

Dôverujeme si
navzájom

Abrahám (povolanie Abraháma, odpoveď na
Božiu výzvu).
Modlitba (cvičenie ticha, modlitba ako
posväcovanie života).
Boh a jeho meno.
Oslavujem Boha.
Sviatočný deň s TV a bez TV.

Kognitívny:
Na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy ľudskej
dôvery.
Reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so svojím životom. Na príklade rozhovoru
opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby.
Vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu
úcty a používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej blízkosti.
Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre
človeka.
Afektívny:
Vnímať potrebu človeka niekomu veriť. Uvádzať do načúvania
tichu. Vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom
mu povedať.
Pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku.
Psychomotorický:
Precvičiť základy sústredenia a stíšenia. Jednoduchým
spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami. Prejaviť
úctu k Božiemu menu a predmetom pripomínajúcim Boha (kríže
pri cestách, sochy svätých...). Formovať a rozvíjať návyk
slávenia.

Božie pozvanie do ľudskej rodiny Legenda o Lucii.
Pozvanie do Božej rodiny (krst).
Človek ako neopakovateľné Božie dielo.
Rodina ako spoločenstvo.
Úlohy a roly v rodine.
Jakub a Ezau – vzťah medzi pravdou a
dôverou.

Kognitívny:
Prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty, lásky
a dôvery. Jednoducho nakresliť symboly krstu. Opísať význam
krstných symbolov a krstného mena. Reprodukovať biblický
príbeh o Jakubovi a Ezauovi a prepojiť ho so svojím životom.
Afektívny:
Objavovať v sebe túžbu po láske, ktorú v sebe nosí každý
človek. Vnímať svoje jedinečné miesto v ľudskej a Božej rodine.
Na biblickom príbehu vnímať dôsledky narušenia dôvery.
Psychomotorický:
Pestovať návyk spolupatričnosti s rodinou a farnosťou. Osvojiť
si postoj pre zachovanie vzájomnej dôvery.

Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova
k citlivosti voči vyslovenému slovu).

Kognitívny:
Vyjadriť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov.

- na konkrétnom príklade opísať hlavné
znaky a prejavy ľudskej dôvery
- reprodukovať biblický príbeh
o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho
prepojiť so svojím životom
- vnímať potrebu človeka niekomu veriť
- vnímať Božiu lásku
- na príklade rozhovoru opísať potrebu
medziľudského dialógu a potrebu modlitby
- stíšiť sa a načúvať
- vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť
a o všetkom mu povedať
- jednoduchým spôsobom formulovať
modlitbu vlastnými slovami
- vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe
- vysvetliť význam používania mena v živote
človeka ako prejavu úcty
- s úctou volať spolužiakov po mene
- vysvetliť význam používania Božieho mena
ako vyjadrenia Božej blízkosti
- prejaviť úctu k Božiemu menu
a predmetom pripomínajúcim Boha (kríže pri
cestách, sochy svätých...)
- pozorovať životný rytmus striedania práce
a odpočinku
- jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako
Boží dar pre človeka
- objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa
do jej slávenia
- prostredníctvom legendy opísať rodinu ako
miesto istoty, lásky a dôvery
- jednoducho nakresliť symboly krstu
- s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé
krstné symboly
- opísať význam krstného mena
- reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi
- pomocou biblického príbehu nájsť súvis
medzi pravdou a vzájomnou dôverou
v medziľudských vzťahoch
- používať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty
k rodičom a k iným ľuďom
- formulovať modlitbu za rodičov
- konkrétnymi skutkami slúžiť rodine
- na modelovej situácii zdôvodniť význam
slova pre budovanie medziľudských vzťahov
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4 hod.

Čisté srdce.
Osobný majetok.
Boháč a Lazár.

Desatoro – pozvanie
k slobode a k dôvere
4 hod.

Uzatvorenie zmluvy na Sinaji.
Desatoro ako pravidlá.

Pozvanie na hostinu –
obnovenie dôvery
3. hod.

Milosrdný otec – márnotratný syn.
Umenie povedať zlu ,,nie“, obrátiť sa,
zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom.
Hostina lásky – sviatosť zmierenia.

Na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca. Rozlíšiť
osobný majetok od spoločného. Na konkrétnom príklade
navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku. Jednoduchým
spôsobom prepojiť posolstvo biblického príbehu O boháčovi
a Lazárovi so svojím životom a správnym vzťahom k majetku.
Afektívny:
Oceniť silu slova pri budovaní vzťahov. Na modelovej situácii
vnímať, čo buduje a čo ničí vzájomné vzťahy. Prostredníctvom
príbehu objavovať hodnotu čistého srdca. Objavovať svoj
vnútorný svet. Objavovať potrebu prijímania a dávania.
Psychomotorický:
Rozvíjať verbálne a neverbálne prejavy pozornosti voči ľuďom.
Formovanie vedomia vlastnej jedinečnosti a úcty k jedinečnosti
každého človeka. Formovať návyk čestného postoja k osobnému
majetku a majetku iných. S pomocou učiteľa navrhnúť
a realizovať triedny projekt pomoci iným.
Kognitívny:
Reprodukovať biblický príbeh o Mojžišovi. Spoznávať obsah
pojmu zmluva. písať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha
s ľuďmi. Reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa.
Zosumarizovať a aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka
a jednoduchým spôsobom ich aplikovať na jednotlivé
prikázania.
Jednoduchým spôsobom hodnotiť svoje konanie v súlade so
svojím svedomím.
Afektívny:
Objaviť pravdu Desatora na modelových situáciách v ročníku.
Stotožniť sa s etickými princípmi Božieho zákona vzťahujúcimi
sa na konkrétne životné situácie. Vnímať a načúvať vnútornému
hlasu svedomia.
Psychomotorický:
Formovať postoj dôvery k Bohu dodržiavaním Božieho zákona.
Kognitívny:
Reprodukovať biblickú udalosť o milosrdnom otcovi. Na
správaní márnotratného syna opísať, čo strácam odchodom
z domu dobrého Boha. Vlastnými slovami vyjadriť ľútosť nad
vykonaným zlom.
Afektívny:
Otvoriť sa pre obraz dobrého a milosrdného Boha.
V evanjeliovom príbehu objaviť možnosť návratu, odpustenia ,
zmierenia a obnovenia dôvery s milosrdným Bohom. Vnímať
sviatosť zmierenia ako sviatosť lásky čakajúceho Otca.
Psychomotorický:
Rozvíjať postoj nádeje v Božiu dobrotu a milosrdenstvo.
Formovať návyk ospravedlnenia sa, priznania si chyby,

- prepojiť posolstvo biblického príbehu
O boháčovi a Lazárovi so svojím životom
- na modelovej situácii vyjadriť potrebu
čistého srdca
- uviesť príklady osobného a spoločného
majetku
- navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku
- v skupine realizovať jednoduchý triedny
projekt pomoci iným

- reprodukovať príbeh o Mojžišovi
- chronologicky usporiadať podľa obrazov
dej príbehu
- určiť kľúčový moment a pointu príbehu
- opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha
s ľuďmi na základe porozumenia biblického
textu
- reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa
- sumarizovať a aplikovať nadobudnuté
poznatky učiva ročníka na konkrétnych
modelových situáciách
- vnímať hlas svedomia a načúvať mu
- hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje
konanie v súlade so svedomím
- intuitívne vnímať obrazný spôsob
vyjadrovania symbolickej reči
- otvoriť sa pre dobrého Boha
- reprodukovať biblický príbeh milosrdného
Otca a márnotratného syna
- jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis
medzi správaním sa márnotratného syna
a vlastným rozhodovaním sa
- aktualizovať posolstvo biblického príbehu
na svoj osobný život
- reprodukovať ľútosť márnotratného syna na
základe porozumenia príbehu
- objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre
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vyjadrenia ľútosti.

budovanie dobrých vzťahov
- vyjadriť radosť z odpustenia
- vyjadriť verbálne aj neverbálne
ospravedlnenie sa, priznane si chyby
- formulovať následky konania zla na život
človeka
- formulovať vlastnými slovami ľútosť

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

Osvojenie kompetencie
Žiak

Človek
a spoločnosť

Téma č.4
Téma č. 5
Téma č.6
Téma č.1
Téma č.2

Človek a hodnoty
Téma č.3
Téma č.4
Téma č.5

Téma č.6
Umenie a kultúra

Téma č.2
Téma č.3
Téma č.5
Téma č.6

- vníma hodnotu majetku osobného i spoločného
- váži si majetok
- dokáže správne zaobchádzať s majetkom
- vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka
- vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunažívanie v ľudskej spoločnosti
- objavuje postoj zodpovednosti za iných
- má základný náhľad na pochopenie princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného prerušenia vzťahu
s Bohom zo strany človeka
- je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený podieľať sa na tomto procese
- poznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a zabezpečiť nápravu
- objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť
- objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery
- objavuje hodnotu čistého srdca
- objavuje hodnotu pravdy
- vníma svoj vnútorný svet
- rozvíja vnímanie svojho vnútorného sveta
- rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia
- je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje
- objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok a svojím svedomím
- vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej dôvere
- objavuje hodnotu dôvery dodržiavaním Božieho zákona
- objavuje hodnotu odpustenia
- intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj
- orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohu
- intuitívne vníma posolstvo biblického textu
- intuitívne vníma symbolickú reč
- intuitívne vníma krásu umenia slova a obrazu
- intuitívne vníma obrazy a symboly

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
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Človek a svet
práce

Človek a príroda

Jazyk a
komunikácia

Téma č.1
Téma č.3
Téma č.5
Téma č.6
Téma č.1
Téma č.5
Téma č.6
Téma č.1
Téma č.2
Téma č.3
Téma č.4
Téma č.5
Téma č.6

- rozumie práci ako činnosti, ktorou zveľaďuje stvorený svet
- uvedomuje si svoju úlohu a rolu v rodine – vie pomôcť jednoduchými prácami
- učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov
- berie do úvahy dobro iných ľudí
- učí sa zodpovednému postoju k stvorenému svetu
- vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie sa človeka aj k prírode
- objavuje postoj zodpovednosti za iných aj za svet, v ktorom žije
- objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
- vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v skupinách,
zapája sa do diskusie
- sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí
- svojimi slovami vyjadruje svoje pocity
- vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácii
- v komunikácii používa vhodné slová a výrazy
- chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať
- svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom
- intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii
- je otvorený pre obrazné vyjadrovanie
- dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie
- aktívne a so záujmom počúva

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prierezové témy
- rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje slabé i silné stránky
- je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia
- rešpektuje potreby a práva ostatných
- rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a spoluprácu , pre budovanie medziľudských vzťahov
postavených na dôvere
- má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným prostredím
Environmentálna výchova
- chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete
- oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode
- je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v Bohu
- začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientuje
Mediálna výchova
- rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou
Tvorba projektu a prezentačné - je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu
- dokáže prezentovať svoj produkt i prácu v skupine
zručnosti
- uvedomuje si hodnotu človeka ako daru pre iných
Výchova k manželstvu a
rodičovstvu
Celkový počet disponibilných hodín

10/100%

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

23/100%

Celkový počet hodín/školský rok

33/100 %

Osobnostný a sociálny rozvoj
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4.Požiadavky na výstup.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský
vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:
- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa,
- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti),
- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky,
- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií,
- kompetencie (spôsobilosti) riešiť problémy,
- kompetencie (spôsobilosti) občianske,
- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne,
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné,
- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,
- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

Kompetencie
Sociálne a
interpersonálne
- plánuje a podieľa sa na
riešení úloh s druhými

Boh mi dôveruje

- objavuje zmysel
symbolického spôsobu
komunikácie

Dôverujem Bohu

- vlastnými slovami vie
vyjadriť svoje vnútorné
pocity, vyjadruje svoje
myšlienky v práci v
skupinách, zapája sa do
diskusie

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

- buduje vzťahy dôvery
- formuje zdravé
sebavedomie
- prejavuje úctu
k jedinečnosti každého
spolužiaka

Dôvera v rodine

- sústreďuje svoju
pozornosť na toho, kto
hovorí

- intuitívne vníma
posolstvo biblického
textu

- uvedomuje si svoju
úlohu a rolu v rodine
- má pozitívny vzťah

Existenciálne

K učeniu

- má základný náhľad
na pochopenie princípu
hriechu ako slobodného
a dobrovoľného
prerušenia vzťahu
s Bohom zo strany
človeka
- rozumie základnému
správaniu spojenému
s modlitbou
- je otvorený pre rozvoj
vlastného svedomia
a pripravený podieľať
sa na tomto procese
- poznávaním seba
samého hodnotí svoje
činy, dokáže si priznať
vinu a zabezpečiť
nápravu
- objavuje svoju
hodnotu a jedinečnosť
- objavuje hodnotu

- je otvorený pre tvorivé
myslenie
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- intuitívne vníma
symbolickú reč

- svojimi slovami
vyjadruje svoje pocity

Dôverujeme si
navzájom

- vie prispôsobiť svoje
vyjadrovanie sa
v konkrétnej situácii
- v komunikácii používa
vhodné slová a výrazy

Desatoro – pozvanie
k slobode a k dôvere

- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- svojimi slovami
reprodukuje biblické
posolstvo zmluvy Boha
s človekom
- intuitívne rozumie
neverbálnej
a symbolickej
komunikácii

Pozvanie na hostinu –
obnovenie dôvery

- je otvorený pre
obrazné vyjadrovanie
- dokáže kultivovaným
spôsobom poprosiť
o odpustenie

k sebe samému a k
iným
- pravdovravnosťou sa
aktívne zapája do
budovania
medziľudských vzťahov
- prejavuje úctu
k starším, rodičom
a iným ľuďom

- vníma hodnotu
majetku osobného
i spoločného
- váži si majetok
- dokáže správne
zaobchádzať s
majetkom
- vníma Dekalóg ako
etický princíp pre
správanie človeka
- vníma Dekalóg ako
pravidlá pre dobré
spolunažívanie
v ľudskej spoločnosti

- intuitívne vníma
posolstvo biblického
textu
- intuitívne vníma
symbolickú reč
- intuitívne vníma krásu
umenia slova a obrazu

- má pozitívny vzťah
k druhým ľuďom
- aktívne sa zapája do
budovania
medziľudských vzťahov
v rovesníckom prostredí
triedy
- učí sa spolupracovať
v skupine rovesníkov
- vníma potrebu dôvery
v ľudskom
spolunažívaní

- objavuje postoj
zodpovednosti za iných
- rozvíja kritické
myslenie pokusom
o analýzu modelovej

- intuitívne vníma
obrazy a symboly
- intuitívne vníma
posolstvo biblického
textu

- poznáva úlohu
starostlivého správania
sa k iným
- objavuje úlohu ľútosti
a odpustenia pre

a potrebu vzájomnej
dôvery

- objavuje hodnotu
čistého srdca
- objavuje hodnotu
pravdy
- vníma svoj vnútorný
svet
- je otvorený pre
nasledovanie
ponúknutých biblických
vzorov
- rozvíja vnímanie
svojho vnútorného sveta
- rozvíja vnímanie
a načúvanie hlasu
svedomia
- je otvorený pre
vnímanie kresťanskej
nádeje
- objavuje potrebu
jednoty medzi
správaním navonok
a svojím svedomím
- vníma Desatoro ako
pravidlá, ktorými Boh
ukazuje ľuďom cestu
k šťastiu a vzájomnej
dôvere
- objavuje hodnotu
dôvery dodržiavaním
Božieho zákona
- objavuje hodnotu
odpustenia
- sviatosť zmierenia
chápe ako kresťanskú
ponuku pre človeka

- je otvorený pre tvorivé
učenie sa
prostredníctvom
ponúknutých životných
pravidiel podľa
Desatora

- je otvorený pre tvorivé
učenie sa
prostredníctvom
biblických udalostí
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- aktívne a so záujmom
počúva

situácie príbehu otca a
syna

- vníma odpustenie ako
múdrosť človeka

budovanie dobrých
vzťahov
- berie do úvahy dobro
iných ľudí
- je otvorený pre
,,štedrosť“ v odpúšťaní

a ako pomoc v situácii
mravného zlyhania
- je otvorený pre aktívne
podieľanie sa na
príprave k sviatosti
zmierenia
- intuitívne vníma silu
odpustenia pre svoj
vnútorný pokoj
- rozvíja vnímanie
milosti odpustenia
otvorením sa pre
kresťanskú nádej
- rozvíja intuíciu pre
obrazné výrazy

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského
života na základe morálnych princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže
kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.
Vychováva nielen obsahom učiva, ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy.
Metódy a formy práce:
- práca s obrazom,
- práca so zážitkovým predmetom,
- práca s vykladacím materiálom,
- práca s textom – biblický text, rozprávka, legenda...,
- dramatizácia textu – scénka, pantomíma,
- výtvarné stvárnenie problematiky – kresba, koláž, plagát, trojdimenzionálne stvárnenie problematiky,
- diskusia, riešenie nadhodeného konfliktu, porovnávanie, zaujatie postoja,
- spev, hudba,
- riešenie úloh samostatne a v skupinách,
- vyhľadávanie informácií a obrázkov v médiách a ich spracovanie vo forme projektu,
- kvízy a súťaže,
- didaktické hry.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a životných skúseností. Využívajú sa najmä
aktivizujúce vyučovacie metódy, vhodné projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi.
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6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana – ZAKUCIOVÁ, Viera: Cesta dôvery. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 2.
ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2009
GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana – ZAKUCIOVÁ, Viera: Cesta dôvery. Pracovný zošit pre 2.ročník základných škôl. Spišská
Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2011
Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 2003
7.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.
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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Predmet: Matematika – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet matematika je v základnom vzdelávaní založený na aktívnych činnostiach, ktoré sú typické pre prácu s matematickými objektmi a
pre využitie matematiky v reálnych situáciách. Matematika poskytuje žiakom vedomosti a schopnosti potrebné pre orientáciu v praktickom
živote a postupne umožňuje žiakom získať matematickú gramotnosť. Rozvíja intelektuálne schopnosti žiakov, ich pamäť, predstavivosť,
tvorivosť, abstraktné myslenie, schopnosť logického úsudku. Žiaci sa učia svoju prácu kontrolovať, porovnávať, učia sa sebadôvere, slovne a
písomne vyjadrujú výsledky pozorovaní. Postupne si osvojujú niektoré pojmy, algoritmy, terminológii, symboliku a spôsoby ich použitia.
Úlohou predmetu matematika na prvom stupni je aj budovanie základov finančnej gramotnosti.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Vyučovanie matematiky v 2. ročníku má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj
žiackej osobnosti:
Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky,
vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri
riešení úloh. V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, rozvíjanie numerických
zručností žiakov. Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. Riešením úloh a problémov postupné
budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručnosti a postojov,
rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
- Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT
(kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií,
- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa a samostatnému učeniu sa,
- systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností
žiakov, ako je napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritickosť,
- ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým
hodnotám,
- vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, permanentnému poznávanie kultúrnych a iných
hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom.
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Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ a teda aj v 2. ročníku, má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických
okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie
žiakov.
Kľúčovým učivom je osvojenie pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a vlastnosti počtových výkonov, ktoré
používajú pri racionalizácii výpočtov. V učive matematiky sa objavujú aj prvky iných predmetov a naopak matematika sa tiež objavuje v
iných predmetoch. Ide o medzipredmetové vzťahy s týmito predmetmi:
- slovenský jazyk – básničky a rozprávky s matematickým námetom, tvorenie slovných úloh,
- prírodoveda – fyzikálne jednotky, námety na slovné úlohy,
- hudobná výchova – pesničky s matematickým námetom sa využívajú ako motivačný činiteľ, námety na slovné úlohy,
- výtvarná výchova – kreslenie prvkov podľa udaného čísla, námety na slovné úlohy,
- telesná výchova – telovýchovné chvíľky spojené s počítaním, matematické súťaže spojené s pohybom, námety na slovné úlohy.
Získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá vytvára predpoklady pre ďalšie
vzdelávanie.
Prehľad tematických celkov
I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 /30h/
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov. Riešenie úloh.
II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100 /20h/
Prirodzené čísla 20 – 100. Počítanie počtu vecí,... po jednom, po dvoch, po desiatich, utváranie skupín vecí,... o danom počte. Čítanie
a písanie čísel 20 – 100. Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako).
III. Geometria /25h/
Budovanie telies z kociek podľa vzoru, obrázka. Bod, priamka úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke.
Meranie dĺžky úsečky. Jednotka centimeter (cm), decimeter (dm), meter (m). Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky.
IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 /65h/
Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Počítanie spamäti. Písomné počítanie. Riešenie úloh na sčítanie a odčítanie.
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie /25h/
Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, posúdenie ich pravdivosti. Riešenie priamo a nepriamo sformulovaných úloh. Sformulovanie
pravidla tvorenia postupnosti predmetov, čísel. Pozorovanie jednoduchej symetrie v prírode a na geometrických tvaroch. Zápis a usporiadanie
skúsenostných údajov do tabuľky a ich znázornenie na diagrame. Skúsenostná interpretácia možného a nemožného.
2. Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Matematika v 2. ročníku nadväzuje na skúsenosti matematického charakteru, ktoré žiaci získali v 1. ročníku. Systematicky a s porozumením
sa u žiakov utvárajú a rozvíjajú ich matematické vedomosti, zručnosti a návyky vo všetkých hlavných častiach matematiky. Sčítanie a
odčítanie v obore prirodzených čísel do 100 je kľúčovým učivom. V 2. triede sa žiaci naučia riešiť rovnice, nerovnice, jednoduché a zložené
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slovné úlohy. Matematika je prostriedkom na riešenie praktických úloh, ktorých námet zodpovedá poznatkom a skúsenostiam žiakov
získaných v ostatných učebných predmetoch a v bežnom živote.
Cieľom učebného predmetu matematika v 2. ročníku ZŠ je, induktívnym poznaním zakladajúcim sa na žiackych skúsenostiach rozvíjanie
tých schopností, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností. Na dosiahnutie
tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky v 2. ročníku má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj
žiackej osobnosti:
Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky,
vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri
riešení úloh. V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, rozvíjanie numerických
zručností žiakov. Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. Riešením úloh a problémov postupné
budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručnosti a postojov,
rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní
schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. Viesť žiakov k
získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa samostatnému učeniu sa. Systematickým, premysleným a diferencovaným
riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,
húževnatosť, kritickosť. Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a
demokratickým hodnotám. Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, permanentnému poznávanie
kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ a teda aj v 2. ročníku, má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických
okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie
žiakov.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
5 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 5 hodín/týždeň

Tematický okruh
Sčítanie a odčítanie
obore do 20 s
prechodom cez základ
10

Obsahový štandard
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10.
Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých
sčítancov.
Počítanie spamäti automatizácie spojov.
Riešenie jednoduchých slovných úloh: určenie

Výkonový štandard
Osvojiť si spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ.
Rozkladať čísla, bezpečne dopočítavať do 10.
Vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.
Vedieť určiť súčet, rozdiel, sčítanca, zmenšiť alebo zväčšiť
číslo o daný počet jednotiek.

Prierezové témy, medzipredmetové vzťahy
Formou matematických hier sa učí
spolupracovať so spolužiakmi.
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Tematický okruh

Vytváranie
prirodzených čísel
v obore do 100

Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
v obore do
1 00.

Geometia

Obsahový štandard
súčtu, keď sú dané sčítance, zväčšenie
a zmenšenie čísla o niekoľko jednotiek,
porovnávanie rozdielom.
Riešenie zložených slovných úloh.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných
úloh.
Prirodzené čísla 20-100.
Predstavy o prirodzenom čísle do 100.
Čítanie a písanie čísel 20-100.
Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek
v obore do100.
Určovanie počtu a porovnávanie čísel.
Riešenie úloh na porovnávanie.
Počítanie od 0 do 100 a späť, orientácia na
číselnej osi 0–100.

Výkonový štandard
Vyriešiť zloženú slovnú úlohu.
Zoznamovať sa pomocou zábavnej matematiky s riešením
rôznych príkladov.

Vedieť určiť počet predmetov v danej skupine a vyjadriť tento
počet.
Priradiť príslušný počet predmetov k danému číslu.
Vedieť usporiadať čísla.
Vedieť čítať a písať čísla do 100.
Rozložiť dvojciferné číslo v obore ako súčet desiatok
a jednotiek a graficky to znázorniť.
Zaznamenávať čísla na číselnej osi, porovnávať čísla
,orientovať sa na číselnej osi.
Počítať spamäti do 100, určiť správne poradie čísel a poznať
vzťahy medzi číslami v obore do 100.
Vedieť riešiť jednoduchú slovnú úlohu a zapísať riešenie
pomocou znakov väčší, menší , rovná sa.
Sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Poznať pojmy: sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel.
Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla
Sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné čísla bez prechodu
bez prechodu a s prechodom cez základ 10
a s prechodom cez základ 10 v obore do 100.
v obore do 100.
Spamäti odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez
Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného prechodu a s prechodom cez základ 10 v obore do 100.
čísla bez prechodu a s prechodom cez základ 10 Vedieť riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a odčítanie
v obore do 100.
spamäti a písomne.
Vlastnosti sčítania: komutatívnosť
Poznať vlastnosti sčítania, komutatívnosť a asociatívnosť
asociatívnosť.
a vedieť ich využiť pri riešení príkladov.
Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných
Vedieť urobiť skúšku správnosti.
čísel.
Vedieť vyriešiť jednoduché a zložené slovné úlohy v obore
Počítanie spamäti a písomne.
do100.
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška
Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie
správnosti.
do 100.
Riešenie jednoduchých a zložených slovných
úloh.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Vzbudenie záujmu žiakov o matematické
činnosti prostredníctvom matematických hier.
Ukázať význam použitia tabuliek diagramov
Bod ,polpriamka, priamka, úsečka.
Vyznačovať body na priamke, úsečke, popr. v rovine, útvare
Rysovanie priamok a úsečiek.
a správne ich označovať.
Vyznačovanie úsečiek na priamke a na danom
Ovládať pojmy: bod, polpriamka, priamka, úsečka, leží, neleží
geometrickom útvare.
na.

Prierezové témy, medzipredmetové vzťahy

Nakupovanie, porovnávanie cien
samostatnosť, sociálny rozvoj žiaka.

Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Medzipredmetové vzťahy: Sj, Vv

Rozvoj jemnej a hrubej motoriky.
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Tematický okruh

Riešenie
aplikačných úloh
a úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie.

Obsahový štandard
Jednotky dĺžky: cm, dm, m.
Meranie dĺžky úsečky.
Porovnávanie úsečiek podľa dĺžky.
Stavba a budovanie telies z kociek podľa vzoru
a obrázka.

Výkonový štandard
Prierezové témy, medzipredmetové vzťahy
Určovať a nachádzať body v priestore a na priamke.
Rysovať a označovať úsečku, polpriamku a priamku.
Modelovať pomocou špajlí a plastelíny úsečky, vyznačovať
body na úsečke, na priamke.
Vedieť rysovať úsečku danej dĺžky, pomenovať ju a porovnať
úsečky podľa dĺžky.
Zastaviť stavby podľa obrázka alebo vzoru.
Vytvárať a popísať jednoduché telesá z kociek.
Poznať pojmy: rady, stĺpce, pohľad zo strán, pohľad zvrchu.
Tvorba postupnosti podľa daného pravidla.
Poznať pojmy: pravda, nepravda, pravdivosť a nepravdivosť
Medzipredmetové vzťahy: Pv, Prv.
Dichotomické triedenie.
výrokov, negácia výrokov.
Osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa.
Pravidlá tvorenia postupnosti predmetov a čísel. Vedieť rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť primeraných
Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov.
matematických výrokov.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh
Rozlíšiť istý jav a nemožný.
Hľadanie všetkých možností usporiadania
Vedieť triediť predmety podľa jedného znaku, tvar, farba,
predmetov, farieb, čísel- kombinatorika.
veľkosť.
Vedieť nájsť jednoduché pravidlo postupnosti a pokračovať vo
vytvorenej postupnosti.
Nájsť všetky možnosti usporiadania predmetov, vytvoriť si
systém pri hľadaní.
Urobiť jednoduché závery zo získaných a znázornených
udalostí.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu matematika na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie / Žiak vie

Jazyk a komunikácia

Téma1-4

Príroda a spoločnosť

Téma 1-2
Téma 3

- optimálne komunikovať
- aktívne počúvať
- vytvoriť jasný a čitateľný text v danom kontexte
- reflektuje prírodu (zem, vodu, rastliny) ako priestor pre morálne
konanie
- chápe fungovanie prírody ako súhrn na seba nadväzujúcich súvislostí

Téma 3
Téma2-3

- poznáva hodnotu peňazí, porovnáva, rieši reálne situácie
-chápe súvislosti pohyb – počet cvičení

Téma 1

- pozná obsahovú a formálnu stránku prirodzených čísel a vie ich
využiť na popis a riešenie problémov z reálnej situácie
- vykonáva spamäti sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom 10
- rieši slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
- zoznamuje sa s rovinnými útvarmi a rozlišuje ich
- kreslí otvorené a uzavreté čiary, rysuje priame čiary

Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Zdravie a pohyb
Umenie a kultúra
Matematika a práca s informáciami

Téma 2
Téma 3
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Téma 4
Téma 5
Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

- triedi predmety podľa znaku
- tvorí stúpajúcu a klesajúcu postupnosť predmetov a čísel
- zbiera údaje a zoskupuje ich
- manipuluje s telesami, tvorí stavbu
- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby
a práva ostatných
- riešenie mimoriadnych situácií – CO
- zdravotná príprava
- pohyb a pobyt v prírode
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Prirodzené
čísla 1 až 20
Numerácia
do 100

Komunikačné
- aktívne a so
záujmom počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- kultivovane sa hlási
o slovo
- kladie doplňujúce
otázky
- prístup žiaka je
konštruktívny

Občianske
- odhaduje dôsledky
vlastného správania
a konania
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa
asertívne

Kompetencie
Kultúrne
Sociálne a interpersonálne
- rozumie obsahom
- prispôsobuje svoje
a významom slov
správanie
a slovných spojení
- efektívne využíva
- rešpektuje pravidlá
skupinovú prácu
písomnej komunikácie
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti

Existenciálne
- vie si zvážiť
požiadavky a
dôsledky
- pri riešení hodnotí
jeho efektivitu

K učeniu
- dokáže použiť
informácie
- formuluje možné
riešenia
- vytvára si vlastný
názor
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Sčítanie a
odčítanie

- aktívne a so záujmom
počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- vie vytvoriť jasný
a čitateľný text v danom
kontexte

Geometria

- aktívne a so záujmom
počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- prístup žiaka je
konštruktívny

Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúce
špecifické
matematické
myslenie

- aplikuje stratégie
aktívneho čítania
- narába primerane s
časom

- odhaduje dôsledky
vlastného správania
a konania
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa
asertívne
- v tímovej práci
uplatňuje svoje
individuálne
schopnosti,
vedomosti a zručnosti
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa
asertívne
- je tolerantný,
ústretový
- chápe potreby
a postoje iných

- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení
- rešpektuje pravidlá
písomnej komunikácie

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti

- situáciu vníma ako
celok so všetkými jej
zložkami
- vie si predstaviť ako
postupovať ďalej

rozlišuje medzi
podstatnými
a druhotnými
informáciami
- dokáže použiť
informácie
- zvažuje vhodnosť
každého z riešení
- vníma situáciu ako
celok so všetkými jej
zložkami

- má predstavu o vhodnej
kombinovateľnosti
farieb, tvarov
- dokáže vhodne
používať symboly

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti
- oceňuje schopnosti
druhých

-zaujíma pozitívne
postoje
- ak je to nevyhnutné,
mení poradie
následných krokov

- je schopný
sebareflexie
-adaptuje sa na
meniace pracovné
podmienky

- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu

-zaujíma pozitívne
postoje
- ak je to nevyhnutné,
mení poradie
následných krokov

- uplatňuje základné
myšlienkové operácie
(porovnávanie,
triedenie, analýza,
syntéza, indukcia,
dedukcia, abstrakcia)
- uplatňuje fantáziu,
predstavivosť
- formuluje možné
riešenia
- pozná proces učenia
- analyzuje úlohy
pred jej realizáciou

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku, životných skúseností. V 2. ročníku na hodine
matematiky sa využívajú najmä tieto metódy:
- výkladové – rozprávanie, opis, vysvetľovanie,
- dialogické – rozhovor, beseda, diskusia,
- demonštračné a názorné – práca s pomôckami a obrázkami, projekt,
- samostatná práca – v zošite, pri tabuli, riešenie testu, počítačová prezentácia,
- doplňovačka, práca v pracovnom zošite.
formy práce:
- frontálna,
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-

individuálna,
skupinová.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa používajú:
Matematika pre 2. ročník, RNDr. Pavol Černek, CSc., Aitec, Bratislava, 2011
zbierka úloh z matematiky
pracovné zošity
edukačné CD
Infovekáčik – didaktické hry
detské časopisy
internet
7.Hodnotenie predmetu.
Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Žiaci budú mať hodnotiace portfólia,
ktoré budú obsahovať vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov a prezentácií ľubovoľných tém. Pri hodnotení sa naďalej využíva aj
ústna pochvala, ocenenie, súhlas, úsmev, symbol. Dôraz sa dáva na sebahodnotenie, rešpektovanie názoru, možnosť opravy.
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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Predmet: Informatická výchova – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenie problémových úloh a overovať ich
s použitím IKT. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných
pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto
poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní
iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom informatickej výchovy v 2. ročníku ZŠ je upevňovanie už nadobudnutých poznatkov a zdokonaľovanie základných zručností v
používaní počítača z 1. ročníka. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z
matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a rozvíjajú svo ju
tvorivosť a estetické cítenie.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.
Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími
činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
2. ročník
- Zdokonaliť nadobudnuté základné zručnosti v používaní počítača z 1. ročníka,
- vedieť nakresliť a upraviť náročnejší obrázok,
- opis jednoduchého textu,
- doplniť text vhodnou ilustráciou,
- uložiť a otvoriť dokument,
- získať základy algoritmického myslenia,
- oboznámiť sa s prehliadačom – pustiť si hru, hudbu,
- vyhľadať informácie na internete a zobraziť ich,
- práca s detskými programami na CD a na internete.
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Témy:
- práca s detskými programami,
- práca s grafikou,
- práca s internetom,
- jednoduché programy,
- hry,
- opakovanie.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov rozvíjať získané zručnosti v používaní počítača. Využitím
vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prírodoveda, matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova) zoznámiť žiakov z možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalších najtypickejších druhov aplikácií. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnut ie ovládania
aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.
Cieľom v druhom ročníku je dosiahnuť zopakovať, precvičovať a dopĺňať základné zručnosti a zásady práce s počítačom. Využiť možnosť
písať a kresliť voľnou rukou a vytvárať si vlastné ilustrácie k textu a vytlačiť ich.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Cieľom informatickej výchovy v 2. ročníku základnej školy je zopakovať, precvičovať a dopĺňať základné zručnosti a zásady práce s počítačom nadobudnuté v 1. ročníku a ich využitie v každodennom živote.
Téma
Informácie okolo nás

Obsahový štandard
Zopakovanie základných pojmov IKT.

Práca s grafickými
programami

Práca s programom Skicár.

Ciele témy
Afektívny cieľ:
Práca s počítačom, s myšou, klávesnicou.
Kognitívny cieľ:
Orientovať sa na pracovnej ploche.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť nakresliť a upraviť obrázok a napísať text.
Afektívny cieľ:
Zopakovať pojmy: ceruzka, guma, štetec, vypĺňanie plochy, čiary,
kopírovanie, mazanie.
Kognitívny cieľ:
Orientovať sa v značkách v programe Skicár.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť nakresliť a vyfarbiť, upravovať, prenášať a kopírovať
jednoduché obrázky.

Výkonový štandard
Poznať základné možnosti práce
s počítačom, ovládať základné pojmy.

Vedieť používať program Skicár.
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Práca s multimediálnymi
CD

Oboznámiť sa s pojmom multimédiá
a ich využitím.

Práca s internetom
Hry

Pojem internet.

Afektívny cieľ:
Ovládať pojmy CD, DVD.
Kognitívny cieľ:
Využívať CD vo vyučovacom procese.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť pracovať c CD.
Afektívny cieľ:
Vedieť čo je internet a jeho využitie.
Kognitívny cieľ:
Poznať detské internetové stránky.
Psychomotorický cieľ:
Ovládať jednoduchú hru.

Prepojiť vyučovanie informatickej
výchovy s inými predmetmi.

Vedieť pracovať s detskými internetovými
stránkami.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu informatická výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Jazyk a komunikácia

2, 3

Príroda a spoločnosť

2, 3

Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami

2, 3

- práca v programe Skicár
- práca s výukovými CD
- práca s novými informáciami
- projektové vyučovanie

Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Dopravná výchova

2, 3, 4

- práca v programe Skicár (VV)

Osvojenie kompetencie
Žiak
- práca v programe Skicár, Word
- upevňovanie učiva pomocou CD a prezentácií
- projektové vyučovanie
- práca v programe Skicár
- oboznámenie so základnými poznatkami z prírodovedy
pomocou CD a prezentácii
- projektové vyučovanie
- samostatná práca - projekt

Osobnostný a sociálny rozvoj

- upevniť základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách
s využitím CD a prezentácií
- kreslenie dopravných prostriedkov a značiek v programe Skicár
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí
- spolupracovať v skupine

Ochrana života a zdravia

- bezpečnosť pri práci, zásady správania sa v učebni informatiky

Enviromentálna výchova
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Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

- osvojovanie mediálnych kompetencií a ich využitie v iných
predmetoch
- rozvoj medziľudskej tolerancie pri práci
- používať informácie a pracovať s nimi
- projektové vyučovanie

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné
vyžívanie odborných
termínov s cieľom
uľahčiť porozumenie
aktívne a zrozumiteľne
sa odborne vyjadrovať

Občianske

Kultúrne

byť zodpovedný vo
svojom konaní

rozumieť symbolom a
značkám

odhadovať dôsledky
svojho konania
v tímovej práci
uplatňovať svoje
individuálne schopnosti
a rešpektovať iných

Sociálne a
interpersonálne
spolupráca s inými

Existenciálne

K učeniu

poznať rôzne
informačné pramene

využitie informácií vo
výchovno-vzdelávacom
procese

efektívne využívanie
skupinovej práce
schopnosť spolupracovať
na spoločnej úlohe

schopnosť vyberať
a triediť informácie
schopnosť rozoznať
problém a riešiť ho

ochota spolupracovať

rozvíjanie kritického
myslenia a využitie
kreativity

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie Informatickej výchovy je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem
a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- motivačná demonštrácia,
- práca s textom,
- riešenie problémov,
- zážitkové učenie,
- projektové vyučovanie,
- prezentácia,
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-

diskusia,
programové vyučovanie,
samostatná práca a práca v skupinách,
práca na projektoch,
metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Informatická výchova na 1. stupni
R. Baranovič – Internet v škole
A. Blaho - Informatická výchova pre 2.ročník ZŠ
M. Halenár – Deti a kreslenie vo Windows
E. Hlavatá – Informatická výchova pre prváčikov a druháčikov
A. Krejčířik – Internet ľahko a rýchlo
M. Mosná – Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ
výukové CD
internetové stránky
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet Informatická výchova je hodnotený známkou. Známkujeme splnenie úlohy, snahu, ale aj nápaditosť, tvorivosť a kreativitu žiaka pri
riešení zadanej úlohy. Nemôžeme zabúdať ani na ústne hodnotenie počas vyučovacej hodiny. Pri ústnom hodnotení sa vyjadrujeme v
pozitívnom zmysle, žiakov povzbudzujeme a motivujeme. Ocenením práce žiakov je známka a pochvala za samostatnú prácu na hodine
informatickej výchovy.
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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Predmet: Výtvarná výchova – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a
tolerovať hodnoty iných kultúr už aj na 1. stupni ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť .
V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje výtvarná výchova na spontánne detské aktivity. Žiak sa učí využívať základné kultúrne
nástroje na kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport).
Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať
význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti.
Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, učí
sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok.
Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja si jej porozumenie. V primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne zručnosti
v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na základe zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný
prejav, rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti
(poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si vlastného názoru, prístupu a
vkusu).
Cieľom vzdelávacej oblasti je, aby žiak:
- dokázal chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote,
- získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre,
- mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia,
- rozlišoval hlavné umelecké druhy, opisoval svoje estetické zážitky z vnímania diel,
- rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr
- dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami výtvarného umenia, hudby, písaného a hovoreného
slova, pohybového gesta.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
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Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma

Obsahový štandard

2.1. línia

Pokusy s rôznymi typmi liniek ich
vzťahmi, charakter línie

2.2. farba, výraz farby

farba / lokálny tón zoznámenie s farbami
a farebnou hmotou
- námetom sú predmety (hračky,
nádoby...) výrazných tvarov a farieb;
technika: maľovanie temperou alebo
pastelom
plocha a tvar
/ vyhľadávanie - objavovanie tvaru v
neartikulovanej textúre
- námet objavuje žiak v zvolenej textúre;
technika kresba (ceruza, fixky, tuše...),
príp. krčenie papiera uvedomovanie si
formátu
- námet: postavička alebo predmet podľa
výberu žiaka; technika: kresba (pastelky,
fixky, tuše...) mierka: zmenšovanie
a zväčšovanie predmetných tvarov
- námet: od najmenšieho trpaslíka po
najväčšieho obra; technika: kresba,
vystrihovanie; hra s figúrkami
Rozvíjať zmysel pre farebný a tvarový
rytmus pri zoraďovaní dekoratívnych
prvkov na ploche

2.3. kompozícia umiestňovanie vo
formáte

2.4. rytmus a pohyb
/arytmia
a nehybnosť

2.5. symetria
a asymetria /tvarov,
farieb, plôch (objektov)

Ciele témy

Výkonový štandard

Afektívny – pozorovanie pohybu prírodných javov
Kognitívny – poznávanie rôznych čiar, línií a ich druhov
Psychomotorický – uvoľňovanie zápästia ruky pri vyjadrovaní
línie tvaru, pohybu
Afektívny
-vnímanie jesennej prírody
Kognitívny
-rozpoznávanie tvarov, nových techník Psychomotorický
– nácvik práce so štetcom, ceruzkou, drievkom

Postupným precvičovaním získavať výtvarné
zručnosti pri vyjadrovaní línie tvarou, pohybu
javov, osvojovanie si rôznych techník pri
vyjadrení línie
hravo získavať skúsenosti s miešaním farebnej
hmoty a s farebnou stopou nástroja; maľovať
rôzne pestrofarebne predmety, zátišie (dôraz na
približný tvar a farebný tón, nie na proporcie a
vzájomné usporiadanie predmetov

Afektívny
-rodina a spoločnosť
Kognitívny
-rozlišovanie objektov na základe obrysov, veľkostí a tvarov,
rozlišovanie písmen.
Psychomotorický - rozvoj rozlišovacích schopností

vyhľadávať, domýšľať a dopĺňať (kresbou,
maľbou) neurčitého tvaru (machuľa, strihy z
časopisu, čarbanica ...); interpretovať neurčité
a objavovať skryté; pomenovať
používať papiere formátov rôznych
geometrických tvarov, otáčať ich a kresliť do
nich motív podľa vlastného výberu: hore, dole,
tak že stúpa, alebo padá kresliť (maľovať)
zvolený figurálny, predmetný motív od malého
po veľký (aspoň v 4 verziách); postavy
(predmety) môžu vystrihnúť

Afektívny
- príroda a človek,
Kognitívny- nové pojmy a výtvarné techniky
Psychomotorický
- rozvoj estetického cítenia, fantázie
Afektívny
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Kognitívny
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Psychomotorický
- vystrihnúť kruhy, štvorce, trojuholníky, obdĺžniky
v pravidelnom výtvarnom rytme

Vytrhávaním a vystrihovaním vytvárať rytmus
tvarov, pozitívum a negatívum tvaru, použitím
2-3 harmonických a kontrastných farieb
Vytvárať pomocou jednoduchých farebných
dekoratívnych prvkov n a ploche pravidelný
výtvarný rytmus, pomocou jednoduchých
geometrických tvarov
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2.6. surrealizmus
fantastický portrét
/použitie surrealistickej
metódy

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

2.7. hmat vo vzťahu
k priestoru
a plasticite

hmat
- námet: tvar a povrch, vo vzťahu k
vyjadreniu významu;
technika: kresbová rekonštrukcia

2.8. inšpirácia
archaickými písmami
(hieroglyfy, piktogramy,
transformácie
zobrazujúceho znaku na
symbol, tajná abeceda...)
2.9. koláž
/ montáž
z fotografií

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

2.10. architektúra ako
skladačka, stavebnica,
stavba

oboznamovanie sa
s rozmanitosťou príbytkov
technika: kresba, maľba
(alt. Modelovanie)

2.11. hry s písmom
a s textom na počítači

základné operácie
s počítačom
- námet: písmená a znaky; technika:
operácie s textovým editorom

2.12. triedenie
zobrazenie predmetov
podľa kategórii
/porovnávanie

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

Afektívny
-ľudská civilizácia,
Kognitívny
- človek ako spoločenský tvor aj súčasť prírody
Psychomotorický
-porovnávanie výtvarných techník
Afektívny
- uvedomiť si rozmanitosť vecí okolo nás
Kognitívny
- vedieť rozoznať podľa hmatu
Psychomotorický
-zobraziť na základe hmatu
Afektívny
-rozvíjať predstavivosť, tvorivosť
Kognitívny
-vytvárať nápisy
Psychomotorický
-zobraziť na základe predstavy
Afektívny
- pestovať u žiakov kladný vzťah k filmu, grafike a jej
výtvarným prejavom
Kognitívny
- vedieť vyvážene umiestniť na ploche obrazové prvky.
Psychomotorický
- výtvarne vyjadriť časť deja a situácie
Afektívny
-pripomenúť krásu usporiadaného priestoru v krajine a okolí
Kognitívny
- vytvoriť farebný kontrast a harmóniu tvarov
Psychomotorický
- vedieť vyvážene umiestniť v priestore stavebné prvky
Afektívny
- viesť žiakov k dodržiavaniu poriadku
Kognitívny
-nacvičovať prácu s textovým editorom
Psychomotorický
- získavať základné zručnosti pri narábaní s počítačom
Afektívny – kladný vzťah k ochrane prírody
Kognitívny – vytvoriť zbierku tvarov a farieb
Psychomotorický – ukladanie tvarov a prvkov v určitom slede
pravidelnosti aj nepravidelnosti

Rozvíjať predstavivosť a tvorivosť, tvarovo
a farebne vystihnúť charakter človeka aj
netradičným spôsobom

Zobraziť tvary predmetov na základe
hmatového vnemu (napr. ohmatávať rôzne
predmety skryté pod dekou a následne ich
kresliť, maľovať alebo modelovať);
snažiť sa pomenovať rôzne kvality povrchov
podľa hmatu
podľa vlastnej tvorby znakového písma,
podobná archaickým abecedám, možnosť
použitia obrázkového písma vlastnej tvorby

Vedieť vyjadriť námet, myšlienku alebo aj dej
pomocou výstrižkov, útržkov fotografií

Rozvíjať zmysel pre tvorbu životného prostredia
v interiéri z hľadiska osobitných požiadaviek
a pochopenia proporčných tvarov a funkčných
vzťahov pri vytváraní priestoru
získavať základné zručnosti pri narábaní
s počítačom; hrať sa
a experimentovať s písmom
a znakmi (typ fontu, veľkosť, orientácia)
vytvárať jednoduchý spôsob prezentácie
zozbieraného materiálu; porovnávať a triediť
rôzne druhy materiálu; predmety umiestňovať v
interiéri alebo exteriéri, vytvárať z nich
„muzeálnu zbierku“, „zavárať“ do fliaš, ukladať
do škatuliek, albumov a pod
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Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu náboženstvo/náboženská výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Jazyk a komunikácia
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s informáciami
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

Osvojenie kompetencii - Žiak
- tvorba ilustrácii (SJL, HA)
základné poznatky z prírodovedy (ročné obdobia, zvieratá, domov
a rodina
-pozitívny vzťah k sebe a iným, hodnota rodiny,
- tradície (EV, NV)
- grafická práca s počítačom
- vnímanie kultúrnej tradície (HV)
- jemnej motoriky, správne držanie tela (TV rozvoj)

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Komunikačné
neverbálna komunikácia
vytváranie asociácii

Občianske
zodpovednosť vo svojom
konaní
schopnosť sebareflexie

chápe obsah a zmysel
výtvarného prejavu

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
rozumie významu
základných prejavov
gestikulácie a mimiky
tváre
aktívne počúvať

má pozitívny vzťah k
sebe aj k iným

Kompetencie
Kultúrne
Sociálne a interpersonálne
rozumie obsahom a
je pripravený byť v interakcii
významom výtvarných diel
s inými ľuďmi
Z umenia čerpá poučenie,
je zodpovedný k druhým a
návody na riešenie vlastných berie do úvahy ich potreby a
problémov, stáva sa
záujmy
empatickejším
správa sa kultúrne,
podporuje tímovú snahu
kultivovane, primerane
okolnostiam, situáciám,
ľuďom
je tolerantný a empatický
prispôsobuje svoje správanie

Existenciálne
používať informácie a
pracovať s nimi
formuluje otázky a
odpovedá na otázky s
využitím získaných
informácií
vytvára si vlastný názor

K učeniu
rozozná problém formuluje
možné riešenia
uplatňuje fantáziu,
predstavivosť, vytvára
asociácie

je schopný/á vytvárať väzby
s inými ľuďmi
vníma človeka ako súčasť
prírody

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
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Vyučovanie výtvarnej výchovy je založené na estetických zážitkoch z vnímania umeleckých diel, vnímania okolitého sveta a seba samého
a ich transformácie do umeleckej podoby. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- motivačná demonštrácia,
- práca s textom, tvorba ilustrácii,
- riešenie problémov,
- zážitkové učenie,
- rozhovor,
- diskusia,
- dramatizácia vo výtvarnom umení,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva,
- návšteva múzea,
- ukážka ilustrácii,
- beseda.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
A. Macko - Výtvarné techniky I., II
M. Števonková – Urob si z papiera
Metodická príručka výtvarnej výchovy
7.Hodnotenie predmetu.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu, v tomto školskom
roku na základe rozhodnutia riaditeľa školy klasifikujeme známkou. Učiteľ sa snaží povzbudiť každého žiaka, jeho snahu na hodinách.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.
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Predmet: Hudobná výchova – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia
orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia (napr. ZUŠ).
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich
sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu
základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému
poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného
procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe
hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového
učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou
na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti
nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne
(interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali
radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom
individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny
žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších
žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi –
bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti.
Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského
vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov. Odporúčame, aby tento
učebný í predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie.
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2.Ciele predmetu, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Dosiahnutie cieľa je prostredníctvom:
- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti,
osvojením si hudobného materinského jazyka, čím sa prispieva k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej
a súčasnej podoby ľudových piesní, získania základov národnej identity a vlastenectva,
- postupného poznávania umeleckých artefaktov, chápania ich ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele:
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem,
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových
prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu
pojmov,
- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) prostredníctvom komplexných, navzájom
prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným
materiálom,
- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali,
rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel,
- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových
postojoch.
Socioafektívne ciele:
- rozlišovať mravné a estetické hodnoty, otvorenosť a tvorivosť,
- precítiť a pochopiť umelecké diela, empaticky k nim pristupovať a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje,
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,
- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako
prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele:
- na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými,
pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch,
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
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Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- rozvíjal citový svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti
a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám,
reklame a subkultúre.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Obsah predmetu:
- hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska),
- inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,
- príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné obdobia,
zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu didaktických problémov, sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych,
percepčných, hudobno-pohybových, hudobno-dramatických.
V 1. – 3. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov.
Téma

Obsahový štandard
Hudobný materiál
Detské popevky, riekanky, vyčítanky, piesne o prírode,
o zvieratkách, so žartovnými príbehmi, o živote v rodine
i v škole, hudobné rozprávky, hudobné príbehy
a inštrumentálne hudobné obrázky, krátke inštrumentálne
skladby, úryvky skladieb, slovenské a inonárodné piesne,
ľudové a umelé hudobno-pohybové a hudobno-dramatické
hry
Hudobné činnosti
Spevácke, inštrumentálne, percepčné, hudobno-pohybové,
hudobno-dramatické činnosti. Hudobné pojmy vyvodené
z hudobného materiálu.

Ciele témy
Rozlišovať rôzne funkcie hudby, jej významové vrstvy (napr.
melódia a sprievod), typy a druhy – pieseň, pochod, tanec.
Použitý hudobný materiál má u žiakov vzbudzovať radosť, ktorá
prebúdza lásku k ľuďom, k ich práci, k prírode a obohacujú tak
ich poznanie a prežívanie okolitého sveta.

Výkonový štandard
Pozorne počúvať a orientovať sa v
inštrumentálnych a vokálnych skladbách na
úrovni dosiahnutých schopností, zručností
a poznatkov.

Rozospievať deti, uvoľňovať detskú motoriku, rozvíjať hudobnú
pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre zvuk, tóny a ich
kvality a vzťahy medzi nimi.
Prežívať a spoluvytvárať rytmický pulz hudby, výškové,
tempové, dynamické a iné kontrasty.

Spievať intonačne čisto a rytmicky správne,
uvoľnene a ľahko tvoriť tón, hospodárne
dýchať, zreteľne vyslovovať. Orientovať sa
v rámci polarít: dolu – hore, vysoký – nízky,
silný – slabý, dlhý – krátky, pomaly – rýchlo,
zrýchľovať – spomaľovať ap. Rozoznať
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hovorený a spievaný prejav, typy ľudského
hlasu, tóny hud. nástrojov.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu Hudobná výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Jazyk a komunikácia
Zdravie a pohyb
Príroda a spoločnosť

Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak
-spoznáva efektívnu komunikáciu s prvkami prosociálneho správania.
-chápe spoločenskú funkciu hudby.
-vníma význam a prínos kultúry a umenia v živote človeka
-pracuje s rytmom, prvkami ľudového tanca, prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov sa dokáže
vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti
-používa správne pojmy, dokáže verbalizovať hudobný zážitok
-vhodne a nenásilne spája hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom
-získa a rozvíja si správne pohybové návyky pri hudobný aktivitách
-na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb pohybom vyjadrí svoje estetické zážitky
-je aktívny poslucháč, chápe, že krásy prírody sa dajú opísať aj hudbou
Prierezové témy
-prostredníctvom hudby spoznáva svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov
-hudbu spája s inými druhmi umenia
-uplatňuje svoje práva, rešpektuje názory, potreby a práva ostatných
-prezentuje seba samého na súťažiach a vystúpeniach

Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Regionálna výchova a tradičná ľudová -pozná kultúru svojho regiónu, kultúrne dedičstvo našej vlasti
kultúra

Vokálne činnosti
Obsah:
- základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena,
rozširovanie hlasového rozsahu, unisono,
- práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych
návykov,
- melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry, hudobné hádanky,
- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 3/4 , 4/4 takte,
- používanie taktovacích gest.
Inštrumentálne činnosti
Obsah:
- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie,
- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok.
Hudobno-pohybové činnosti
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Obsah:
- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh),
- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy podľa hudby),
- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, rýchlo,
- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti
Obsah:
- aktívne vnímanie a prežívanie hudby,
- rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),
- rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,
- pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, umelých, melódie, sprievodu,
- sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry,
- sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania,
- využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku,
sformulovanie názoru o hudobnej ukážke.
Hudobno-dramatické činnosti
Obsah:
- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.
4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Kompetencie
Komunikačné
-snaží sa porozumieť hudobnému
materiálu, aktívnym a vnímavým
prístupom,
-uvedomuje si možnosti neverbálnej
komunikácie medzi interpretom,
umelcom a príjemcom,
-sústreďuje pozornosti na
interpretáciu diela,
-verbálne vyjadruje vlastné dojmy,
pocity a myšlienky,

Občianske
-utvára pozitívny vzťah
k sebe aj k ostatným,
-rešpektuje nutnosť
spolupráce,
-chápe a rozlišuje s
rešpektom a toleranciou
tvorbu iných hudobných
kultúr.

Kultúrne
-spoznáva a vytvára
pozitívny vzťah ku
kultúrnemu dedičstvu,
-spoznáva rozdiely medzi
ľudovou a umelou
tvorbou,
-počúva aktívne
a s porozumením.

Sociálne a interpersonálne
-kooperatívne spolupracuje
na spoločnej úlohe,
-správa sa empaticky
k svojmu okoliu.

Existenciálne
-kontroluje vlastné
konanie,
-dodržiava dohody,
-zaujíma sa o nové veci,
-vníma a uvedomuje si
vlastné emócie,
-odôvodňuje svoje
názory.
-dokáže sa vcítiť do
obsahu diela.

K učeniu
-utvára si vlastný názor,
- snaží sa porozumieť
dielu, -objavuje
a hľadá súvislosti medzi
vlastnými skúsenosťami
a získanými poznatkami
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-volí primeraný, kreatívny spôsob
komunikácie vzhľadom na situáciu,
-reprodukuje vypočuté dielo

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame:
- kooperatívne, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy,
- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, inscenačné,
- špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené
objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.
Postoje
Žiak
 si vytvára vzťah k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie hodnotiť svoj hudobný prejav a výkon spolužiakov,
 postupne si vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho muzicírovania a spontánneho tvorenia,
vnútornú potrebu počúvať hudbu a vedieť ju charakterizovať.
Žiak
 spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách,
z hľadiska spoločenského, historického, rešpektuje špecifiká, pozná a váži si kultúru svojho národa a iných národov,
 pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia,
 získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím (kognitívnych) vedomostí z iných
predmetov.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica HV Autori: prof. PhDr. Eva Langsteinová. CSc., doc. Mgr. Belo Felix
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu
k osobnosti žiaka. Využíva sa i pochvala, ocenenie, súhlas, úsmev, rôzne ilustračné obrázky, pečiatky, symboly.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.
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Predmet: Telesná výchova – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k
upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k
formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním má
telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké
spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom
pohybu cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú
školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu
s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti :
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj:
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k
optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie:
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v
každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
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Cieľ zameraný na motoriku:
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne
primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje:
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 2 hodiny/týždeň

Kompetencia
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti

Vedomosti
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich
pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie)
gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
- význam základných lokomócií, poradových a
gymnastických cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.

Manipulačné
pohybové a prípravné
športové hry

- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠHpoznať a vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame
súťaživosti v športe,
- správna technika základných herných činností
jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na
športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a
hier, pohybových výrazových prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení,

Kreatívne a estetické
pohybové činnosti

Schopnosti a zručnosti
- proporcionálny rozvoj pohybových schopností
prostredníctvom základných lokomócií a nelokomočných
zručností (s akcentom na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych
obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a
jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností
prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v
rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a
situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť
podľa nich konať a rozhodovať.

Postoje
- pozitívne vnímať základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú
a nevyhnutnú súčasť pohybového
prejavu človeka a prostriedku na
upevňovanie si zdravia,
- správne vnímať význam poradových
cvičení pre účelnú organizáciu,
bezpečnosť, efektívnejšiu komunikáciu
využitie času na cvičenie a športovanie,
- prejavovať snahu o ebazdokonaľovanie
v týchto aktivitách.
- pozitívne vnímať rôzne hry ako
významnú súčasť pohybových aktivít
človeka,
- dodržiavať zásady fair–play pri
realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako
ich aktér i ako divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i
prijať prehru s uznaním kvalít súpera.

- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných
pohybových schopností s akcentom na priestorovo –
orientačné a rytmické schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby
a pohybu ako potrebnú súčasť
pohybových činností človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci
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Psychomotorické
cvičenia a hry

Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

pohybov i nadväzovaných pohybových
motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí,
pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným alebo
hudobným podnetom.
- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela,
vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby
tela a jeho častí - poznať a vedieť pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre
zdravie.

- osvojovanie si základných zručností turistiky,
korčuľovania, lyžovania v rôznych obmenách,
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových
schopností prostredníctvom sezónnych
pohybových aktivít ,
- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru,
- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra
pohybového prejavu, precítenie pohybu,
interpretácia, kreativita,
- rozvoj intelektových schopností – všeobecná
inteligencia v kontexte s poznávacími aktivitami,
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom
prostredí, v rôznych obmenách.

zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných
cvičení v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie,
vizualizácie.
- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v
rôznych obmenách (spojenie zmyslového vnímania s
kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových
schopností a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych
polohách,
- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania,
fyziologicky správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na
koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na
čiastočnú i celkovú relaxáciu.
- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky
o význame turistiky, jej druhoch a spôsoboch, pešia
turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti,
cykloturistika a p., informácie o možnostiach aplikácie
turistiky vo voľnom čase,
- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so
sánkami, klzákmi, hry so snehom a na snehu, elementárne
poznatky o význame lyžovania, základné pohybové
zručnosti z lyžovania, informácie o možnostiach aplikácie
lyžovania vo voľnom čase,
- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade,
elementárne poznatky o význame korčuľovania, základné
pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie
o možnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom čase,
- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame
bicyklovania, základné pohybové zručnosti z bicyklovania,
informácie o možnostiach bicyklovania vo voľnom čase.

i hre a upevňovať sociálne vzťahy v
skupine,
- prejavovať snahu o ebazdokonaľovanie
a dokázať vnímať a precítiť pohyb.
- pozitívne vnímať prejavy svojho tela
pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu
človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v
skupinách, empatiu.

- pozitívne vnímať pohybové aktivity v
prírode ako potrebnú súčasť pohybu
človeka,
- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým
aktivitám v rôznom prírodnom prostredí,
ochrana prírody.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu telesná výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Osvojenie kompetencie - Žiak

Základ. učivo
(povinné)
70%

Základné lokomócie Č.1
a nelokomočné
pohybové zručnosti

Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie
(ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických
disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie

30% - 20 hodín

Prehlbujúce
a doplnkové učivo
(disponibilné)
30%
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Manipulačné,
pohybové a
prípravné športové
hry

Č.2

Kreatívne a
estetické pohybové
činnosti

Č.3

Psychomotorické
cvičenia a hry

Č.4

Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

Č.5

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné
zručnosti

pohybových činností v priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako
predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich
možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport.
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť
spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne
manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a
prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať
pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho
správania sa na športových podujatiach.
Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové),
intelektuálne, kultúrno –umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane
aplikovať v živote i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného
pohybu.
Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri
pohybových činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných
na vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie,
flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky,
korčuľovania, lyžovania, bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v
živote i športe.
Prierezové témy

30% - 20 hodín

15% - 10 hodín

15% - 10 hodín

10% - 6 hodín

- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné
správanie sa v rôznych dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo
svojom okolí
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Základné lokomócie a
nelokomočné
pohybové zručnosti

Kompetencie
Základné vedomosti
primerane veku a svojim
schopnostiam správne technicky
vykonávať základné lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre

Základné pojmy
chôdza, beh, hod, skok, lezenie,
plazenie, šplhanie, rad, zástup,
družstvo, skupina, čiara,
priestor, základné povely

Základné poznatky
- zásady bezpečného a účelného
pohybu v telovýchovných
objektoch,
- základy správnej techniky

Základné pohybové aktivity
- bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na
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Manipulačné,
pohybové
a prípravné športové
hry

Kreatívne a estetické
pohybové činnosti

zvládnutie základných atletických
disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie) a
elementárne zručnosti z akrobacie
(ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických
zručností), poznať ich možnosti
aplikácie a vnímať ich význam v
živote i športe.
primerane veku a svojim
schopnostiam správne technicky
manipulovať s herným náčiním,
poznať a aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá, byť v hre aktívny a
prejavovať k nej pozitívny
postoj.

poradovej prípravy, štart, cieľ,
súťaž, gymnastické náradie
(žinenka, mostík, trampolína,
lavička, rebriny ap. – čo sa v
objekte školy nachádza).

behov, skokov, hodu loptičkou,
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení,
- o význame základných
lokomočných a nelokomočných
pohybov.

lopatkách, rovnovážne výdrže,
obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku a trampolíne,
výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia.

pohybová hra, hráč, spoluhráč,
súper (protihráč), kapitán,
rozhodca, pravidlá hry, ihrisko
(hrací priestor, hracia plocha),
bránka, kôš, hracie náčinie
(lopta, pálka, hokejka ap.), gól,
bod, prihrávka, streľba, vedenie
lopty, držanie lopty, útok –
útočník, útočná činnosť, obrana
– obranca,
obranná činnosť.

- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných
herných činností jednotlivca
realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na
rozvoj určitých pohybových
schopností alebo
osvojovaných pohybových
zručností,
- o význame hier pre zábavu i
zdravie.

primerane veku a svojim
schopnostiam správne technicky
vykonávať cvičenia s dôrazom na
presnú lokalizáciu pohybov v čase a
priestore, poznať ich možnosti
aplikácie, dokázať vyjadriť
pohybom slovný, názorný i hudobný
motív a vnímať ich, poznať význam
kultivovaného a estetického prejavu
v živote i športe.

rytmika, tanec – jeho druhy,
tanečný krok, tanečný motív,
pohybová tvorivosť, fantázia
pri pohybovej činnosti, tanečná
improvizácia.

- o význame pohybovej kultúry
(správneho pohybové
ho prejavu) pri realizácii
pohybových činností – akcent na
správne a estetické držanie tela,
kultúrnosť (kultivovaný
pohybový prejav).

- hry so zameraním na
manipuláciu s rôznym tradičným,
ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na
rozvoj pohybových schopností
(kondičných, koordinačných)
- pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných si
elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
(gymnastických atletických a p.)
-prípravné športové hry –
zamerané na futbal, basketbal,
hádzanú, volejbal
- tanečná a štylizovaná chôdza,
beh, skoky, poskoky, so
zameraním na správne a estetické
držanie tela ako celku i jeho častí
v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo rôznych
jednoduchých hudobných
nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním,
napodobňovacie pohyby (napr.
zvierat, športovcov, činností
človeka),
- pohybová improvizácia na
hudobné motívy, alebo zadané
témy,
- tanečná improvizácia na základe
naučených tanečných krokov,
motívov väzieb.
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Psychomotorické
cvičenia a hry

primerane veku a svojim
schopnostiam vykonávať základné
psychomotorické cvičenia, poznať
ich význam, možnosti aplikácie,
dokázať vyjadriť pohybom
navodený motív, vnímať význam
cieleného pohybu pre
zdravie (antistresové cvičenia).

názvy častí tela, polôh tela i
jeho častí, správne držanie tela

- o význame pohybu
i jednotlivých druhoch cvičení pre
zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách
organizmu na pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení
i každodenných aktivitách.

- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie)
cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj
dýchania,
- naťahovacie (strečingové)
cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.

Aktivity v prírode a
sezónne
pohybové
činnosti

základy elementárnych pohybových
zručností súvisiace s realizovanými
sezónnymi pohybovými činnosťami
( turistikou, korčuľovaním,
lyžovaním, bicyklovaním a i.),
poznať ich možnosti aplikácie a
vnímať ich význam v živote i športe

turistika – jej druhy a formy,
turistický výstroj, turistický
chodník, turistická značka,
korčuľovanie
-kolieskové korčule, korčule,
sánkovanie, lyžovanie, lyže –
zjazdové, bežecké, skokanské,
zjazd, slalom, beh na lyžiach.

- o význame otužovania sa,
plávania, pobytu a pohybu v
prírode v každom ročnom období
pre
zdravie s akcentom na špecifiká
jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a
bezpečnosti pri realizácii aktivít v
prírode,
- o technike základných
pohybových zručností
realizovaných aktivít v prírode.

- cvičenia a hry zamerané na
- chôdza a jej rôzne druhy a
spôsoby vzhľadom k povrchu a
terénu,
- jazda, hry a súťaže na
kolobežke, bicykli,
- korčuľovanie – jazda vpred,
vzad, zastavenie, obrat, hry a
súťaže na korčuliach
- lyžovanie – základná
manipulácia s lyžami a palicami,
chôdza, obraty, výstupy, zjazdy,
brzdenie jazdy, oblúky.

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku, pohlavia a životných skúseností.
V 2. ročníku na hodine telesnej výchovy sa využívajú tieto metódy:
- názorné – ukážka pohybu, demonštrovanie, odpozorovávanie,
- výkladové (slovné) – vysvetľovanie, rozhovor, prednáška, beseda,
- cvičení – komplexná, analyticko-syntetická, dĺžka cvičení,
- upevňovacie a prehlbovacie – opakovanie, skúšanie, hodnotenie,
- situačné – individuálne precvičovanie, uplatňovanie pohybov, modelovanie cvičení, hier.
V 2. ročníku na hodine telesnej výchovy sa využívajú tieto formy práce:
- frontálne,
- skupinové,
- individuálne.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
odborná literatúra – Sivák a kol.: Metodická príručka k TV na I. stupni, F. Sýkora a kol. Didaktika školskej TV, UO pre I. st. ZŠ
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odborné a športové časopisy – Telesná výchova a šport, Komenský
náučné slovníky – kol. Malá encyklopédia TVaŠ,
internetové stránky,
didaktické prostriedky – magnetofón, diaprojektor.
7.Hodnotenie predmetu.
Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v
snahe o lepšie výkony. V smere k žiakovi by malo prevládať pozitívne hodnotenie, motivujúce k podávaniu lepších výkonov, aby šport a
pohyb sa stal neoddeliteľnou súčasťou života.
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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Predmet: Športovo-tanečná príprava – 2. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet športovo-tanečná príprava je zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie. Tým prispieva k upevňovaniu zdravia,
zlepšovaniu kondície, pohybovej výkonnosti. Prostredníctvom rozličných pohybových aktivít rozvíja jemnú i hrubú motoriku a správne
držanie tela. Významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu detí, formuje kladný vzťah k pohybovej aktivite, má
významnú kompenzačnú úlohu v procese vzdelávania.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Ciele športovo - tanečnej prípravy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných
pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom športovo-tanečnej prípravy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti
prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele sú:
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj:
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k
optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie:
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v
každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku:
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Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne
primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje:
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
0 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma

Obsahový štandard

Ciele témy

Výkonový štandard

1. Atletika
4 hod.

Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok,
lezenie, plazenie, šplhanie,
Základné poznatky:
základy správnej techniky behov, skokov,
hodu loptičkou,
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný,
skok do diaľky, hod loptičkou.

• Správne pomenovať základné atletické
disciplíny realizované vo výučbe.
• Správne technicky predviesť základné
atletické disciplíny v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné atletické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.

2.Gymnastika
4 hod.

Základné pojmy: gymnastické náradie
žinenka, mostík, lavička, rebriny
Základné poznatky:
- základy správnej techniky gymnastických
cvičení,
Základné pohybové aktivity:
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách,
rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku, výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia.

3.Športové hry

Základné pojmy:

Kognitívny:
Bezpečne prebehnúť určitú vzdialenosť. Behať rôznym
smerom, tempom…..
Správne odštartovať a behať.
Afektívny:
Uvedomiť si význam atletických činností pre zdravie.
Oceniť si beh ako prostriedok kondície. Prejaviť záujem o
atletiku.
Psychomotorický:
Obľúbiť si pohyb. Rozoznať správnu techniku behu. Skákať
z miesta. Ukázať skok, odraz.
Technicky správne hádzať loptičkou.
Kognitívny:
Vnímať rozdiely v pohybe.
Rozoznať správne držanie tela. Kombinovať pohybové
schopnosti.
Ovládať svoje telo. Držanie tela. Poznať súťaž v športovej
gymnastike. Poznať zásady bezpečnosti pri športovej
gymnastike.
Afektívny:
Prejaviť záujem o pohyb.
Rozvíjať zmysel pre rovnováhu a koordináciu. Rozvíjať vzťah
k akrobacii. Prejaviť kladný vzťah k preskoku.
Psychomotorický:
Pohybovať sa v priestore. Ukázať vlastnú obratnosť.
Rozlíšiť zmenu polôh. Ukázať váľanie bokom.
Urobiť správny odraz. Prevaliť sa vpred i vzad.
Kognitívny:

• Správne pomenovať základné cvičenia z
akrobacie realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie
základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné gymnastické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.

• Pomenovať a poznať základné herné
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4 hod.

4. Tanečná príprava
9 hod.

pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper
(protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá
hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha),
bránka, kôš, hracie náčinie- lopta, gól,
bod, prihrávka,
Základné poznatky:
o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných
činností jednotlivca realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj
určitých pohybových schopností alebo
osvojovaných pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s rôznym
tradičným, ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností (kondičných,
koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie
osvojovaných si elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
Základné pojmy:
rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok,
tanečný motív, pohybová tvorivosť, fantázia
pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
o význame pohybovej kultúry (správneho
pohybového prejavu) pri realizácii pohybových
činností – akcent na správne a estetické držanie
tela, kultúrnosť, kultivovaný pohybový prejav
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky,
poskoky, so zameraním na správne a estetické
držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych
polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo
rôznych jednoduchých hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním,
napodobňovacie pohyby (napr. zvierat,
športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy,
alebo zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených
tanečných krokov, motívov, väzieb.

Rešpektovať pri hre svojho spoluhráča.
Súťažiť v duchu fair play.
Poznať význam hry. Zdôvodniť, že športujeme kvôli sebe.
Poznať, že je možné cvičiť, ale aj sa zabaviť.
Afektívny:
Vnímať disciplínu pri hre. Pestovať súťaživosť. Rozvíjať
zmysel pre kolektívnosť.
Psychomotorický:
Poznať pravidlá hry. Ukázať sa aj prehrávať. Prejaviť radosť
z pohybu.

činnosti jednotlivca, poznať názvy hier
realizovaných vo výučbe.
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a
rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku
manipulácie s náčiním.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku
herných činností jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe.
• Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom
prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a
aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom
čase).

Kognitívny:
Poznať napnutie a uvoľnenie svalov. Rozoznať správne
držanie tela. Vysvetliť vzťah medzi pohybom a hudbou.
Predviesť tanečný prvok. Spojiť pohyb s hudbou.
Priradiť k tancu valčík a ča-ča ich základné kroky.
Afektívny:
Prejaviť záujem o tanec a hudbu. Prejaviť záujem o tanečný
prvok. Vnímať rytmus, cítiť ho.
Psychomotorický:
Ukázať základné rytmické cvičenia.
Napodobniť pohybom zvieratká. Zatancovať poskočný krok,
prísunný a premenný krok. Reagovať na rytmus. Reagovať na
hudbu tancom, ako prirodzeným pohybom.
Predviesť základné kroky tancov valčík a ča-ča na hudbu.
Zatancovať jednoduché rytmické tančeky.

• Správne pomenovať základné tanečné
kroky a činnosti realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie
rytmických cvičení, tanečných krokov,
motívov v rôznych obmenách realizovaných
vo výučbe.
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s
rytmom navodeným potleskom, zvukovým
signálom, hudbou.
• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno–
pohybových, tanečných a dramatických
hrách, no i pri iných pohybových
činnostiach.
Predviesť základné kroky tancov valčík a čača na hudbu. Zatancovať jednoduché
rytmické tančeky.
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Základy spoločenských tancov:
5. Relaxačné
a strečingové cvičenia
4 hod.

6. Sezónne pohybové
činnosti
4 hod.

7. Príprava pred
lyžiarskym výcvikom
4 hod.

tance valčík a ča-ča
Základné pojmy:
názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne
držanie tela
Základné poznatky:
o význame pohybu i jednotlivých druhoch
cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na
pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i
každodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Základné pojmy:
turistika, korčuľovanie,
kolieskové korčule, korčule, sánkovanie
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, pobytu a pohybu v
prírode v každom ročnom období pre zdravie s
akcentom na špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti
pri realizácii aktivít v prírode, - o technike
základných pohybových zručností
realizovaných aktivít v prírode.
Základné pohybové aktivity:
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom
k povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli,
- korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie,
obrat, hry a súťaže na korčuliach
Základné pojmy:
lyžovanie, lyžiarsky postoj, kondícia
Základné poznatky:
- pochopiť potrebnú úroveň rozvoja
pohybových schopností, najmä sily, rýchlosti
a obratnosti
- zvýšiť fyzickú kondíciu
- nacvičiť prvky a pohyby potrebné pre
lyžiarsky výcvik

Kognitívny:
Poznať význam cvičení pre zdravie. Používať naučené
pohybové činnosti. Poznať a rozcvičiť ochabnuté svalové
skupiny. Používať cviky na zlepšenie zdravia. Poznať význam
vytrvalosti, sily, rýchlosti, obratnosti.
Aplikovať relaxačné techniky.
Afektívny:
Vnímať význam športovania pre zdravie. Akceptovať
odstránenie únavy cvičením. Uvedomiť si potrebu správneho
držania tela. Rozvíjať schopnosť správne relaxovať.
Psychomotorický:
Poznať a ovládať svoje telo. Naučiť sa cvičením zotaviť po
záťaži. Precvičiť kĺbovú pohyblivosť a ohybnosť chrbtice.
Precvičovať cviky na správne držanie tela.

• Správne pomenovať základné polohy tela,
druhy realizovaných cvičení z oblasti
psychomotoriky.
• Ukázať správne základné polohy tela a
primerane svojim schopnostiam vykonávať
psychomotorické cvičenia v rôznych
obmenách.
• Uplatniť prvky psychomotoriky a
psychomotorických hier a prežívať pocity
radosti z pohybu a hry.
• Poznať jednoduché testy na posudzovanie
svojej flexibility, držania tela, dýchania

Kognitívny:
Aktívne sa pohybovať v prírode. Korčuľovať sa na ľade.
Korčuľovať sa na asfalte.
Afektívny:
Vážiť si hodnoty prírody. Prejaviť záujem o zimné športy.
Psychomotorický:
Ohľaduplne sa hrať a zabávať v prírode. Prejaviť nové
pohybové zručnosti.

• Správne pomenovať základné pohybové
činnosti vo výučbe realizovaných druhov
sezónnych pohybových aktivít.
• Ukázať správne technické predvedenie
elementárnych pohybových zručností vo
výučbe realizovaných sezónnych
pohybových činností v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky sezónnych pohybových
činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo
voľnom čase.

Kognitívny:
Poznať potrebu dobrej fyzickej kondície.
Poznať vhodné cvičenia.
Afektívny:
Tešiť sa z dobrých výkonov.
Oceniť vlastný pohyb a zlepšovanie vlastnej kondície.
Psychomotorický:
Pripraviť sa na pohyb na lyžiach.

• Správne pomenovať základné pohybové
činnosti súvisiace s prípravou na lyžiarsky
výcvik
• Ukázať správne technické prevedenie
cvičení, ktoré súvisia s prípravou na
lyžiarsky výcvik.
• Využiť naučené zručnosti pri samotnom
lyžiarskom výcviku.
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Základné pohybové aktivity:
- cvičenia na všeobecnú kondíciu
- naťahovacie cvičenia
- cvičenia na nácvik základného lyžiarskeho
postoja
- cvičenia na nácvik základných lyžiarskych
prvkov

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu športovo-tanečná príprava na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie - Žiak

Jazyk a komunikácia

1.-6.

Matematika a práca s
informáciami
Príroda a spoločnosť

1.-6.

-používanie správnych pojmov
-vhodná komunikácia pri šport. činnostiach
-narábanie s číselnými hodnotami v praxi

Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Dopravná výchova

3.

-precvičovanie poznatkov prírodovedy počas turistických vychádzok v rôznych
ročných obdobiach
-drobné pohybové hry/EV/

4.

-práca s rytmom, prvky ľudového tanca

6.

Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné
zručnosti

-precvičovať si získané základné vedomosti zamerané na bezpečné správanie
v rôznych dopravných situáciách pri pobyte mimo školy
-pri pobyte v prírode si uvedomovať jej hodnoty a dôležitosť ochrany
-vážiť si seba i svojich spolužiakov, spolupracovať, pomáhať si pri šport.
činnostiach
-uvedomiť si dôležitosť pohybu ako súčasti starostlivosti o zdravie
-poznávanie rôznych druhov tancov pochádzajúcich z rôznych častí sveta
-prezentácia seba samého na súťažiach a vystúpeniach

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania športovo-tanečnej prípravy a ktoré sa opierajú o kľúčové
/základné/ kompetencie. Patrí sem:
- komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch,
- matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky,
- digitálna kompetencia,
- naučiť sa učiť,
- spoločenské a občianske kompetencie,
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iniciatívnosť a podnikavosť,
kultúrne povedomie a vyjadrovanie.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií

Komunikačné
aktívne a so záujmom
počúva

Občianske
posudzuje svoje reálne
fyzické a duševné možnosti

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať– s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
vníma dôležitosť
neverbálneho spôsobu
komunikácie
sústreďuje svoju
nerozptýlenú pozornosť
na toho, kto hovorí

odhaduje dôsledky
vlastného správania a
konania v najrozličnejších
situáciách

Kultúrne
rozumie obsahom a
významom slov a slovných
spojení
pozná rozdiely medzi
folklórom a súčasnou
hudobnou produkciou

Kompetencie
Sociálne a interpersonálne
akceptuje druhých ľudí takých,
akí sú

Existenciálne
používať informácie a
pracovať s nimi

K učeniu
pozná proces učenia, jeho fázy

je platným členom v tímovej
práci

riešiť problémy

motivuje sa pre ďalšie učenie

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu

rešpektuje individuálny
hudobný vkus

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný názor

je schopný poznať a pochopiť
svoje myšlienkové postupy

má pozitívny vzťah k sebe
aj k iným

všíma si kultúrne prejavy
iných národov, národností,
etník

dôveruje a je empatický/á vo
vzťahu k druhým

dokáže formulovať a klásť
otázky

udržuje s hovoriacim
očný kontakt

háji svoje práva aj práva
iných

rozumie poznaniu, že svet je
svetom mnohých kultúr a
rešpektuje ho

je schopný/á spolupracovať na
spoločnej úlohe, činnosti

dopĺňa si vedomosti a rozvíja
zručnosti, prepája ich s
poznaným, systematizuje ich a
využíva pre svoj ďalší rozvoj a
reálny život
kriticky hodnotí svoj pokrok,
prijíma spätnú väzbu a
uvedomuje si svoje rozvojové
možnosti

neskáče do reči

v tímovej práci uplatňuje
svoje individuálne
schopnosti, vedomosti a
zručnosti, spolupracuje

iné kultúry a ich umenie
považuje za rovnocenné a
inšpirujúce

vníma človeka ako súčasť
prírody

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
K základným metódam teoretického vzdelávania patria:
- opis a vysvetlenie cvičenia, správania a ich opakovanie,
- demonštrácia cvičenia, správania s určením úloh na pozorovanie,
- upozornenie na chyby, nedostatky a ich príčiny s poukázaním na spôsoby ich odstraňovania,
- zadávanie problémových úloh,
- zadávanie domácich cvičení,
- beseda, diskusia so žiakmi orientovaná na rozbor pohybovej činnosti a správania,
- hodnotenie dosiahnutých výsledkov a vytyčovanie ďalších úloh a cieľov.
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K základným metódam osvojovania poznatkov žiakmi patria:
- pozorovanie ukážky a vytváranie predstavy o nej,
- opakovanie opisu a vysvetlenia formou vonkajšej, neskôr aj vnútornej reči,
- cieľavedomé sledovanie praktickej činnosti /iných i svojej/ a porovnávanie sledovaného,
- samostatné riešenie úloh učebnej a výchovnej činnosti,
- uvedomenie si nedostatkov a ich odstraňovanie v praktickej činnosti,
- uplatňovanie osvojených vedomostí v pohybovej činnosti, v správaní a pri sebakontrole v štandardných, postupne v zmenených
podmienkach a pri cvičení doma.
V procese telovýchovného teoretického vzdelávania žiakov je potrebné vždy spájať slovné pôsobenie s praktickou činnosťou, názornou
ukážkou a pod.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
J. Poprocká: Športovo-tanečná príprava ako nový predmet na 1. stupni ZŠ v rámci školského vzdelávacieho programu ISCED 1, 2009
7.Hodnotenie predmetu.
Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach,
v snahe o lepšie výkony. V smere k žiakovi by malo prevládať pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom ďaleko odbornejšie,
objektívnejšie a v očakávaní pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.
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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Príloha č. 3

Učebné osnovy pre 3. ročník ISCED1 podľa jednotlivých predmetov
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Predmet: Slovenský jazyk– 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Základnou úlohou predmetu Slovenský jazyk na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si
pravopis a gramatiku, rozvíjať komunikačné schopnosti na úrovni ústnej i písomnej. Dobré zvládnutie tohto predmetu vytvára predpoklady na
zvládnutie aj ďalších vyučovacích predmetov.
Predmet slovenský jazyk a literatúra spája jazykovú zložku, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. K hlavným aspektom patrí
rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. Učia sa hlbšie
vnikať do zákonitostí jazyka. Gramatickej stránke vedia správne vyslovovať slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások. Vedia
správne napísať slová po obojakých spoluhláskach, ovládajú písanie vlastných mien. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal
dôraz klásť na čítanie s porozumením a vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám. Písanie sa stáva pre žiaka základným nástrojom
gramotnosti a zároveň mu slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný.
V jazykovej výchove žiaci spoznávajú zvukovú stránku jazyka, učia sa správne používať slovnú zásobu a tvoriť nové slová. Jazyková
výchova vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, prehľadného a zrozumiteľného
vyjadrovania.
V literárnej výchove žiaci vedia analyzovať a reprodukovať jednoduché literárne texty. Učia sa formulovať vlastné názory o prečítanom diele,
postupne získavajú čitateľské návyky, poslúchajú umelecké texty. Pomocou vhodných metód a zážitkových postupov získavajú potrebné
čitateľské schopnosti.
V slohovej výchove sa žiaci zoznamujú s verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Učia sa čítať s porozumením, kultivovane sa vyjadrovať
a písať, riešiť problémy v modelových situáciách a rozoberať a posudzovať obsah textu.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne
a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Gramotnosť je nevyhnutným predpokladom
pozitívneho duševného rozvoja žiaka, jeho ďalšieho vzdelávania a skultúrňovania. Učiteľ vedie žiakov vyjadrovať sa v ústnej a písomnej
forme v životných komunikačných situáciách, k upevňovaniu čitateľských návykov spojených s reprodukovaním, vedieť správne spisovne,
gramaticky sa vyjadrovať nielen v ústnom, ale aj v písomnom prejave. Budovať u žiakov zdravé sebavedomie, vytváranie vlastného názoru
na svet okolo seba. Slovná zásoba sa obohacuje kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Nezabudnuteľnou je i lit erárna zložka jazyka.
Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 3. ročníku ZŠ je predovšetkým:
- upevniť si základy písanej reči (čítania a písania),
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poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči prostredníctvom nej sa žiaci
zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami,
osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej,
upevniť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,
získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,
osvojiť si návyky správnej výslovnosti,
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,
prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,
viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).

3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
8 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 8 hodín/týždeň

Téma
1.opakovanie

2. Obojaké spoluhlásky

3. Dvojhlásky

4. Vybrané slová

5. Abeceda

Obsahový štandard
Písanie a výskyt samohlásky ä.
Písanie a výslovnosť spoluhlások – l/ĺ, r/ŕ.
Obmieňanie slov – spoločný základ slova.
Opakovanie tvrdých a mäkkých
spoluhlások.
Pravopis dvojhlások ia, ie, iu.
b, m, p, r, s, v, z, f
- vymenovať,
- rozlišovať v texte,
- triediť ich do skupín
ia, ie, iu,
- pravopis dvojhlások
- písanie dvojhlások ia, ie, iu po obojakých
spoluhláskach
Vymenovať a vedieť základné vybrané
slová po obojakých spoluhláskach.
Vedieť utvárať k nim príbuzné slová.

Ciele témy
Afektívny cieľ- vzbudiť záujem o učenie, zopakovať
a tým aj utvrdiť učivo II. Roč.
Pestovať zmysel pre povinnosť, poriadok, vzbudzovať
u žiakov kladný postoj k práci a povinnostiam.

Výkonový štandard
Utvrdzovanie a upevňovanie vedomostí a zručností
získaných v II. ročníku. Aktívne zlepšovať
nadobudnuté vedomosti.

Uvedomiť si a zafixovať , že po obojakých
spoluhláskach sa môže písať i/í, y/ý.

Osvojenie si abecedy.
Abecedné čítanie.

Pochopiť výhody praktického použitia abecedného
radenia rôznych údajov.
Poznať abecedu spamäti.

Vedieť vymenovať obojaké spoluhlásky.
Rozlíšiť obojaké spoluhlásky od tvrdých a mäkkých.
Snažiť sa motivovať, aby riešili tento pravopisný
problém.
Vedieť to pochopiť, spracovať a následne to aj v praxi
správne písať.
Vyhľadávať dvojhlásky v slovách, vedieť pochopiť
rozdiel medzi dvojhláskami a slabikami.
Dôkladne si osvojovať najpoužívanejšie vybrané
slová.
Nielen vymenovať vybrané slová spamäti, ale ich aj
poznať, rozumieť im a vedieť ich uplatniť
v písomnom a ústnom prejave.
Pozorovať zoradenie slov podľa abecedy.
Vedieť vymenovať abecedu aj ju hláskovať.

Uvedomiť si, že v slovách, v ktorých sa píše po
obojakých spoluhláskach dvojhláska sa píše dvojhláska
a nie i/í a y/ý.
Poznať vybrané slová, rozumieť im, vedieť, že patria
medzi vybrané a poznať ich pravopis.
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6. Slovné druhy

Ohybné slovné druhy:
Podstatné mená – vlastné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy:
Príslovky
Predložky
Na začiatku slova.
Uprostred slova.
Na konci slova.

Rozumieť obsahom a významom slovných druhov
a spojení.
Vyhľadávanie slovných druhov v texte, pozorovanie
slov vo vete.
Upevnenie informačných a komunikačných zručností.
Uvedomiť si rozdiely medzi slovami z hľadiska ich
významu a funkcie.

Rozvíjanie slovnej zásoby, skvalitňovanie
vyjadrovacích schopností a zručností.
Rozvoj a skvalitňovanie komunikácie, verejného
prejavu.

Teoreticky vysvetliť tento jav, ktorý sa považuje za
prirodzený a precvičovaním sa postupne odstráni.

8. Veta

Druhy viet:
- oznamovacia,
- opytovacia,
- rozkazovacia.

Utvrdenie a upevnenie získaných vedomostí.
Viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitie
v oblasti komunikácie.

10. Písanie

Samohlásky
Spoluhlásky
Arabské číslice
Všeobecné pojmy
-čitateľské/divák
-knižnica
-text
-časopis
-bábkové divadlo- bábka
Literárne žánre
-ľudová pieseň
Štylizácia textu
-zdrobnenina
Štruktúra diela
-dej, rým
-pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie
-predstavenie sa
-privítanie/rozlúčenie
-prosba/želanie
-poďakovanie
-ospravedlnenie ústne- s vysvetlením
-vyjadrenie súhlas/nesúhlas
-blahoželanie – ústne/písomné
-vyčítanka
-hádanka

Dbať na správny tvar písmen a číslic

Ovládať delenie spoluhlások podľa znelosti.
Správne vyslovovať a písať slová, v ktorých dochádza
k spodobovaniu.
Naučiť sa, ako si overiť, ktorú spoluhlásku majú
napísať – spôsob tvorby množného čísla.
Správne napísať a intonovať oznamovacie,
opytovacie, rozkazovacie.
Rozlišovanie viet správnou intonáciou.
Naďalej upevňovať čitateľské, pisateľské
a gramatické návyky.
Skvalitňovať pisateľské zručnosti, písomný prejav –
vizitka žiaka, jeho osobnosti

7. Spodobovanie

11. Čítanie a literatúra

12. Sloh

13. Literárne žánre

Vnímať formy písaného textu v rôznych oblastiach
života.

Spolupráca s knižnicou, návšteva galérií, múzeí
a divadiel (štátne a bábkové)
Rozvíjať hrdosť a národné povedomie

Ľudová pieseň – ľudová slovesnosť, láska k domovu,
jazyku
Súčasť prejavu detí

Tvorba rýmov – malebnosť jazyka, rozvoj slovnej
zásoby

Rým- zvuková zhoda slabík
Úcta k starším
Formy spoločenského styku/ verbálna a neverbálna
komunikácia
Dramatizácia rôznych situácií
Pravidlá komunikácie- mimika, pantomíma
Upevňovanie správnych spoločenských návykov,
zvyklostí

Vyjadrovanie sa v kruhu rodiny a v spoločnosti
Upevňovanie asertívneho správania, podriadenie sa
jednotlivca kolektívu, rozvoj kolektívneho myslenia
Potlačovanie negatívnych sebeckých prejavov.
Upevňovanie kolektívnych väzieb

Správna artikulácia slabík
Rozvoj detskej predstavivosti

Rozvoj fantázie, empatie
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-báseň
-ľudová pieseň
-rozprávka

-jedna z foriem literárneho vyjadrenia
-láska k rodnej reči

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu slovenský jazyk a literatúra na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie - Žiak má

Obojaké spoluhlásky

1,2,4,6,7 8

Dvojhlásky

2,3,4

Vybrané slová

5,6,8

Abeceda
Slovné druhy

5,6,7,8
4,5,8

Spodobovanie

5,6,8

Veta
Písanie

6,8
10

Čítanie, sloh

11, 12

Literárne žánre

13

Pozitívny vzťah k práci
Rozumie grafickému a vizuálnemu stvárneniu písmena
Pochopenie základného významu slova
Orientácia v texte
Pozitívny vzťah k čítaniu, písaniu
Je schopný aktívne a zrozumiteľne sa vyjadrovať
Vytvára si vlastný názor
Chápať obsah a zmysel prečítaného textu
Poznať abecedu a jej hláskovanie
Rozvíjanie slovnej zásoby, skvalitňovanie vyjadrovacích schopností a zručností
Poznať postavenie slovných druhov vo vete
Správne vyslovovať a písať slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu
Uvedomenie si vhodného využívania spisovného jazyka a nárečia
Rozlišovanie viet podľa obsahu a intonácie.
Zdokonaľovanie písomného prejavu
Správne písanie číslic, tlačených tvarov abecedy
Získať pozitívny vzťah k literárnym dielam, získať vedomosti ako sa správa jednotlivec v spoločnosti
Formy a spôsoby kolektívneho správania sa, rozvoj asertívneho myslenia
Porozumieť textu, vedieť text zaradiť k literárnym žánrom
Chápať rozdiel medzi dobrom a zlom
Naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím
-vnímanie kultúrnej tradície jazyka a reči

4.Požiadavky na výstup.
Poznávacie a rečové kompetencie
Motorické zručnosti:
- samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov písma (písané alebo tlačené písmo),
- prečítať, podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať a prečítať arabské číslice v súvislosti s učivom v matematike.
Verejná prezentácie textu, verejný prejav:
- pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť,
- osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov,
- reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
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- zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť,
- vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi,
- pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.
Analytické zručnosti:
- uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy, vyhodnocovať ich a postupne zatrieďovať.
Tvorivé zručnosti:
- tvoriť vlastný text,
- ústne prezentovať vlastný text,
- napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh),
- porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov atď.) s použitím priamej reči,
- dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo,
- zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.
Informačné zručnosti:
- používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty.
Komunikačné zručnosti:
- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
- vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu,
- verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

optimálne komunikovať

zodpovednosť vo
svojom konaní

pozitívny vzťah k
čítaniu

schopnosť sebareflexie

chápe obsah a zmysel
prečítaného textu a vie
naň reagovať

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať s

má pozitívny vzťah k
sebe aj k iným

rozumie obsahom a
významom slov a
slovných spojení
z literatúry čerpá
poučenie, návody na
riešenie vlastných
problémov, stáva sa
empatickejším
správa sa kultúrne,
kultivovane, primerane
okolnostiam, situáciám,
ľuďom
je tolerantný a
empatický

Sociálne a
interpersonálne
je pripravený byť v
interakcii s inými ľuďmi

Existenciálne

K učeniu

používať informácie a
pracovať s nimi

je zodpovedný k druhým a
berie do úvahy ich
potreby a záujmy

formuluje otázky a
odpovedá na otázky s
využitím získaných
informácií

rozozná problém
formuluje možné
riešenia
uplatňuje fantáziu,
predstavivosť, vytvára
asociácie

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný názor

prispôsobuje svoje
správanie
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prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
rozumie významu
základných prejavov
gestikulácie a mimiky
tváre
aktívne počúvať

je schopný/á vytvárať
väzby s inými ľuďmi
vníma človeka ako súčasť
prírody

5.Metódy a formy práce – stratégia vyučovania.
Sú v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa. Vybrané formy majú byť veku
primerané a majú podporovať motiváciu, záujem o tvorivé činnosti žiakov.
a/ Podľa zdroja poznania a druhu poznatkov:
- slovné metódy – monologické,
- dialogické,
- výkladovo – ilustratívne,
- praktické metódy – nácvik zručností.
b/ Podľa fáz vyučovacieho procesu:
- metódy motivačného charakteru,
- fixačného charakteru,
- expozičného charakteru,
- diagnostické metódy.
c/ Podľa spôsobu interakcie:
- metódy frontálne,
- skupinové,
- individuálne.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Metodická príručka Slov. jazyka pre 3. roč.
PZ- vybrané slová
Magdaléna Reváková- O vybraných slovách
Eva Dienerová- Pravopisné cvičenia pre 3. roč. ZŠ
Pravidlá slovenského pravopisu
Renáta Bočkayová- Šťúplik a vybrané slová
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Detské časopisy – Zornička, Fifík
V. Damboráková – Písanie v 3. roč. ZŠ
Texty na počúvanie – piesne, básne, rozprávky.
Využívame médiá – časopisy, CD, DVD, videokazety, metodické príručky.
7.Hodnotenie predmetu.
Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou predmetu. Má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. V treťom ročníku slovenský jazyk
klasifikujeme známkou.
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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Predmet: Anglický jazyk – 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Cudzie jazyky sa v poslednej dobe dostávajú do popredia všeobecného záujmu. Výučba anglického jazyka je jedným z najrozšírenejších fenoménov, ktorý
si vyžaduje dnešný moderný svet. Komunikácia je najdôležitejšou zložkou nielen v materinskom jazyku, ale aj pri výučbe cudzích jazykov. Vedieť sa
dorozumieť, byť schopný komunikovať, spoznávať a orientovať sa v kultúre iných krajín, čiže získať multikultúrnu kompetenciu je veľkou devízou pre
každého z nás. Veľmi dôležité je preto podporovať a vytvárať pozitívny postoj najmenších učiacich sa k anglickému jazyku. Učenie a proces učenia je
ovplyvnený rôznymi faktormi. Množstvo informácií, rôzne požiadavky na učiaceho môžu spôsobiť stratu nadšenia, neúspech a nakoniec aj pocit zlyhania
pod vplyvom vlastnej nedostatočnosti. Preto je veľmi dôležitá správna motivácia, najefektívnejšie postupy a vhodné metódy, pri ktorých sa dosiahne
optimálny výsledok. Do učiaceho procesu je tiež preto veľmi dôležité zahrnúť aj emocionálne zážitky, vizuálne podnety, príbehy a dramatizáciu, aby
mohol každý rozvíjať svoje schopnosti v rámci individuálnych možností.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov základné pojmy a frázy, získať všeobecné kompetencie a jazykové kompetencie. Kľúčovými
kompetenciami sú: porozumieť (počúvanie a čítanie čiastkové), hovoriť (vedieť sa opýtať, odpovedať na jednoduchú otázku) a písať (jednoduché vety).
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.

Dotácia:

Téma
Predstavovanie sa
8 hod.

Farby a hračky
8 hod.

Triedy so všeobecným zameraním
3 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 3 hodín/týždeň
Obsahový štandard
Základné frázy- Ako sa voláš?
Koľko máš rokov?
Ktoré je Tvoje obľúbené číslo?
Abeceda
Čísla 1-10
Hláskovanie, spájanie slov s obrázkami.
Základné pokyny v triede (postav sa,
sadni si, otvor si učebnicu, zatvor si
učebnicu, poď k tabuli, nerozprávaj,
počúvaj, pozeraj, podaj mi)
Základná slovná zásoba (hračky, farby ..)
Opis hračiek. Počúvanie s porozumením.

Ciele témy
Afektívny cieľ:
Vzbudiť záujem o učenie. Motivovať a prehlbovať kladný vzťah
k novému jazyku. Zdôraznenie významu komunikácie.
Schopnosť zareagovať na otázku.
Kognitívny cieľ: Zapamätať si základné frázy. Vedieť abecedu,
hláskovať a spájať slová s obrázkami.
Vedieť reagovať na základné pokyny v triede.
Tvoriť jednoduché vety aj v podobe otázok.
Psychomotorický cieľ
Nacvičiť krátky dialóg podľa naučených fráz.
Afektívny cieľ: Vyvíjať u žiakov úctu a kladný vzťah k svojim
veciam a obľúbeným hračkám. Starostlivosť o vlastnú hračku.

Výkonový štandard
Vie sa predstaviť a spýtať „Ako sa voláš?;
Koľko máš rokov?; Ktoré je Tvoje obľúbené
číslo?“
Vie základné číslovky, hláskovať. Dokáže
spojiť slovo s obrázkom.
Reaguje na pokyny týkajúce sa školského
prostredia.

Opíše obľúbenú hračku. Vie sa opýtať je to....
a zároveň odpovedať na danú otázku. Dokáže
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Otázka je to? Krátke odpovede. Pieseň.
Čítanie jednoduchých viet
s porozumením. Hláska „a“. Písanie
veľkých písmen.
Doprava
9 hod.

Dopravné prostriedky, členovia rodiny.
Neurčitý člen. Používanie prídavných
mien, ich postavenie vo vete, pieseň.
Nové prídavné mená rýchly, pomalý.
Zhrnutie lekcií 1-3.

Pocity
8 hod.

Opisovanie pocitov- som šťastný,
smutný...
Tvorba otázky- Si šťastný?; Je ona, je on
šťastný? Hláska „o“. Prídavné mená –
chudý, tučný, smiešny. Vianoce- piesne
slovná zásoba.

Jedlo
8 hod.

Základná slovná zásoba (ovocie, zelenina,
sladkosti.)
Množné číslo podstatných mien pravidelné, nepravidelné. Otázka koľko je
tam? Väzba tam je, tam sú.

Príroda
9 hod.

Nová slovná zásoba (kvety, stromy,
rybník, obloha...)
Otázka čo sú oni? Slovosled vo vete,
čítanie, s porozumením počúvanie
s porozumením. Hláska, „sh“
Zhrnutie lekcií 4. – 6.

Izby v dome
8 hod.

Predložky v, na, pod. Základná slovná
(kuchyňa, spálňa, kúpeľňa...) Otázka Kde
je?, Kde sú. Určovanie poradia, zámená.
Hláska ch.

Kognitívny cieľ:
Osvojovať si základnú slovnú zásobu. Správne vyslovovanie hlások.
Rozvíjať audiovizuálne schopnosti u detí.
Psychomotorický cieľ: Správne pomenovať hračky. Farebný diktát.
Utvárať krátke otázky. Tvorivé činnosti so slovnou zásobou.
Afektívny cieľ: Pri opakovaní poukázať na to, aký dôležitý je
anglický jazyk v komunikácii ako aj pri cestovaní.
Kognitívny cieľ: Opakovaním automatizovať dosiahnuté vedomosti.
Preverenie nadobudnutých vedomostí. Správne používanie
neurčitého člena, prídavných mien vo vete.
Psychomotorický cieľ: Tvorivé činnosti so slovnou zásobou.
Vytvorenie projektu hračky.

pochopiť text po prečítaní a počúvaní.

Afektívny cieľ:
Vzbudiť záujem o bližšie spoznanie seba samého.
Kognitívny cieľ:
Naučiť sa spájať zvukovú stránku jazyka so stránkou významovou.
Správne vytvárať otázku. Vedieť používať prídavné mená, vedieť
vyslovovať hlásky.
Psychomotorický cieľ: Tvorba vianočných ozdôb, vianočných
pohľadníc. Správne pomenovať základné pocity.
Afektívny cieľ:
Zamyslieť sa nad zmyslom zdravej výživy a vzbudiť o ňu záujem.
Vyzdvihnúť dôležitosť správneho stravovania sa.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si čo najviac poznatkov z danej oblasti. Pomôcť žiakom
zopakovať, upevňovať základné gramatické štruktúry.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť vytvoriť krátky dialóg na základe zadanej otázky.
Afektívny cieľ: Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu k prírode.
Ochrana prírody.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si príslušnú slovnú zásobu. Správny slovosled vo vete.
Pochopiť text po vypočutí a po prečítaní.
Psychomotorický cieľ:
Prostredníctvom hry znázorniť vzťahy v prírode. Tvorba pexesa
o prírode, tvorba projektu záhrada.
Afektívny cieľ: Vzbudiť záujem o bližšie spoznanie svojho okolia.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si čo najviac poznatkov z danej oblasti. Pomôcť žiakom
spoznať a upevniť nové štruktúry. Vedieť zodpovedať na otázku:
Kde je, kde sú?
Psychomotorický cieľ: Hra s kartičkami, objektmi, kde je, kde sú.

Pozná nové výrazy, ktoré môže využiť pri
opise svojich pocitov.
Vie vytvoriť základnú otázku pri pýtaní sa
o pocitoch.

Vie pomenúvať dopravné prostriedky,
používať neurčitý člen. Dokáže použiť
prídavné mená pri opise vo vetách.

Vie tvoriť množné číslo podstatných mien,
vie správne použiť väzbu tam je, tam sú,
dokáže sa opýtať koľko je tam..?

Pozná novú slovnú zásobu. Dokáže sa
správne opýtať, vie pochopiť text po vypočutí
a po prečítaní. Vie aplikovať získané
poznatky v projektovej práci.

Popíše základné miestnosti v dome a opíše
vlastnú izbu. Vie určiť správne poradie
obrázkov po vypočutí nahrávky, vie správne
použiť predložku.

207

Rodina
8 hod.

Vesmír
9 hod.

Vesmírna raketa
8 hod.

Nová slovná zásoba (mama, otec, brat,
sestra,..)
Precvičovanie slovesa mať v otázke aj
v odpovedi. Opis izby, pravdivé
a nepravdivé výpovede. Pieseň, detailné
počúvanie.
Základná slovná zásoba (skafander,
vesmír, hviezdy). Čísla 11-20. On, ona
má, nemá. Sloveso mať rád + množné
číslo podstatných mien. Báseň, hláska
„th“ Spoznávanie obrázkov, dopĺňanie do
básne. Zhrnutie lekcií 7-9. Projekt moja
rodina.
Činnostné slovesá. Modálne sloveso
vedieť. Príkazy. Hláska „ng“.
Nasledovanie inštrukcií. Pieseň.
Informatívny text. Text o prírode.

Počasie
8 hod.

Nová slovná zásoba (veterno, slnečno,
horúco..). Prítomný priebehový čas.
Dialóg -Aké je počasie? Spájanie
výpovedí s obrázkom. Opis obrázka.

Vitajte doma
8 hod.

Činnostné slovesá, príslovky. Prítomný
priebehový čas. Slovosled vo vete. Pieseň.
Hláska „ck“. Čítanie s porozumením.
Príbeh o rodine. Zhrnutie lekcií 10- 12.
Projekt o počasí.

Afektívny cieľ: Poukázať na význam rodiny, úcta k rodičom,
k mamám. Prehlbovanie dobrých vzťahov v rodine.
Kognitívny cieľ: Osvojiť si novú slovnú zásobu. Vedieť odpovedať
na otázku máš, použitie zápornej odpovede.
Psychomotorický cieľ: Vedieť opísať izbu podľa obrázka.

Vie použiť novú slovnú zásobu, vie sa opýtať
pomocou slovesa mať, dokáže po vypočutí
nahrávky podať pravdivý opis.

Afektívny cieľ: Vzbudiť záujem o poznanie vesmíru, zdôrazniť
význam ochrany životného prostredia.
Kognitívny cieľ: Osvojiť si základnú slovnú zásobu. Vedieť použiť
sloveso mať, mať rád. Zopakovať a upevňovať základné štruktúry.
Psychomotorický cieľ: Tvorba dialógu o rodine, vedieť spoznať
obrázok po vypočutí.

Pozná novú slovnú zásobu. Dokáže použiť
sloveso mať v kladnom a zápornom význame.
Vie na základe získaných informácií vytvoriť
projekt o rodine.

Afektívny cieľ: Opakovane poukázať nato, že naša zem je súčasťou
vesmíru.
Kognitívny cieľ: Osvojiť si nové činnostné slovesá. slovnú zásobu.
Vedieť použiť modálne sloveso vedieť, byť schopný nasledovať
inštrukcie, pochopiť príkaz.
Psychomotorický cieľ: Používa určené pokyny v triede, správne na
ne reaguje. Napísanie informatívneho textu.
Afektívny cieľ: Poukázať na globálne zmeny v počasí, časté
prírodné katastrofy.
Kognitívny cieľ: Osvojiť si čo najviac poznatkov z danej oblasti.
Vedieť používať priebehový čas, spájať výpovede s obrázkom.
Psychomotorický cieľ: Vytvoriť dialóg na základe zadanej otázky.

Dokáže používať činnostné slovesá, modálne
sloveso vedieť. Reaguje na príkazy
a inštrukcie.

Afektívny cieľ: Pri opakovaní poukázať na to, aký dôležitý je
anglický jazyk v komunikácii. Využitie voľného času počas
prázdnin.
Kognitívny cieľ: Pomôcť žiakom zopakovať, upevňovať základné
gramatické štruktúry.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť vytvoriť projekt o počasí.
Vedieť napísať príbeh o rodine.

Vie použiť správny slovosled vo vete. Vie
pochopiť text po prečítaní. Dokáže aplikovať
vedomosti aj písomnou formou pri opise
a v projektovej práci.

Vie pomenúvať ročné obdobia , vie sa opýtať
aké je počasie. Dokáže používať jednoduchý
priebehový čas.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu anglický jazyk na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Osvojenie kompetencie

Človek a
spoločnosť

Žiak
- bližšie spoznanie svojho okolia
- utváranie dobrých medziľudských vzťahov,
- rodina- základná bunka spoločnosti

2,6,8,12

Základ. učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové učivo
(disponibilné)
30%

18
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Človek a hodnoty

1,7,12

Umenie a kultúra
Človek a svet práce
Človek a príroda

8
9,7,5
6,10,11

Jazyk a
komunikácia

1,3,4,9

- získavanie správnych komunikačných zručností žiak-učiteľ, žiak-žiak
- väzby medzi vrstovníkmi
- efektívne využívanie voľného času
- vytváranie vhodného rodinného prostredia
- získavanie základnej slovnej zásoby v cudzom jazyku
- spoznávanie sveta zvierat a tvorba projektov

16

- orientovanie sa v základných gramatických štruktúrach viet
- tvorba jednoduchých viet
- schopnosť odpovedať na základné otázky

18

11
18
18

Prierezové témy
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova

- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí
- má pozitívny vzťah k prírode a zvieratám
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných
- vie sa začleniť do kolektívu
- výber vhodnej hudby v cudzom jazyku (posluch)
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie

Celkový počet disponibilních hodín
Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

99/100%

Celkový počet hodín/školský rok

99/100%

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania cudzieho jazyka, a ktoré sa opierajú o všeobecné kompetencie
a jazykové kompetencie. Zaraďujeme sem:
- komunikačné zručnosti,
- percepčno-motorické zručnosti,
- pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti,
- analytické zručnosti,
- tvorivé zručnosti,
- informačné zručnosti.
Žiaci po ukončení tretieho ročníka by mali ovládať základné komunikačné zručnosti, slovnú zásobu viacerých tematických okruhov.
V gramatike žiaci zvládajú tvorbu kladných, záporných a opytovacích viet, používanie prídavných mien a základných predložiek.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
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Komunikačné

Občianske

Kultúrne

Predstavovanie sa

Je schopný zareagovať
na jednoduché otázky
s primeranou
odpoveďou

Má chuť poznávať nový
jazyk a získavať nové
vedomosti.

Jednoduchými slovnými
spojeniami vie sa
predstaviť a zareagovať
na dané pokyny.

Farby a hračky

Je schopný opísať svoju
obľúbenú hračku

Vyvíja si vzťah
k svojím veciam

Rozvíjanie
audiovizuálnych
schopnosti

Doprava

Dokáže pomenovať
dopravné prostriedky

Využíva správne
komunikačné
schopnosti

Pocity

Pozná výrazy, ktoré
môže využiť pri opise
svojich pocitov
Vie vyjadriť, ktoré jedlo
má rád, ktoré nie

Uvedomuje si
dôležitosť správnej
komunikácie pri
cestovaní
Vyvíja si vzťah k sebe
a svojím blízkym
Uvedomuje si
dôležitosť správne ho
stravovania, správnej
výživy
Vyvíja si vzťah
k prírode, vytvára si
pozitívny vzťah
k ochrane prírody

Jedlo

Sociálne a
interpersonálne
V interakcii s inými
ľuďmi používa
najjednoduchšie spôsoby
ako nadviazať základnú
komunikáciu

Existenciálne

K učeniu

Získavaním nových
vedomosti a schopností
sa vie orientovať v
kolektíve

Tvorivé činnosti so
slovnou zásobou
v interakcii so
spolužiakmi.
Utvára si dobré
medziľudské vzťahy aj v
kolektíve

Nové vedomosti mu
umožňujú lepšie opísať
veci.

Vlastnou aktivitou
získava nové
poznatky, postupne si
vytvára vhodné
myšlienkové súvislosti
a taktiež, pracuje
s rôznymi zdrojmi
Dokáže pomocou
vlastných schopností
opísať veci.
Kreativitou vytvára
projekty, získava nové
poznatky

Získava čo najviac
poznatkov z danej
oblasti.

Záujem o bližšie
spoznanie samého seba aj
blízkych
Uvedomovanie si
správneho zdravého
životného štýlu

Opakovaním poukázať
na dôležitosť správnej
komunikácie aj pri
cestovaní
Uvedomovanie si
vlastného ja, aj svojho
okolia
Jazyk mu umožňuje
vyjadriť svoje životné
potreby

Spoznáva a upevňuje
nové štruktúry

Upevňuje si vzťah
k prírode a jej ochrane

Snaží sa vnímať svoje
životne prostredie

Pomocou nových
vedomostí sa zvyšuje
záujem o bližšie
spoznania svojho okolia
V interakcii so
spolužiakmi vedieť opísať
vlastných príbuzných

Uvedomenie si seba ako
súčasť svojho okolia

Prostredníctvom hry
vie znázorniť vzťahy
v prírode. Dokáže
aplikovať poznatky
v projektovej práci
Vie určovať poradie
po vypočutí, tvorivou
činnosťou opísať svoje
prostredie
Dokáže pomocou
novej slovnej zásoby
podať pravdivý opis,
tvoriť dialóg o rodine
Prostredníctvom
nových a získaných
štruktúr je schopný
opísať prírodu

Rozvíja medziľudské
vzťahy

Príroda

Dokáže sa správne
opýtať, pochopiť text po
vypočutí a prečítaní

Izby v dome

Dokáže opísať
miestnosti v dome,
vlastnú izbu

Vyvíja si vzťah
k svojmu rodinnému
prostrediu

Rozvíja svoje estetické
cítenie, vnímanie krásna

Rodina

Je schopný opísať svoju
rodinu, svojich blízkych

Prehlbovanie vzťahov
v rodine, úcta k svojim
blízkym

Uvedomenie si rodiny
ako základnej bunky
spoločnosti

Vesmír

Získavaním novej
slovnej zásoby sa
prehlbuje vzťah
k cudziemu jazyku, je
schopný odpovedať na
zadané otázky
Prehlbovaním

Upevňuje je si vzťah
k prírode, k vesmíru

Spoznáva a upevňuje
nové štruktúry

Prostredníctvom
spolupráce v skupinách
spoznávanie prírody

Uvedomovanie si seba
ako súčasť vesmíru

Opakovane si

Využíva správne

V interakcii so

Prehlbovaním

Vesmírna raketa

Pozícia v rodine, rozvíja
citové vnímanie vlastnej
identity v rodine

Vie sa opýtať na
pocity iných, opísať
vlastné
Vlastnými
schopnosťami vie
vyjadriť, čo má rád

Vie reagovať na
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Počasie

Vitajte doma

a dopĺňaním slovnej
zásoby vie opísať
prírodu
Dokáže vytvoriť dialóg
o počasí, opísať počasie

uvedomuje, že naša zem
je súčasťou vesmíru

Opakovaním si
uvedomuje dôležitosť
jazyka v komunikácií

Prehlbovaním
vedomosti získava
jazykové zručnosti,
ktoré využíva pri
komunikácií

Uvedomuje si globálne
zmeny v počasí

komunikačné
schopnosti pri danej
téme
Jednoduchým
spôsobom vie opísať
ročné obdobia

spolužiakmi používa
správne výrazy

Opakovaním
automatizuje dosiahnuté
vedomosti

Vie využiť dosiahnuté
vedomosti v interakcii so
spolužiakmi

Tvorbou dialógov vie
opísať ročné obdobia

vedomostí si uvedomuje
dôležitosť ľudského
bytia
Prostredníctvom jazyka
vie opísať zmeny
v počasí v súčasných
globálnych zmenách
Opakovaním si
uvedomuje dôležitosť
správneho používania
cudzieho jazyka

inštrukcie a príkazy,
dokáže používať
činnostné slovesá
Vie pomenúvať ročné
obdobia, opísať
počasie, vytvárať
dialóg
Dokáže požívať
správny slovosled vo
vete, aplikovať
vedomosti aj
v písomnej forme

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie anglického jazyka je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem
a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- zážitkové učenie,
- rozhovor,
- scénka, dramatizácia,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.
Na dosiahnutie cieľov vyučovania anglického jazyka je potrebné používať rôzne vyučovacie metódy. Individuálny prístup zo strany učiteľa
aktivizuje u jednotlivých žiakov záujem o jazyk, čo sa prejavuje v jeho tvorivej práci a samostatnom myslení. Hodiny anglického jazyka
musia byť pestré aby dokázali upútať aj tých najmladších. Pri výučbe je nápomocné aj využitie vhodných didaktických prostriedkov. Okrem
zvyčajných didaktických prostriedkov sa na hodinách využíva aj hra a tvorivá aktivita zo strany žiakov (tvorba dialógu, projektu...).
Nevyhnutným faktorom pri výučbe je systematické opakovanie, primeraná náročnosť, precvičovanie učiva. Efektívnym spôsobom
preverovania učiva sú krátke a jednoduché dialógy medzi žiakom a učiteľom a kreatívne hádanky a hry.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
M. Bowen, L. Hocking- English World 1, Macmillan Publishers Limited 2009
E. Haraksimová, R. Mokrá, D. Smrčinová- Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, Ottovo nakladatelství
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7.Hodnotenie predmetu
Žiak je hodnotený podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Pri hodnotení predmetu postupujeme podľa opatrení prijatých
na zasadnutí MZ. Využíva sa slovné hodnotenie, aj hodnotenie známkou. Cieľom slovného hodnotenia je zohľadňovať vyjadrovacie
schopnosti žiaka, kreativitu, soc. správanie a rečové zručnosti, viesť žiakov k správnemu sebahodnoteniu. Slovné hodnotenie je vyjadrené
hlavne v pozitívnom zmysle, aby bol žiak dostatočne motivovaný. V priebehu školského roka sa uskutočňujú testy, v ktorých učiteľ preveruje
jazykové zručnosti žiaka. Hodnotenie je tiež zamerané na čítanie zamerané na kvalitu výslovnosti, ovládanie jazykových a gramatických
štruktúr, rozsah a kvalitu slovnej zásoby.
Hodnotiaca stupnica testov a previerok :
100 – 90 %
1
89 – 75 %
2
74 – 55 %
3
54 – 30 %
4
29 – 0 %
5
Metódy a prostriedky hodnotenia
Metódy: ústne skúšanie, písomné skúšanie, projekt
Prostriedky: ústna odpoveď, test, prezentácia projektu, písomné cvičenia
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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Predmet: Prírodoveda - 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa.
Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo
cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a
zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pri východiskom k
stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné
edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s
dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Prírodoveda má žiakov viesť k: rozvoju myslenia, rozvoju poznatkového systému, rozvoju špecifických postojov, rozvoju prírodovednej
gramotnosti vo všetkých jej zložkách a kompaktne.
Rozvoj myslenia
Žiaci sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:
- sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),
- sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
- sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov),
- vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo
pravidlo),
- sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené
vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie),
- sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou
manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
- si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou
teóriou),
- dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Rozvoj poznatkového systému
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Žiaci sú vedení vo vzdelávacom procese tak, aby:
- si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti
pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet,
ako spolu súvisia a prečo,...
- si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie),
napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
- si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie
vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov,...
- si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych
problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
- si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť
modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) –
napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť,...
Rozvoj špecifických postojov
U dieťaťa sa v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
- dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu),
- dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu
a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce),
- dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom),
- dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia),
- dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou
a zdravým úsudkom v diskusiách).
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 2 hodiny/týždeň

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Veci okolo nás

Prečo sa veci líšia

Chrániť životné prostredie, šetriť
vodou, neznečisťovať ovzdušie

Vedieť vymenovať ľudské výtvory a prírodniny, vedieť rozdiel medzi živou
a neživou prírodninou
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Rastliny – súčasť
prírody

Vesmír

Technika a technické
objavy

Človek ako súčasť
prírody

Prečo stromy plačú?

Vzťah človeka a prírody

Poznať základné časti stromu, vedieť ich nakresliť a popísať(koreň, kmeň, list,
kvet, plod)

Prečo stromy plačú?

Uvedomovať si negatívne vplyvy
človeka na prírodu

Poznať základné časti stromu, vedieť ich nakresliť a popísať

Prečo existujú nahé semená?

Vzťah človeka a prírody

Vedieť vymenovať ihličnaté stromy, vedieť rozdiel medzi listnatým a ihličnatým
stromom

Prečo máme stromy, ktoré majú semená
ukryté?

Vzťah človeka a prírody, zdravá
životospráva

Vedieť ako sa volajú stromy a plody, ktoré na nich rastú

Prečo je voda vo fľaši a knihy nie?

Vzťah človeka a prírody, kolobeh
v prírode

Vedieť, že veci sú vyrobené z látok a látky majú rôzne vlastnosti. Triediť látky na
tuhé (pevné) a kvapaliny.

Prečo je slon ťažký a more veľké?

Prevziať zodpovednosť za svoje
konanie

Vedieť odmerať hmotnosť, objem a poznať medzinárodné jednotky a značky,
meradlo hmotnosti a objemu

Prečo je zmrzlina studená?

Poznať svoje silné a slabé stránky
Zodpovedať za svoje konanie

Vedieť odmerať teplotu vzduchu laboratórnym teplomerom
poznať jednotku teploty a jej značku

Prečo mláky miznú?

Chrániť životné prostredie, šetriť
vodou

Vedieť popísať zmeny vlastnosti vody, kolobeh vody v prírode.

Prečo Slnko vychádza a zapadá?

Prevziať zodpovednosť za svoje
konanie

Vedieť odmerať čas a poznať medzinárodné jednotky a značky, meradlo

Prečo je Zem guľatá?

Vysvetliť vzťah človek, voda,
vzduch, pôda.
Zem má svoj sviatok – Deň Zeme

Vedieť vymenovať planéty Slnečnej sústavy

Prečo sa lopta kotúľa?

Vyvodiť zásady bezpečnosti práce
pri využívaní sily

- uviesť príklady pôsobenia sily v našom živote

Prečo je ľad šmykľavý?

Vyvodiť zásady bezpečnosti práce
pri využívaní trenia v živote

Vedieť, kedy vzniká trenie, poznať pojem trenie

Prečo má bicykel pedále?

Reflexné prvky a vesty

Poznať pojem ozubené koleso

Prečo žiarovka svieti?

Chrániť životné prostredie aj
šetrením elektrickej energie

Vysvetliť význam elektrickej energie a jej šetrenie
Vysvetliť veku primerane, čo je vodič a nevodič (izolant).

Prečo sa podobáme na opicu?

Vysvetliť vzťah človek, voda,
vzduch, pôda

Poznať hlavné vonkajšie časti ľudského tela, vedieť vymenovať podmienky pre
život človeka.

Vysvetliť vzťah človek, voda,

Poznať vývinové štádiá človeka.

Prečo sa podobáme na opicu?
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vzduch, pôda
Prečo vidíme, cítime, počujeme?

Kriticky a selektívne využívať
médiá a ich produkty, dodržiavať
netiketu

Vedieť vymenovať zmyslové orgány.

Prečo potrebujeme zmysly?

Kriticky a selektívne využívať
médiá a ich produkty.

Vedieť pomenovať orgán hmatu a zraku.

Prečo potrebujeme zmysly?

Kriticky a selektívne využívať
médiá.

Vedieť pomenovať orgán sluchu, chuti a čuchu.

Prečo si učením precvičujeme mozog?

Živočíchy – súčasť
prírody

Spoločenstvo –
základ života
v prírode

Vedieť vymenovať, čo tvorí nervovú sústavu.

Prečo počujeme tlkot srdca?

Prevziať zodpovednosť za svoje
konanie

Vekuprimerane vysvetliť, v čom prúdi krv, čo sú cievy, srdce, srdcovo-cievna
sústava.

Prečo majú živočíchy kostru?

Vzťah človeka a prírody, ochrana
rastlín a živočíchov.

Poznať, čo sú to stavovce, vedieť niektoré vymenovať.

Prečo existujú cicavce?
Vzťah človeka a prírody

Poznať, čo sú to cicavce, vedieť niektoré vymenovať. Poznať pojem materské
mlieko.

Prečo vtáky vedia lietať?

Vzťah človeka a prírody, ochrana
rastlín a živočíchov.

Vedieť, čím je pokryté telo vtákov, poznať pojem spevavec, vedieť, že sa vtáky
rodia z vajíčka.

Prečo had v chlade nezamrzne?
Prečo had v chlade nezamrzne?

Život v súlade s prírodou
Ochrana života a zdravia
Prvá pomoc pri uštipnutí
vretenicou

Vedieť, čím sa hady živia.

Prečo žaba môže žiť vo vode aj na súši?

Vzťah človeka a prírody, ochrana
rastlín a živočíchov.

Vekuprimerane vysvetliť pojem obojživelník. Obojživelníky sa rodia z vajíčka.

Prečo žralok nie je typická ryba?

Vzťah človeka a prírody, ochrana
rastlín a živočíchov.

Vymenovať typické znaky drsnokožcov a rýb.

Prečo u nás nie je púšť?

Kriticky a selektívne využívať
médiá a ich produkty.
Ochrana životného prostredia,
ekológia.

Poznať pojem prírodné spoločenstvá. Vie vymenovať tri druhy spoločenstva.

Prečo ryby nelietajú?

Vzťah človeka a prírody, ochrana
rastlín a živočíchov.

Vedieť vysvetliť pojem vodné spoločenstvo a čo ho tvorí.

Vedieť, že plazy nemajú stálu telesnú teplotu, rodia sa z vajíčka.
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Prečo medvede nemajú rady parky?

Akceptácia kultúrnej rozmanitosti
ako spoločenskej reality a rozvoj
tolerancie, rešpektu a
prosociálneho správania.

Vedieť vysvetliť pojem kultúrne spoločenstvo, čo ho tvorí ako vzniká.

Prečo sú lesy pľúcami planéty?

Vzťah človeka a prírody, ochrana
rastlín a živočíchov. Ochrana
životného prostredia.

Vedieť vysvetliť pojem spoločenstvo lesa a čo ho tvorí.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu prírodoveda na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Osvojenie kompetencie – Žiak vie

Jazyk a komunikácia

-tvoriť otázky a odpovede,
-samostatne komunikovať a správne sa vyjadrovať pri opise prírodných javov
-čítať primeranú odbornú literatúru, pracovať s encyklopédiami a slovníkmi,
-tvoriť jednoduché projekty,
-vyhľadávať informácie na internete,
-bližšie spoznávať princíp a fungovanie prírodných zákonov, využitie vedeckých objavov
-spoznávať svoju obec, jej prírodu,
-rešpektovať prírodu, podieľať sa na jej ochrane,
-pestovať pozitívny vzťah k sebe, ľuďom a okoliu,
-uvedomiť si význam a potrebu prírodného prostredia pre život človeka i spoločnosť
-zásady slušného správania sa pri návšteve prírodného prostredia
-výber vhodného oblečenia a starostlivosť o svoje zdravie
-poznať význam pobytu v prírode pre zdravie človeka

Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty

Zdravie a pohyb

4.Požiadavky na výstup.
Žiak: Vie porovnať listy jednotlivých stromov, pozná druhy stromov. Podľa ročného obdobia, zaznamenáva počasie podľa znakov: vietor,
dážď, slnečno. Vie uviesť ako sa menia ročné obdobia a ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku. Rozpoznáva druhy ovocia
a zeleniny. Pozná pravidlá pravidelného stravovania a vie vysvetliť striedanie práce a odpočinku. Vie uviesť príklady správneho
a nesprávneho stolovania. Vie vysvetliť význam osobnej hygieny a správne použiť zubnú kefku. Pozná potraviny, ktoré sú pre človeka zdravé
a ktoré nie. Vie vysvetliť plynutie času, zoradiť obrázky podľa plynutia času. Pozná celé hodiny. Dokáže pracovať s encyklopédiou
a diskutovať na tému ako sa zvieratá pohybujú. Klasifikuje domáce zvieratá podľa znakov. Vie vymenovať členov rodiny. Vie porozprávať
ako sa starať o rastliny v zime. Vie vysvetliť, prečo musíme dodržiavať pitný režim a diskutovať na tému, čo sa stane s vodou, ktorú pijeme.
Vie zasadiť semeno a opísať pri pozorovaní ako klíči semeno. Na základe zmyslových vnemov dokáže určiť druhy hmoty.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

Sociálne a interpersonálne

Existenciálne

K učeniu
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Veci okolo
nás
Rastliny –
súčasť
prírody

vedieť sa vyjadrovať
pomocou prírodovedných
termínov
vedieť optimálne
komunikovať

Vesmír

chápe obsah a zmysel
prečítaného textu a vie naň
reagovať

Technika a
technické
objavy

vedieť sa vyjadrovať
a komunikovať o danej
téme

Človek ako
súčasť
prírody

vedieť sa zrozumiteľne
vyjadriť

Živočíchy –
súčasť
prírody

aktívne počúvať a klásť
otázky

Spoločenstvo
– základ
života
v prírode

byť schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať
s prihliadnutím na
komunikačnú situáciu

zodpovednosť vo
svojom konaní
zaujať samostatné
a zodpovedné
stanoviská
v spoločnosti
(ochrana lesov...)

adaptovať sa na
meniace životné
a pracovné
podmienky
mať pozitívny
vzťah k svojmu
zdraviu

zapájať sa do obč.
života zodpovedné
konanie (šetrenie
vodou)

rozumieť obsahom a
významom slov
a slovných spojení
hľadať poučenie,
návody na riešenie
vlastných problémov,
stávať sa empatickejším

chápať fungovanie prírody ako
súhrn na seba nadväzujúcich
súvislostí
rozvíjať vzťah k ohrozeniu
zdrojov pitnej vody

používať informácie a
pracovať s nimi

správať sa kultúrne,
kultivovane, primerane
okolnostiam, situáciám,
ľuďom
rešpektovať kultúrne
tradície, po
znať pravidlá a normy

podporovať tímovú snahu,
prispôsobovať svoje správanie

vytvárať si vlastný
názor

dopĺňať a využívať
svoje vedomosti

byť zodpovedný
k sebe, druhým a brať do úvahy
ich potreby a záujmy

dokázať vyjadriť svoj
názor

plánovať svoje
učenie, vedieť si
zadeliť čas

vnímať človeka ako súčasť
prírody, riešiť problém

vedieť vyberať a triediť
informácie

uplatňovať fantáziu,
predstavivosť

správať sa spôsobom, ktorý
podporuje kvalitné životné
prostredie

vnímať situáciu ako
celok i jedn. časti

vedieť hodnotiť
získané informácie

prispôsobovať svoje správanie

hľadať riešenia
problému

analyzovať a hľadať
riešenia

byť tolerantný a
empatický

formulovať otázky
a odpovedať
na otázky s využitím
získaných informácií

rozoznať problém
formulovať možné
riešenia
uplatňovať získané
vedomosti v bežnom
živote

5.Metódy a formy práce – stratégia vyučovania.
Pri vyučovaní prírodovedy v 3. ročníku sa budeme snažiť využiť nielen metódy a formy práce, ktoré sú klasické:
- rozprávanie,
- vysvetľovanie,
- opis,
- beseda,
- pozorovanie,
- práca s textom,
- práca s obrazom,
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- práca s plánom a mapou,
- ale aj metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné a samozrejme motivujúce.
Nové moderné metódy:
- brainstorming,
- hobometóda (ide o brainstroming s prestávkou na samoštúdium),
- Gordonova metóda (hľadanie originálneho riešenia),
- vyučovanie hrou cez didaktické hry,
- dramatizácia,
- motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si vyžadujú aktivitu a riešenie zo strany
žiaka),
- motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac
odmeňovať ako kritizovať, používanie spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné a inidividuálne hodnotenia),
- metóda kauzálnych atribúcií (učiteľ sa pýta na možné príčiny neúspechu alebo úspechu žiaka),
- metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu žiaka v určitých časových obdobiach).
Formy vyučovania:
- skupinové vyučovanie,
- problémové vyučovanie,
- projektové vyučovanie,
- programové učenie,
- blokové vyučovanie,
- integrované tematické vyučovanie,
- heurestické vyučovanie (DITOR),
- tvorivé vyučovanie, objavujúce vyučovanie.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica: PRÍRODOVEDA pre 3. ročník ZŠ schválená MŠSR rozhodnutím č. 2011-11258/29859:4-919 zo dňa 9.augusta 2011, doc. PaedDr.
Adriana Csipáková, Mgr. Irna Čechovičová, Mgr. Anna Maková, PhD. Mgr. Viera Haverlíková, PhD.
Materiálno–technické prostriedky: odborné publikácie k daným témam, encyklopédie, webové stránky s témami prírodovedy, materiálnotechnické a didaktické prostriedky.
7.Hodnotenie predmetu.
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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Predmet: Vlastiveda – 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vyučovací predmet vlastiveda integruje základné, veku primerané poznatky o prírodných, spoločenských a technických javoch a procesoch.
Nadväzuje na elementárne skúsenosti a vedomosti žiakov, ktoré zjednocuje a rozvíja. Tvorí prípravu pre ďalšie predmety na 2. stupni
základnej školy, ako sú zemepis, dejepis, a občianska výchova.
Vlastiveda v 3. ročníku ZŠ poskytne žiakom sústavu poznania najbližšej geografickej reality. Obsahovo nadväzuje na niektoré témy, resp.
podtémy z 2. ročníka a vytvára základy pre ďalšie systematické poznávanie našej vlasti. S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta
v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období
s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda
sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie. Vhodné sú
vychádzky, výlety a ŠvP s vlastivedným námetom. Ideálne je prepojenie výletu a ŠvP s prírodovedným, kultúrnym, historickým prepojením.
V časti o prírode Slovenska je základom spoznanie prírodných krás (pohoria, jaskyne…) najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní na
základe obrázkov a i Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na poznaní významných udalostí v histórií
Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom slede.
Vedľa svojho náukového obsahu ponúka i širokú paletu príležitostných situácií pre formovanie emocionálneho vzťahu žiakov k ich domovu,
rodnému kraju, vlasti. Prispieva k rozvoju schopností, myslenia, reči a kladných charakterových vlastností žiakov, nabáda žiakov
k správnemu správaniu a konaniu v prírodných a spoločenských realitách.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Hlavným cieľom vyučovania vlastivedy je viesť žiakov tak, aby získali základné vedomosti o miestnej obci, krajine, o Slovenskej republike,
spoznávania dejín Slovenska, starovekých pamiatok a ich krás a osvojili si základné zručnosti a návyky potrebné k ďalšiemu poznávaniu
prostredia domova. V rámci regiónu sa postupne oboznámia s územím, s prírodou a obyvateľstvom vlasti, s jej základným miestopisom. Žiaci
sa učia cielenému analytickému pozorovaniu, porovnávaniu, klasifikácii a generalizácii. Postupne nadobúdajú schopnosť vyjadrovať sa
jednoducho a súvisle o krajine a obci. Naučia sa čerpať základné informácie z obrazových materiálov, schém, plánov a máp.
Trvalým a bezprostredným cieľom vyučovania vlastivedy je postupné zdokonaľovanie čítania a používania kartografických materiálov.
Vyučovanie vlastivedy rozvíja rozumové schopnosti, napomáha k vytváraniu základných kultúrnych, sociálnych a ekologických postojov
a návykov. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú
pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na obrazovej mape (prispôsobenej
obsahu vlastivedy v 3. ročníku.) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Stručne povedať obsah povesti na vybranú tému. Porozprávať
o významných historických udalostiach.
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Utváraním sociálnych zručností, vedením žiakov k základnej životnej orientácii spoločnosti, pestovaním aktívneho vzťahu k ochrane zdravia,
prírody a celého životného prostredia sa vo vlastivede realizujú aj ciele zdravotnej a ekologickej výchovy. Rozvoj osobnostných vlastností
a sociálnych zručností prispieva k utváraniu postojov k zdravému životnému štýlu.
Čiastkové ciele predmetu
Cieľom vyučovania vlastivedy je:
- nadobudnúť schopnosť orientácie v najbližšom okolí,
- vedieť vyhľadať na mape a glóbuse Slovensko a určiť susedné štáty,
- oboznámiť sa s kultúrnou minulosťou, obce (poznať jej pamätihodnosti a národné kultúrne pamiatky),
- chápať význam ochrany prírody,
- získať zručnosť udržiavať svoje okolie v čistote a poriadku,
- osvojiť si pravidlá správania sa na verejných priestranstvách,
- poznať svoju obec, mesto, okolie a orientovať sa,
- charakterizovať miestnu krajinu podľa reliéfu, chápať význam vysádzania zelene v blízkostí ľudských obydlí,
- pochopiť význam ľudskej práce pri spoznávaní dejín Slovenska,
- nadobudnúť základné vedomosti o miestnej krajine,
- osvojiť si zručnosti potrebné k ďalšiemu poznávaniu prostredia domova,
- poznať zásady ochrany životného prostredia,
- uvedomovať si význam starostlivosti o lesy a vodstvo krajiny,
- nadobudnúť zručnosť realizovať tvorivé a estetické aktivity vo svojom okolí,
- poznať štátne symboly, vznik slovenského jazyka a slovenskej hymny,
- poznať niektoré významné historické osobnosti Slovenska,
- poznať významné mestá Slovenska,
- poznať významné pamiatky Slovenska zapísané do záznamu UNESCO,
- poznať niektoré povesti a významné hrady a zámky.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Tematický celok

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard
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I. Ako sa vyznať vo
svojom okolí

1 Krajina
2 Ako sa orientácia podľa
svetových strán
3 Ako vyzerajú veci pri
pohľade zhora
4 Význam plánu
5 Ako vzniká mapa I
6 Ako vzniká mapa II

II. Objavujeme
Slovensko

7 Kde sa nachádza Slovensko
8 Krásy našich hôr, chránené
územia
9 Rieky – dar života
10 Lesy naše pľúca
11 Slovensko plné záhad

12 Po turistických chodníčkoch

III. Spoznávame
dejiny Slovenska

13 Ako chápať časové
súvislosti
14 Prečo sa ľudia usadili na
našom území
15 Predmety ako svedkovia
doby

Rozlišovať mestské a vidiecke, rovinaté a kopcovité
krajiny. Určiť typ a tvar krajiny.
Vedieť určiť hlavné svetové strany podľa
poludňajšieho tieňa. Poznať skratky hlavných a
vedľajších svetových strán. Poznať prístroj na
určovanie svetových strán – kompas.
Pochopiť význam pojmu obzor, priblížiť sa
k priestorovému videniu – videniu zhora.
Oboznámiť sa s pojmom plán. Pochopiť jeho význam
v živote, pre orientáciu. Vedieť sa orientovať v okolí,
využívať vlastné poznatky a skúsenosti.
Naučiť sa základné pojmy: mapa, mierka mapy.
Pochopiť, čo vyjadruje mierka mapy.

Charakterizovať typ krajiny v okolí školy a porovnávať ho s inými
krajinnými celkami. Vedieť priradiť obrázok k typu krajiny.
Poznať hlavné svetové strany a vedieť ich určovať podľa
poludňajšieho tieňa. Vytvoriť smerovú ružicu a vedieť sa podľa
nej orientovať.

Poznať pojem vrstevnice. Oboznámiť sa so značkami,
vysvetlivkami a farbami na mape. Poznať rôzne druhy
máp.
Osvojiť si pojem glóbus. Vedieť určiť polohu
Slovenska v rámci Európy. Vedieť vymenovať
susediace krajiny so Slovenskom
Poznať najznámejšie pohoria: Vysoké a Nízke Tatry
,Malá a Veľká Fatra, Malé Karpaty Oboznámiť sa
s pojmami: TANAP, NAPANT, PIENAP..
Poznať pojmy: rieka, jazero, priehrada, pleso. Vedieť
charakterizovať rieky Dunaj, Váh, Hron, Ondava,
Laborec, Hornád.
Poznať typy lesov: smrekové, borovicové, lužne,
bukové, dubové, zmiešané, kosodrevina.
Pojmy: jaskyne a termálne a minerálne vody.
Najznámejšie kúpeľné strediská – Piešťany,
Bardejovské Kúpele, Trenčianske Teplice, Bojnice –
pochopiť ich význam.
Oboznámiť sa s turistickou mapou a vedieť sa podľa
nej orientovať. Oboznámiť sa s turistickými značkami
na mape.
Vedieť, čo je storočie, a časová priamka, ktorá
znázorňuje poradie udalostí.

Vedieť sa orientovať na mape podľa rôznych značiek, zisťovať ich
význam.

Získať predstavu o dejinných udalostiach v súvislosti
s usadzovaním sa ľudí na našom území.
Uvedomiť si ,že k histórii sa dostávame pomocou
starých nájdených predmetov, obrazov...umiestnených
v múzeách.
Pojmy: archeológia, vykopávky.

Pochopiť, prečo sa ľudia usídľovali pri riekach a lesoch.

Vytvoriť plán detskej izby.
Vytvoriť plán okolia školy. V teréne sa vedieť orientovať podľa
kompasu a plánu.
Vedieť pracovať s mapou. Podľa mierky vedieť zistiť skutočnú
vzdialenosť jednotlivých miest na mape.

Vedieť pracovať s glóbusom a orientovať sa na mape.
Poznať význam, prečo sú niektoré územia chránené – národné
parky. Vedieť vymenovať niekoľko chránených
rastlín, niekoľko zvierat.
Pochopiť význam vody pre život človeka, Oboznámiť sa ako
môžeme vodu chrániť a správne s ňou zaobchádzať.
Vedieť vysvetliť, prečo sú lesy naše pľúca. Vedieť chrániť
lesy a nedevastovať ich.
Vedieť vyčítať z mapy podľa značiek miesta jaskýň a kúpeľné
strediská.
Vedieť sa dostať podľa turistického plánu na mape
k vyznačenému miestu v okolí školy.
Vedieť vytvoriť časovú priamku udalostí, ktoré sa stali v triede od
nástupu do školy.

Porovnávať a zisťovať odlišnosti starých a nových predmetov.
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16 Svätopluk a jeho sláva

Poznať život Slovanov. Pochopiť význam posolstva
Svätopluka k svojim synom.
Pojmy: Kmeň, Veľkomoravská ríša

Oboznámiť sa s povesťou „O Svätoplukových prútoch“

17Prečo chodíme do školy

Vedieť, kto bola Mária Terézia. Poznať zmeny, ktoré
urobila.

Pochopiť význam školy pre život.

18 Ako vznikol slovenský
jazyk

Poznať osobnosti slovenského života – tvorcov
spisovnej slovenčiny - A. Bernoláka a Ľ. Štúra.
Vedieť, že základom 1.spisovnej slovenčiny bolo
nárečie z okolia Trnavy a Ľ. Štúr ju upravil
podľa stredoslovenské. nárečie.
Poznať a osvojiť si dejinné udalosti vzniku slovenskej
hymny. Poznať autora – J. Matušku a
Ľudovú pieseň „Kopala studničku“.

Pochopiť význam jednotného slovenského jazyka.

19 Ako vznikla slovenská
hymna

IV. Naše starobylé
pamiatky a ich krása

Vedieť, kde a kedy možno hymnu počuť a ako sa počas hymny
správať.

20 Prečo M. R. Štefánik veľa
cestoval
21 Slovensko v súčasnosti

Poznať osobu M. R. Štefánika, získať vedomosti
o vzniku ČSR.
Poznať základné udalosti súčasnej SR. Vedieť
charakterizovať Slovensko dnes. Poznať štátne
symboly.

22 Ako vznikali mestá

Získať poznatky o vzniku miest, vedieť, čím boli
chránené, kde vznikali.
Oboznámiť sa s históriou starobylých miest na
Slovensku.
Trnava, Bratislava, Kežmarok, Košice.
Oboznámiť sa s históriou starobylých miest na
Slovensku.
Trenčín, Nitra, Martin, Banská Bystrica.

Vedieť, v ktorom meste v blízkosti sa nachádza obranný múr, na
čo slúžili hradby. Vedieť porovnať mesto v minulosti a dnes.
Porovnať život ľudí v minulosti a dnes.

Osvojiť si informácie o historických mestách
Slovenska.
Vedieť, čo je povesť.
Poznať rozdiel medzi pojmami: hrad - zámok.

Započúvať sa do krásnych povestí o našich mestách.

23 Slávne mestá I
24 Slávne mestá II

25 Povesti o mestách
26 Hrady a zámky
27 Povesti o hradoch
28 Svetoznáme pamiatky I
29 Svetoznáme pamiatky II

Poznať históriu vzniku niektorých slovenských hradov.
Upevniť národné cítenie.
Oboznámiť sa s pamiatkami do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Vlkolinec, Banská Štiavnica, Bardejov, Levoča.
Oboznámiť sa s pamiatkami UNESCO. Drevené
kostoly, jaskyne v Slovenskom krase, Spišský hrad
a okolie, Karpatský bukový les.

Vedieť aké farby má vlajka, že platíme eurom, že Slovensko je
členom Európskej únie.

Porovnať život ľudí v minulosti a dnes.

Oboznámiť sa so životom ľudí na hradoch a zámkoch.
Poznať niektoré hrady a zámky na Slovensku.
Vedieť, čo je v povesti skutočné a čo vymyslené.
Pochopiť výnimočnosť týchto miest.
Pochopiť výnimočnosť týchto miest.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu vlastiveda na jednotlivé vzdelávacie oblasti
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Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie – Žiak vie

Jazyk a komunikácia

1 - 29

Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť

1-6
1-19
1-6
7-12
13-15

Človek a hodnoty

6,12,
16-23

Umenie a kultúra

15-21
22-29
7-12

-tvoriť otázky a odpovede,
-samostatne komunikovať a správne sa vyjadrovať,
-čítať primeranú odbornú literatúru, pracovať s encyklopédiami a slovníkmi,
-tvoriť jednoduché projekty,
-vyhľadávať informácie na internete,
-bližšie spoznávať okolie v ktorom žijeme a orientovať sa v ňom,
-spoznávať svoju obec, jej prírodu,
-spoznávať služby, výrobu v obci,
-rešpektovať prírodu, podieľať sa na jej ochrane,
-efektívne využívať voľný čas,
-pestovať pozitívny vzťah k sebe, ľuďom a okoliu,
-uvedomiť si potrebu rodiny pre život človeka i spoločnosť, poznať význam slova domov,
-zásady slušného správania sa pri návšteve,
-poznať pamätihodnosti v okolí, poznať a udržiavať zvyky v regióne a v obci,
-chrániť kultúrne pamiatky,
-výber vhodného oblečenia a starostlivosť o svoje zdravie, poznať tiesňové volania,
-poznať pojem hygienické návyky a otužovanie, zdravý spôsob stravovania,
-poznať pojem ochorenie i príznaky najčastejších ochorení, vedieť sa správať u lekára,
-osvojiť si správnu životosprávu, stravovanie, pitný režim, nachádzať čas na prácu a odpočinok,
-poznať význam vody, hygieny, správne stolovanie, ochrana pred chorobami, pohyb a pobyt v prírode,
-rešpektovať prírodu a podieľať sa na jej ochrane a zveľaďovaní,
-osvojiť si mediálne kompetencie,
-rozvíjať medziľudskú toleranciu pri práci, pri pokusoch,
-bezpečnosť na cestách, dopravné značky,
-vyhľadávať a používať informácie,
-vytvoriť prezentáciu.

Zdravie a pohyb

Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Multikulturálna výchova
Dopravná výchova
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
I. Ako sa vyznať
vo svojom okolí

Komunikačné
vedieť sa vyjadrovať
pomocou vlastivedných
termínov

Občianske
zodpovednosť vo
svojom konaní

Kultúrne
rozumieť obsahom a
významom slov
a slovných spojení

Kompetencie
Sociálne a interpersonálne
chápať život v škole a jej okolí

Existenciálne
používať informácie a
pracovať s nimi

K učeniu
rozoznať problém
formulovať možné
riešenia
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II. Objavujeme
Slovensko

III. Spoznávame
dejiny
Slovenska
IV. Naše
starobylé
pamiatky a ich
krása

vedieť optimálne
komunikovať, dokázať
komunikovať aj pomocou
elektronických médií,
rozumieť možným rizikám
ktoré sú spojené
s využitím internetu
a mobilných telefónov
chápať obsah a zmysel
prečítaného textu a vedieť
naň reagovať

mať pozitívny
vzťah k svojmu
okoliu – obci
zapájať sa do
občianskeho života
zodpovedne konať

rešpektovať kultúrnu
rozmanitosť a preukazovať
záujem
medzikultúrnu
komunikáciu

diskutuje o nich
a prispieva k ich
propagácii

mať pozitívny
vzťah k dejinám,
diskutovať o nich a
propagovať

správať sa kultúrne,
kultivovane, primerane
okolnostiam, situáciám,
ľuďom hľadať
poučenie, návody na
riešenie vlastných
problémov, stávať sa
empatickejším
Dokázať pomenovať
druhy umenia a ich
hlavné nástroje
a vyjadrovacie
prostriedky
Je tolerantný
a empatický k prejavom
iných kultúr

vytvárať si priateľské vzťahy
k spolužiakom a iným, vnímať
potrebu rodiny rešpektovať
kultúrne tradície, obce a poznať
ich pravidlá a normy

formulovať otázky
a odpovedať
na otázky
s využitím získaných
informácií
vedieť vyberať a
triediť informácie

uplatňovať získané
vedomosti v bežnom
živote,
efektívne osvojovať
poznatky
a vyhodnocovať ich

podporovať tímovú snahu,
prispôsobovať svoje správanie ,
poznať tradície
obce a zachovávať ich

vytvárať si vlastný
názor, byť zodpovedný
k sebe, druhým a brať
do úvahy ich záujmy

dopĺňať a využívať
svoje vedomosti
o živote obce, okolia,
krajiny

rešpektovať a podporovať
kultúrnu rozmanitosť
a preukazovať rešpekt

vytvárať si obraz
o získaných
informáciách

Vybrať a hodnotiť
získané informácie,
spracovať ich
a využiť ich

Požadovaný výstup žiakov z vlastivedy v 3. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach:
Čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť, ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z
nesúvislých textov – plánov, obrázkov a fotografií. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť.
Prírodovednej gramotnosti - v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde
najmä o objavovanie, pozorovanie a
vysvetľovanie prírodných dejov.
Kultúrnu gramotnosť - rozvíja záujem o kultúrne tradície svojej obce, regiónu a Slovenska.
5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Metódy a formy práce
Pri vyučovaní vlastivedy v 3. ročníku sa budeme snažiť využiť nielen metódy a formy práce, ktoré sú klasické:
- rozprávanie,
- vysvetľovanie,
- opis,
- beseda,
- pozorovanie,
- zemepisné cvičenia,
- práca s textom,
- práca s obrazom,
- práca s plánom a mapou,
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- ale aj metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné a samozrejme motivujúce.
Nové moderné metódy:
- brainstorming,
- hobometóda (ide o brainstroming s prestávkou na samoštúdium),
- Gordonova metóda (hľadanie originálneho riešenia),
- vyučovanie hrou cez didaktické hry,
- dramatizácia,
- motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si vyžadujú aktivitu a riešenie zo strany
žiaka),
- motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac
odmeňovať ako kritizovať, používanie spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné a inidividuálne hodnotenia),
- metóda kauzálnych atribúcií (učiteľ sa pýta na možné príčiny neúspechu alebo úspechu žiaka),
- metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu žiaka v určitých časových obdobiach).
Formy vyučovania:
- skupinové vyučovanie,
- problémové vyučovanie,
- projektové vyučovanie,
- programové učenie,
- blokové vyučovanie,
- integrované tematické vyučovanie,
- heurestické vyučovanie (DITOR),
- tvorivé vyučovanie,
- objavujúce vyučovanie.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica: VLASTIVEDA pre 3. ročník ZŠ (prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Mgr. Renáta Matúšková, Mgr. Mária Šimunková) schválená
MŠSR pod č. CD-2009-29720/36409-11:911 zo dňa 6. novembra 2009
Materiálno-technické prostriedky: odborné publikácie k daným témam vlastivedy, encyklopédie, webové stránky s témami vlastivedy,
materiálno-technické a didaktické prostriedky.
7.Hodnotenie predmetu.
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Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je založené prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného
rozvoja žiaka. Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho rozvoju.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.

227

Predmet: Etická výchova – 3. ročník
1.Charakteristika predmetu - jeho význam v obsahu vzdelávania.
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta
k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s
poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie)
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako
dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi
národmi. Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania
žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch
správania a učenia.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
- má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
- jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a
spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitýc h
situáciách,
- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a
bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
- prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými
hodnotami,
- je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme
KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy,
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city,
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M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity,
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy,
A – axiologizácia, ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť,
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Výchovný cieľ: Napomáhať zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov. Učiť sa efektívne komunikovať s rovesníkmi. Nadobúdať
sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu.
1. Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch:
- dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania,
- kvalita otvorenej komunikácie - pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj o iných,
- asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla,
postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na negatívne ponuky).
2. Vcítenie sa do prežívania iných – empatia:
- hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných,
- pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov (u spolužiakov, a členov rodiny…),
- odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších,
- záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí.
3. Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti:
- právo na omyl a možnosť nápravy,
- význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch,
- rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty,
- súťaživosť a kooperácia.
4. Pomoc, darovanie, delenie sa:
- vnímanie a prežívanie prosociálnosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat),
- zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou,
- podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu,
- príprava žiakov na možné neprijatie dobra inými.
5. Naša škola:
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-

poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som porozprával o našej škole priateľovi zo zahraničia?),
rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné predmety (Čo sa mi na našej škole
najviac páči? ),
účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry na našej škole? Ktoré problémy na našej škole
ma znepokojujú? Čo môžem urobiť ja pre vylepšenie života na našej škole?).

Téma
Postoje a spôsobilosti
v medziľudských
vzťahoch

Vcítenie sa do prežívania
iných – empatia

Obsahový štandard
-dodržiavanie dohodnutých pravidiel
správania -pozná pravidlá skupiny a vie
ich vysvetliť
otvorená komunikácia - pravdivosť,
objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe
aj o iných,
- asertívne správanie ako súčasť efektívnej
komunikácie, nácvik bezpečného
správania sa v rizikových situáciách
pozná spôsob ako vyjadriť pozdrav,
vďačnosť a prosbu
- hľadanie dôvodov na radosť a smútok u
seba a u iných,
- pochopenie situácie iných ľudí
prostredníctvom vlastných zážitkov (u
spolužiakov, a členov rodiny…),
- odovzdávanie radosti a zmierňovanie
smútku najbližších,
- záujem o zdravotne postihnutých, starých
a chorých ľudí.

Riešenie konfliktov výchova k zmierlivosti

- právo na omyl a možnosť nápravy,
- význam odpúšťania v medziľudských
vzťahoch,
- rozvíjanie sebaovládania a jeho
upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i
sebaúcty,
- súťaživosť a kooperácia -má slovnú
zásobu, ktorá vyjadruje základné ľudské
vlastnosti
-vie pomenovať svoje dobré vlastnosti i
iných

Pomoc, darovanie,

- vnímanie a prežívanie prosociálosti

Ciele témy
Kognitívny:
- učiť sa prijímať pravdu o sebe a iných, hovoriť pravdu, objektívne
vyhodnotiť vzniknutú situáciu, správať sa asertívne, vedieť
odmietnuť zlo.
Afektívny:
- chápať význam komunikácie pre dobré spolužitie v spoločenstve.
- uvedomovať si potrebu vzájomnej úcty a dôležitosť vďačnosti,
odmietnutie zla.
Psychomotorický:
- vytvárať prosociálne spoločenstvo žiakov, sociálne zručnostiasertivita.
Kognitívny:
- vedieť sa vcítiť do prežívania iných , chápať situáciu iných ľudí
-byť k spolužiakom ústretový.
Afektívny:
- prežívať radosť a smútok
- vnímať problémy zdravotne postihnutých, chorých a starých.
- chápať potrebu vytvárať a dodržiavať pravidlá spolužitia v skupine.
Psychomotorický:
- vytvárať prosociálne spoločenstvo žiakov
- rozvíjať sociálne zručnosti- empatia.
Kognitívny:
- naučiť sa sebaúcte a sebaovládaniu, ktoré mu prináša pokoj
- vedieť sa správne rozhodovať, badateľná snaha o sebaovládanie,
a znášanie námahy pri prekonávaní prekážok.
Afektívny:
- poznávať sám seba, uvedomovať si vlastnú hodnotu
- cítiť potrebu prehlbovania vzájomnosti i sebaúcty , odpúšťať.
Psychomotorický
- viesť žiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia.
-súťaživosť a kooperácia v triednom kolektíve.

Výkonový štandard
- vedieť formulovať a dodržiavať pravidlá
typu mať právo byť vypočutý, právo
nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a dôveru –
nevysmievať sa, hovoriť pravdu, chrániť veci
svoje i iných…),
-schopnosť analyzovať a vyhodnocovať
vzniknuté situácie (odmietnutie zla, postavenie
sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na
negatívne ponuky).
-sebareflexia

Kognitívny:

-chápať dôležitosť pomoci iným, delenie

-vedieť primerane vyjadriť svoje pocity,
chápať cítenie iných, vzájomná úcta (pekne sa
oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa
navzájom...),
-naučiť sa pomáhať iným, úcta k vzájomným
požiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro
(prosím, ďakujem),
vzájomná pomoc medzi spolužiakmi, pomoc
starším a chorým
-uvedomovať si vlastné hodnoty (rozdiel
medzi mnou a ostatným svetom),
-rozvíjať sebaovládanie a jeho upevňovanie,
prehlbovanie vzájomnosti a sebaúcty,
-vyhodnocovať situácie a posudzovať ich –
právo na omyl a možnosť nápravy,
-učiť sa sebaovládaniu a znášaniu námahy pri
prekonávaní prekážok.
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delenie sa

(základy starostlivosti o prírodu, ochrana
zvierat),
- zámerné robenie dobra iným, rozdiel
medzi psychickou a materiálnou pomocou,
- podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a
žiackeho kolektívu,
- príprava žiakov na možné neprijatie
dobra inými.
-vie slovne vyjadriť rozdiel medzi dobrom
a zlom na ľuďoch zo svojho okolia

- schopnosť psychickej a materiálnej pomoci,
- rozvíjať postoj k ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných
- osobná aktivita pri vytváraní pozitívnych vzťahov a klímy v
spoločenstve
Afektívny:
-tešiť sa z dobra a odmieta zlo vo svojom okolí (na svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch)
Psychomotorický:
- naučiť sa hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
-pomáhať zdravotne postihnutým a starým

a darovanie v rámci rodiny i detského
kolektívu
-vedieť nezištne pomôcť ľuďom a prírode
-využívať nadobudnuté prosociálne hodnoty
a postoje v bežnom živote

Naša škola

- poznávanie kvalít a predností školy ,
- rozvíjanie povedomia a príslušnosti k
svojej škole – osobnosti, prostredie,
atmosféra,
učebné predmety,
- účasť žiakov na živote a úspechoch školy
(Podieľam sa na vytváraní dobrej
atmosféry na našej škole? Ktoré problémy
na našej škole ma znepokojujú? Čo
môžem urobiť ja pre vylepšenie života na
našej škole?).

Kognitívne:
- poznávať školu: jej históriu, zameranie, úspechy
- hovoriť rád o pekných veciach v škole
Afektívne:
-vedieť zo svojho pohľadu ohodnotiť pozitíva i negatíva na škole- čo
ma trápi a teší v škole, rozvíja svoje povedomie príslušnosti k svojej
škole
Psychomotorický:
- osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch
s inými ľuďmi,
-zapája sa do života školy.

-rozvíjať povedomie príslušnosti k svojej
škole,
-aplikovať svoje poznatky a aktívne sa
zúčastňovať na živote školy,
-zmerať autoreguláciu na vytvorenie vlastného
a skupinového šťastia.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu etická výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie / Žiak vie

Človek a spoločnosť

1, 5

Jazyk a komunikácia

2
3
4
5
1-5

Príroda a spoločnosť

1-5

Umenie a kultúra

1-5

- spoznáva zásady dobrých medziľudských vzťahov
- rieši problémy
- vyjadruje úctu k iným
- objavuje rozdiel medzi sebou (vlastné hodnoty a ostatným svetom)
- spoznáva pozitívne vlastnosti svojich najbližších v rodine, triede, škole sa v rovesníckych vzťahoch
- uvedomuje si hodnoty jednotlivca i pre spoločnosť
- optimálne komunikuje, rozširuje si slovnú zásobu
- aktívne počúva
- reflektuje prírodu (zem, voda, rastliny) ako priestor pre morálne konanie
- chápe fungovanie prírody ako súhrn na seba nadväzujúcich súvislostí
- objavuje vlastné danosti–talent
- rozvíja tvorivosť a iniciatívu (šport, umelecké aktivity, sociálnu činnosť, školské aktivity
činnosť na ochranu prírody...)
- osvojuje si sociálne zručnosti a návyky potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi
- naučí sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, aktívne sa
zapája do ochrany životného prostredia
- naučí sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, primerane reagovať
na vzniknuté situácie

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
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Ochrana života a zdravia

- naučí sa k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok, pomáhať chorým a zdravotne
postihnutým
Mediálna výchova
- osvojuje si mediálne kompetencie
Multikultúrna výchova
- chápe iné kultúry, rozdiely na základe náboženstva, rasovej príslušnosti
- rozvíja medziľudskú toleranciu
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti - používa informácie a pracuje s nimi
- spolupracuje v skupine
- vytvára nejaký produkt

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné
- optimálne komunikovať
(vhodná forma aj obsah)
- aktívne a so záujmom
počúvať

Občianske
- zaujíma sa o verejné veci
- odhaduje dôsledky
vlastného správania a
konania

Kultúrne
-rozpráva a správa
sa kultúrne
- vníma kultúrne
tradície svojho
jazyka a reči

Vcítenie sa do
prežívania iných –
empatia

- rozumie významu
neverbálnej komunikácie
-vzájomná úcta
pri komunikácii
-aktívne počúva

-vie precítiť, čo je to úcta
k ľuďom
-vie aké má prvky úcta
k starším, chorým
-využíva svoje možnosti

-pozná pravidlá a
normy
- rešpektuje
individuálny vkus

Riešenie konfliktov výchova k zmierlivosti

-má aktívnu slovnú
zásobu
-kladie otázky
-nepodlieha emóciám
-objektívne popisuje danú
situáciu
-vie hodnotiť druhých
a prehodnocovať
negatívne skutočnosti

-uvedomovať si vlastné
hodnoty (rozdiel medzi
mnou a ostatným svetom)
-je tolerantný, ústretový ale
aj kritický k iným

Pomoc, darovanie,
delenie sa

-vie sa verbálne
vyjadrovať
-vníma obsah hovoreného
-vciťuje sa do obsahu
hovoreného

-rozhoduje sa asertívne
- má pozitívny vzťah k iným

- chápe dôležitosť
kultúrneho
vyjadrovania
-všíma si kultúrne
prejavy iných
národov
-pozná pravidlá a je
tolerantný
-správa sa
kultivovane,
primerane
-prejavuje sa
v oblasti intelektu
-rešpektuje kultúrne
tradície

Postoje a zručnosti
medziľudských vzťahov

Sociálne a interpersonálne
-vytvára väzby s inými ľuďmi
- chápe význam komunikácie
pre dobré spolužitie v
spoločenstve
- uvedomuje si potrebu
vzájomnej spolupráce
- prispôsobuje svoje správanie
- efektívne využíva skupinovú
prácu
-dôveruje a je empatický
-aktívne poznáva a ochraňuje
prírodu
-vie rozoznať problém alebo
konflikt
- ma snahu riešiť problém
-vie primerane vyjadriť svoj
názor
-je schopný spolupracovať na
spoločnej úlohe
-reflektuje prírodu

Existenciálne
- objavuje hranice dobra a
zla

K učeniu
Využíva
poznatky
v reálnom
živote

- vie si zvážiť požiadavky
a dôsledky
- pri riešení hodnotí jeho
efektivitu

-používa
predstavivosť

-- vie si zvážiť
požiadavky a dôsledky
- pri riešení hodnotí jeho
efektivitu

-kriticky
pristupuje
k zdrojom
informácii

-prispôsobuje svoje správanie
-oceňuje schopnosti druhých
-efektívne využíva skupinovú
prácu

--vníma potrebu dávania
a prijímania zaujíma
pozitívne postoje

Objavuje
radosť
z dobre
vykonanej
prace
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Naša škola

-volí primeraný spôsob
komunikácie
-snaží sa o faktické
popísanie situácie
-navrhuje možné riešenia

-zapája sa do občianskeho
života v okolí

-vníma kultúrnu
tradíciu
-vníma symboly,
architektúru

-pozná úlohu rodiny a úlohu
jednotlivých členov rodiny

-vníma potrebu dávania a
prijímania

motivuje sa
pre ďalšie
učenie

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa k žiakom, ktorý je charakterizovaný nasledujúcimi zásadami:
- vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo,
- prijmime dieťa také, aké je a prejavujme mu priateľské city,
- pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť (vyjadrujme pozitívne očakávania),
- formulujme jasné a splniteľné pravidlá,
- nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok,
- na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky (induktívna disciplína),
- odmeny a tresty používajme opatrne,
- do výchovného procesu zapojme aj rodičov,
- buďme nositeľmi radosti.
Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je predovšetkým dobroprajný, partnerský, priateľský, ale
náročný a vo svojich požiadavkách dôsledný vzťah k žiakovi.
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného
úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé
poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
- senzibilizácia - scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu,
- nácvik v podmienkach triedy,
- reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové
vyučovanie, dramatizácia …). V etickej výchove im hovoríme zjednodušene - cvičenia, aktivity. Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len
prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. (Hodnotenie prežitého rozumom napr. - Čo som prežil? Čo
som si uvedomil? Ako to súvisí so životom vo mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj život?). Bez reflexie by ostal žiakovi iba pekný
zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným na
reflexiu. Ak nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, že to budú
robiť aj doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali
do každodenného života (napr. záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto
časti hovoríme v etickej výchove transfer - prenos z hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
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Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách
prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré
súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom
svete. Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá
nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu
zvolil. Vyučovaciu hodinu najmä na prvom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali zvláštnosti tohto vývinového obdobia (napr. sedenie v
kruhu treba striedať s pohybovými cvičeniami na uvoľnenie i aktivizáciu dieťaťa). Treba mať pripravených viac aktivít k danej téme.
Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, audio i videonahrávky, CD môžu poslúžiť ako
motivačný materiál. Deti v mladšom školskom veku radi kreslia a robia pohybové aktivity. Toto všetko sa dá zapojiť do vytvárania situácií, v
ktorých sa uplatňujú formy zážitkového učenia.
Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času
na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii - uvažovaniu a komunikovaniu poznanej
skutočnosti s odkazom na prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnyc h
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so
získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: Brainstorming, výklad, kladenie otázok, dialóg, dramatizácia,
situačná hra, prezentácie a riešenie problému.
Formy:
Frontálna, skupinová, tímová a vo dvojiciach.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Pracovné listy Etická výchova pre 3. ročník ZŠ
Internet, denná tlač
Metodické príručky
Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických príručkách a v iných materiáloch, ako aj v obsahu
vyučovacích predmetov prvého stupňa. Aktualizuje ich podľa podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy.
7.Hodnotenie predmetu.
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na
konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.
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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Predmet: Náboženská výchova – 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človekovi náboženská myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako
osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život
v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžiadalo aj zmenu štruktúry učebných
osnov. Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové
usporiadanie učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.
V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahu učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne,
afektívne a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Obsah učiva je rozdelený do troch lineárnych
oblastí, ktoré sú zamerané na:
- trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma,
tradície a učenia Cirkvi),
- kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista),
- rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slávenia v spoločenstve, poslanie
človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy).
Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho
ďalšie rozvíjanie.
Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť
prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje, sa zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja
viery sú príbehy, pomocou nich dieťa Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému možno úplne dôverovať
a ktorý je ochotný odpustiť.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní
ľudia s vysokým morálnym kreditom. Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom a celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba
predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej
spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre
jednotlivca a pre celú spoločnosť.
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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 3. ročník ZŠ je témou roka „Cesta viery“,
cieľom roka je spoznať cestu viery Božieho ľudu v trojjediného Boha; rozvíjať vieru v Boha formáciou svedomia; budovať postoj viery
v trojjediného Boha.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma

Obsahový štandard

Ciele témy

Výkonový štandard

Veriť Bohu

Viera v Boha.
Biblické obrazy Boha.
Podobenstvo o horčičnom semienku.
Krst (krstné sľuby).

Kognitívny:
Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu.
Jednoduchým spôsobom vysvetliť niektoré biblické obrazy Boha,
dôležité pre osobnú predstavu Boha. Reprodukovať podobenstvo
o horčičnom semienku. Na obraze horčičného semienka spoznávať
Ježišovo učenie o Božom kráľovstve. Opísať obsah krstných
sľubov.
Afektívny:
Byť disponovaný pre život kresťanskej viery. V biblických
obrazoch vnímať hlbokú výpoveď o Bohu. Na raste horčičného
semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci z niečoho
nepatrného. Na príklade podobenstva o horčičnom semienku
prijímať krst ako významnú udalosť v živote viery.
Psychomotorický:
Formovať osobný život viery. Výrazovo vyjadriť vlastný obraz
o Bohu.

Ježišove uzdravenia
Rozvoj mravného cítenia

Kognitívny:
Reprodukovať biblické príbehy o uzdraveniach.
Na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať,
vidieť to, čo je v živote podstatné.
Afektívny:
Identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie.
Psychomotorický:
Rozvíjať mravný úsudok.

- jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo
znamená veriť Bohu
- porozumieť symbolickému významu
reči
- reprodukovať podobenstvo
o horčičnom semienku
- na obraze horčičného semienka
spoznávať Ježišovo učenie o Božom
kráľovstve
- na raste horčičného semienka
intuitívne vnímať paradox vzniku
veľkej veci z niečoho nepatrného
- na príklade podobenstva o horčičnom
semienku prijímať krst ako významnú
udalosť v živote viery
- opísať obsah krstných sľubov
- otvoriť sa pre formovanie osobného
života viery
- reprodukovať biblické príbehy o
uzdraveniach
- na modelovej situácii reflektovať
vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť
to, čo je v živote podstatné
- identifikovať sa s biblickými
postavami potrebujúcimi uzdravenie
- byť disponovaný na rozvoj mravného
úsudku

3 hod.

Ježiš uzdravuje
4 hod.
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Ježiš nám odpúšťa
4 hod.

Ježiš nás oslobodzuje
6 hod.

Vina, hriech.
Ježiš v dome hriešnika (Zachej).
Ježiš odovzdáva moc odpúšťať.
Sviatosť zmierenia.

Kognitívny:
Jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu
a previnenie. Pochopiť kresťanský pohľad na uznanie viny
a odpustenie na podklade podobenstva o márnotratnom synovi.
Reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja. Osvojiť
si priebeh sviatosti zmierenia.
Afektívny:
Vnímať vinu ako súčasť každého človeka. Prijímať sviatosť
zmierenia ako dar. Oceniť sviatostný a mimosviatostný význam
pokánia.
Psychomotorický:
Reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou. Pravidelnou osobnou
reflexiou formovať svoje mravné cítenie.

Hriech a dôsledky hriechu.
Veľká noc – Pascha.
Desatoro (pravidlá pre život v slobode).
Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie
(podobenstvo o pšeničnom zrnku).

Kognitívny:
Na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho
dôsledky. Vysvetliť pojem hriech.
Reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam
jednotlivých prikázaní. Nájsť analógiu medzi podobenstvom
o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Afektívny:
Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život. Vnímať hriech
a jeho následky ako ublíženie sebe a iným.
Psychomotorický:
Osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Formovať
návyk konania dobra a vyhýbania sa zlu.

- jednoduchým spôsobom vysvetliť
možné reakcie človeka na vinu
- jednoduchým spôsobom vysvetliť
kresťanský pohľad na vinu ako uznanie
viny a odpustenie
- vnímať vinu ako súčasť každého
človeka
- reflektovať vlastné zaobchádzanie
s vinou
- reprodukovať príbeh o Zachejovi
- osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia
- prijímať sviatosť zmierenia ako dar
- oceniť mimosviatostné formy
pokánia
- pravidelnou osobnou reflexiou
formovať svoje mravné cítenie
- zhodnotiť sviatosť zmierenia ako
pomoc pre človeka v situácii mravného
zlyhania
- podieľať sa na sviatosti zmierenia
- na obraznej reči biblického príbehu
vysvetliť hriech a jeho dôsledky
- vysvetliť pojem hriech
- reprodukovať Desatoro a jednoducho
vysvetliť význam jednotlivých
prikázaní
- akceptovať Desatoro ako pravidlá pre
dobrý život
- stotožniť sa etickými princípmi
Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne
situácie v jeho živote
- nájsť analógiu medzi podobenstvom
o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou
a zmŕtvychvstaním
- posúdiť hriech ako stratu Božej
blízkosti
- posúdiť hriech a jeho následky ako
ublíženie sebe a iným
- jednoduchým spôsobom zhodnotiť
svoje správanie, konanie v zhode so
svojím svedomím
- posúdiť rozdiel medzi porušením
zákona a zanedbaním dobra (prechod
od heteronómneho svedomia
k autonómnemu)
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Ježiš nás pozýva na
hostinu
6 hod.

Nasýtenie (zázrak rozmnoženia chlebov).
Posledná večera – Eucharistia.
Svätá omša ako hostina (hostina spoločenstva,
hostina slova a chleba).

Kognitívny:
Nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a sv. omšou. Odlíšiť
chlieb od eucharistického chleba. Objaviť súvislosť medzi ľudskou
skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o rozmnožení chlebov
a Sviatosťou Eucharistie.
Afektívny:
Oceniť potrebu slávenia pre život človeka.
Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve.
Uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj
duchovný rast.
Psychomotorický:
Formovať návyk aktívnej komunikácie s Bohom počas liturgického
slávenia (odpovede, gestá, symboly).

- otvoriť sa pre posolstvo prísľubu
nádeje
- nájsť súvislosť medzi poslednou
večerou a sv. omšou
- odlíšiť chlieb od eucharistického
chleba
- objaviť súvislosť medzi ľudskou
skúsenosťou s chlebom, biblickým
textom o rozmnožení chlebov
a Sviatosťou Eucharistie
- oceniť potrebu slávenia pre život
človeka
- rozvíjať schopnosť života
v spoločenstve
- uvedomiť si dôležitosť častého
prijímania Eucharistie pre svoj
duchovný rast

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

Osvojenie kompetencie
Žiak

Človek
a spoločnosť

Téma č. 2
Téma č. 4

Téma č. 1
Téma č. 2
Človek a hodnoty

Umenie a kultúra
Človek a svet
práce
Človek a príroda

Téma č. 3
Téma č. 4
Téma č. 5
Téma č. 4
Téma č. 4
Téma č. 4

- angažuje sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
- vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka
- vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania s ľuďmi
- vníma Ježišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného života človeka
- intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný život spoločnosti
- buduje vzťah dôvery
- uvedomuje si svoju jedinečnosť
- prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom
- je empatický
- učí sa tolerancii
- vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou
- vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania medzi ľuďmi
- rozvíja vo svojom živote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti
- intuitívne vníma prepojenie židovskej a kresťanskej tradície
- intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze
- stotožňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na oblasť práce
- rozumie práci ako službe ľudskému spoločenstvu a spolupráci na Božom stvoriteľskom pláne
- stotožňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na vzťah človeka k prírode

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

1
2

2
2

2
2
2
1
2
1
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Jazyk a
komunikácia

Téma č. 1

Téma č. 2
Téma č. 3
Téma č. 4
Téma č. 5

- zasadzuje sa za ochranu života v prírode
- je schopný sa stíšiť
- číta text s porozumením
- objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
- je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie
- v biblických textoch o uzdravení objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
- chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia
- intuitívne vníma symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva
- rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia

2

1
1
1
1

Prierezové témy
- je vnímavý pre rozvoj svojho vlastného svedomia
- vie jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje vlastné konanie v zhode so svojím svedomím
- vie napraviť spôsobenú škodu
- je schopný vnímať potrebu slávenia
- prejavuje úctu k životu
Environmentálna výchova
- vníma starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora
- vníma spôsoby šírenia správ na modelovej ukážke biblickej udalosti o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní
Mediálna výchova
- vníma svoju jedinečnosť
Výchova k manželstvu a
- rozumie Božím prikázaniam o manželstve a vzťahu medzi pohlaviami
rodičovstvu
Celkový počet disponibilných hodín

10/100%

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

23/100%

Celkový počet hodín/školský rok

33/100 %

Osobnostný a sociálny rozvoj

4.Požiadavky na výstup.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský
vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:
- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa,
- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti),
- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky,
- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií,
- kompetencie (spôsobilosti) riešiť problémy,
- kompetencie (spôsobilosti) občianske,
- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne,
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné,
- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,
- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.
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Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Komunikačné
Veriť Bohu

Ježiš uzdravuje

- je schopný sa stíšiť
- číta text
s porozumením
- objavuje zmysel
symbolického spôsobu
komunikácie
- je pripravený na
odkrývanie obraznej
reči Biblie
- v biblických textoch
o uzdravení objavuje
zmysel symbolického
spôsobu komunikácie

Ježiš nám odpúšťa

- chápe symbolické
vyjadrovanie sviatosti
zmierenia

Ježiš nás oslobodzuje

- intuitívne vníma
symbolickú reč

Občianske

- angažuje sa
jednoduchými
pozitívnymi skutkami
v prostredí, v ktorom
žije

Kultúrne

Kompetencie
Sociálne a
interpersonálne
- buduje vzťah dôvery
- uvedomuje si svoju
jedinečnosť

- učí sa tolerancii

- prejavuje konkrétnymi
skutkami úctu k ľuďom
- je empatický

- vie vyjadriť prejav
ľútosti vhodnou formou

- vníma Desatoro ako
etický princíp správania

- intuitívne vníma
prepojenie židovskej

- vníma Desatoro ako
pravidlá dobrého

Existenciálne

K učeniu

- disponuje základnými
vedomosťami
biblického posolstva
a kresťanského učenia
o Božom kráľovstve
- objavuje duchovný
rozmer človeka
- interpretuje biblické
príbehy o uzdravení ako
výzvu k morálnej
reflexii svojich
schopností vidieť, počuť
a konať
- rozvíja vlastné
svedomie
- je schopný
jednoduchej reflexie
vlastnej viery
- je otvorený pre
kresťanský pohľad na
vinu a odpustenie
s vedomím skutočnosti,
že Božia láska je
silnejšia ako ľudské
previnenia
- prehodnocuje
jednoduchým spôsobom
svoje konanie v zhode
so svojím svedomím
- zhodnotí sviatosť
zmierenia ako pomoc
pre človeka v situácii
mravného zlyhania
- je pripravený aktívne
sa podieľať na sviatosti
zmierenia
- stotožňuje sa
s etickými princípmi
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rozprávky, legendy a
podobenstva

Ježiš nás pozýva na
hostinu

- rozumie
symbolickému
vyjadrovaniu v rituáloch
kresťanského slávenia

sa človeka
- vníma Desatoro ako
pravidlá dobrého
spolunažívania s ľuďmi
- vníma Ježišov zákon
lásky ako základné
pravidlo šťastného
života človeka
- intuitívne oceňuje
u jednotlivcov prínos
viery v Boha pre
mravný život
spoločnosti

a kresťanskej tradície
- intuitívne vníma krásu
umenia v slove a obraze

spolunažívania medzi
ľuďmi

- rozvíja vo svojom
živote rozmer slávenia
v spoločenstve rodiny a
farnosti

Desatora, vzťahujúcimi
sa na konkrétne situácie
v jeho živote
- vníma hriech ako
previnenie voči sebe,
iným ľuďom a Bohu –
rozvíja chápanie
princípu hriechu
- rozvíja vnímanie
a načúvanie hlasu
svedomia pri
zanedbávaní dobra
- je otvorený pre
vnímanie kresťanskej
nádeje
- objavuje hodnotu
pravdy, dobra a krásy
dodržiavaním zákona
lásky
- je pozorný voči
liturgickému sláveniu
a je pripravený vedome
sa na ňom podieľať
- je pripravený n prvé
prijatie Eucharistie
v spoločenstve rodiny
a farnosti
- vie dať do súvisu
biblické udalosti
a chápe ich ako základ
kresťanskej liturgie

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského
života na základe morálnych princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže
kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.
Vychováva nielen obsahom učiva, ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy.
Metódy a formy práce:
- práca s obrazom,
- práca so zážitkovým predmetom,
- práca s vykladacím materiálom,

241

- práca s textom – biblický text, rozprávka, legenda...,
- dramatizácia textu – scénka, pantomíma,
- výtvarné stvárnenie problematiky – kresba, koláž, plagát, trojdimenzionálne stvárnenie problematiky,
- diskusia, riešenie nadhodeného konfliktu, porovnávanie, zaujatie postoja,
- spev, hudba,
- riešenie úloh samostatne a v skupinách,
- vyhľadávanie informácií a obrázkov v médiách a ich spracovanie vo forme projektu,
- kvízy a súťaže,
- didaktické hry.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a životných skúseností. Využívajú sa najmä
aktivizujúce vyučovacie metódy, vhodné projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
DOBRENKOVÁ, Lenka – GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana: Cesta viery. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 3.
ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2010
DOBRENKOVÁ, Lenka – GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana: Cesta viery. Pracovný zošit pre 3. 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
7.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.
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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Predmet: Matematika – 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Matematika je v základnom vzdelávaná založená na aktívnych činnostiach. Sú to práce s matematickými objektmi. Využitie matematiky v
reálnych situáciách.
Matematika poskytuje žiakom vedomosti a schopnosti potrebné pre orientáciu v praktickom živote a postupne umožňuje žiakom získať
matematickú gramotnosť. Rozvíja intelektuálne schopnosti žiakov, ich pamäť, predstavivosť, tvorivosť, abstraktné myslenie, schopnosť
logického úsudku.
Žiaci sa učia svoju prácu kontrolovať, porovnávať, učia sa sebadôvere, slovne a písomne vyjadrujú výsledky pozorovaní. Postupne si
osvojujú niektoré pojmy, algoritmy, terminológii, symboliku a spôsoby ich použitia.
Úlohou predmetu matematika na prvom stupni je aj budovanie základov finančnej gramotnosti.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Vyučovanie matematiky v 3. ročníku má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj
žiackej osobnosti:
Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky.
Výhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov.
Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh..
Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.
Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou.
Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručnosti a postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a
kritické myslenie.
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory,
počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa a samostatnému učeniu sa.
Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,
ako je napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritickosť.
Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ a teda aj v 3. ročníku, má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických
okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie
žiakov.
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Kľúčovým učivom je osvojenie pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a vlastnosti počtových výkonov, ktoré
používajú pri racionalizácii výpočtov. V učive matematiky sa objavujú aj prvky iných predmetov a naopak matematika sa tiež objavuje v
iných predmetoch.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej
osobnosti:
Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky,
vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri
riešení úloh.
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať
numerické zručnosti žiakov.
Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.
Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania
nových vedomostí, zručnosti a postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematickej reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k
poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi.
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory,
počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému
učeniu sa, k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa.
Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,
ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera
vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte.
Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt
vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
4 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 4 hodiny/týždeň

Prehľad tematických celkov
I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20
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Zavedenie násobenia. Riešenie slovných úloh na násobenie.
Zavedenie delenia.
Riešenie slovných úloh na delenie. Nácvik násobenia a delenia.
II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000
Vytváranie čísel.
Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky.
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie.
III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 00.
Pamäťové (násobkov 10 a násobkov 100) a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Riešenie slovných úloh.
IV. Geometria
Meranie dĺžky v teréne dĺžkou kroku, metroch. Odhad dĺžky. Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich porovnanie, kruh, kružnica.
Zväčšovanie , zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti. Vytváranie telies z kociek, na základe modelu a obrázka.
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Vytváranie všetkých možných skupín predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch, manipulačnou činnosťou a symbolmi .
Pozorovanie istých udalostí, možných ale neistých udalostí a nemožných udalostí. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh.
Tematický okruh

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Násobenie a delenie prirodzených
čísel v obore do 20

Zavedenie násobenia.
Súvislosť medzi násobením a sčítaním.
Nácvik násobenia v obore do 20.
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Riešenie slovných úloh.
Propedeutika úloh na násobenie
s kombinatorickou motiváciou.
Tvorenie slovnej úlohy k danému
numerickému príkladu na násobenie.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných
úloh na násobenie v obore do 20.
Slovné úlohy na priamu úmernosťpropedeutika.
Zavedenie delenia.
Propedeutika zlomkov- rozdeľovanie na
polovice, tretiny.
Delenie ako postupné odčítanie rovnakého
čísla.
Nácvik delenia v obore do 20.
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Tvorenie slovnej úlohy k danému

Pochopiť násobenie ako sčítanie rovnakých
sčítancov.
Poznať pojmy násobenie, rovnaké sčítance,
násobenie, súčin, činiteľ, niekoľkokrát viac.
Vedieť spamäti všetky spoje násobenia
v obore do 20.
Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát.
Vedieť násobiť 1 a 0.
Pochopiť princíp násobenia v závislosti od
poradia činiteľov.
Riešiť jednoduché slovné úlohy na
násobenie v obore do 20. Určiť súčet
rovnakých sčítancov. Zväčšiť dané číslo
niekoľkokrát.
Vedieť overiť správnosť riešenia
a formulovať odpoveď.
Matematizovať reálne situácie.
Odčítať od daného čísla niekoľko rovnakých
čísel.
Pochopiť súvislosť medzi odčítaním
a delením.

Prierezové témy, medzipredmetové
vzťahy
Formou matematických hier sa učí
spolupracovať so spolužiakmi.
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Tematický okruh

Vytváranie prirodzených čísel
v obore do 10 000

Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel v obore do 10 000.
Geometria

Obsahový štandard

Výkonový štandard

numerickému príkladu na delenie.
Poznať pojmy: celok, časť celku, delenie,
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. delenec, deliteľ, podiel, niekoľkokrát menej.
Vedieť spamäti všetky spoje delenia do 20.
Deliť číslom 1. Vedieť, že 0 nedelíme.
Zmenšiť dané číslo delením.
Vedieť deliť na rovnaké časti a podľa
obsahu.
Riešiť slovné úlohy. Rozdeliť čísla na daný
počet rovnakých častí. Deliť podľa obsahu
a zmenšiť číslo niekoľkokrát.
Zoznamuje sa pomocou zábavnej
matematiky s riešením rôznych príkladov.
Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených
Vedieť čítať a písať trojciferné a štvorciferné
čísel v obore do
čísla a počítať po tisícoch, stovkách,
10 000.
desiatkach, jednotkách.
Zobrazovanie čísel na číselnej osi,
Ovládať pojmy: jednotky, desiatky, stovky,
porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na
tisíce, rozklad čísla, zostupný a vzostupný
desiatky a stovky.
rad čísel, zaokrúhľovanie.
Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla
Vedieť rozložiť čísla na tisíce, stovky,
v desiatkovej sústave.
desiatky, jednotky.
Číselná os.
Vedieť zobrazovať a porovnávať čísla na
Propedeutika nerovníc.
číselne osi a pomocou znakov väčší, menší,
Slovné úlohy na porovnávanie v obore do
rovná sa.
10 000.
Vedieť riešiť nerovnice.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na Ovládať algoritmus zaokrúhľovania čísel.
porovnávanie.
Riešiť slovné úlohy na porovnávanie.
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.
Vedieť porovnávať jednotky dĺžky pohotovo
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich
premieňať jednotky dĺžky.
premieňanie.
Učí sa sčítavať a odčítavať spamäti tisícky,
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie
stovky, desiatky. Osvojuje si písomné
prirodzených čísel aj s použitím kalkulačky.
sčítavanie a odčítavanie. Rieši jednoduché
a zložené slovné úlohy..
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie
Vedieť sčítať a odčítať príklady aj spamäti.
prirodzených čísel.
Ovládať algoritmus písomného sčítania
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom. a odčítania v obore do 10 000.
Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky.
Osvojiť si praktické skúsenosti s prácou
Riešenie jednoduchých a zložených slovných s kalkulačkou.
úloh.
Vedieť urobiť kontrolu správnosti.
Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Riešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie,
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných
jednoduché a zložené.
úloh.
Poznať pojmy: zápis slovnej úlohy, kontrola
Riešenie slovných úloh s neprázdnym
správnosti.
prienikom.
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy

Prierezové témy, medzipredmetové
vzťahy

Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Medzipredmetové vzťahy: Sj, Vv

Rozvoj jemnej a hrubej motoriky.
Vzťah k prírode
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Tematický okruh

Obsahový štandard

Geometria

Riešenie aplikačných úloh a úloh
rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie

Výkonový štandard

a úlohy s neprázdnym prienikom.
Vedieť overiť správnosť riešenia
a sformulovať odpoveď.
Meranie dĺžky úsečky v milimetroch
Vedieť odmerať dĺžku úsečky v mm a cm.
a centimetroch.
Vedieť odmerať a porovnať dĺžku
Približné merania, odhad dĺžky.
vzdialenosti krokom a meraním v metroch.
Základy rysovania.
Poznať pojmy: odhad, skutočnosť,
Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie
vzdialenosť, meranie.
úsečiek na priamke a iných geometrických
Osvojiť si a používať pri rysovaní základné
útvaroch.
návyky.
Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej
Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky,
sieti.
správne ju označiť.
Zväčšovanie a zmenšovanie rovinných útvarov Vedieť narysovať rovinné útvary
v štvorcovej sieti.
v štvorcovej sieti a zväčšiť, zmenšiť útvary.
Stavba telies z kociek na základe plánu
Vytvárať z kociek útvary podľa plánu.
a kreslenie plánu.
Nakresliť plány z kociek.
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky.
Vedieť vytvoriť rôzne skupiny predmetov na
Vytváranie všetkých možných skupín
základe spoločnej charakteristiky, znaku,
predmetov z daného počtu manipulatívnou
vlastnosti.
činnosťou.
Objaviť pravidlá vytvárania predmetov zo
Vytváranie skupín podľa daného i objaveného skupiny.
pravidla.
Vedieť si vytvoriť systém pri vypisovaní
Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti,
možností.
pozorovanie istých udalostí.
Poznať pojmy: pravda, nepravda, istá
Vytváranie tabuliek zo získaných údajov.
udalosť, možná, nemožná udalosť,
Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou
pravdivosť, nepravdivosť., tabuľka, stĺpec,
motiváciou.
riadok.
Získavať a zhromažďovať potrebné údaje,
zostaviť a prečítať tabuľku.

Prierezové témy, medzipredmetové
vzťahy

Medzipredmetové vzťahy: Pv, Prv.
Osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa.

Orientácia v praktickom živote a riešenie
príkladov v obchode.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu matematika na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie / Žiak vie

Jazyk a komunikácia

Téma1-4

Príroda a spoločnosť

Téma 1-2
Téma 3

- optimálne komunikovať
- aktívne počúvať
- vytvoriť jasný a čitateľný text v danom kontexte
- reflektuje prírodu (zem, vodu, rastliny) ako priestor pre morálne
konanie
- chápe fungovanie prírody ako súhrn na seba nadväzujúcich súvislostí

Téma 3
Téma2-3

- poznáva hodnotu peňazí, porovnáva, rieši reálne situácie
-chápe súvislosti pohyb – počet cvičení

Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Zdravie a pohyb
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Umenie a kultúra
Matematika a práca s informáciami

Téma 1
Téma 2
Téma 3
Téma 4
Téma 5

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Mul i kultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

Vykonáva násobenie a delenie prirodzených čísel a riešenie problémov
z reálnej situácie
Vytvára a zobrazuje prirodzené čísla na číselnej osi
Premieňa jednotky dĺžky
Zdokonaľuje sa v pamäťovom aj v písomnom sčítaní a odčítaní
prirodzených čísel.
Učí sa používať kalkulačku.
Meria dĺžku úsečky v mm. Odhaduje vzdialenosti v krokoch
a v metroch.
Vytvára telesá z kociek na základe obrázka
Rieši aplikačné úlohy a úlohy na rozvoj matematického myslenia
- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby
a práva ostatných
- riešenie mimoriadnych situácií – CO
- zdravotná príprava
- pohyb a pobyt v prírode
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000

Kompetencie
Komunikačné
- aktívne a so
záujmom počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého a vie naň
reagovať
- kultivovane sa hlási
o slovo
- kladie doplňujúce
otázky
- prístup žiaka je

Občianske
- odhaduje dôsledky
vlastného správania
a konania
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa
asertívne

Kultúrne
- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení
- rešpektuje pravidlá
písomnej komunikácie

Sociálne a interpersonálne
- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti

Existenciálne
- vie si zvážiť
požiadavky a
dôsledky
- pri riešení hodnotí
jeho efektivitu

K učeniu
- dokáže použiť
informácie
- formuluje možné
riešenia
- vytvára si vlastný
názor
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Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000.

konštruktívny
- aktívne a so záujmom
počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- vie vytvoriť jasný
a čitateľný text v danom
kontexte

Geometria

- aktívne a so záujmom
počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- prístup žiaka je
konštruktívny

Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúce
špecifické
matematické
myslenie

- aplikuje stratégie
aktívneho čítania
- narába primerane s
časom

- odhaduje dôsledky
vlastného správania
a konania
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa
asertívne
- v tímovej práci
uplatňuje svoje
individuálne
schopnosti,
vedomosti a zručnosti
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa
asertívne
- je tolerantný,
ústretový
- chápe potreby
a postoje iných

- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení
- rešpektuje pravidlá
písomnej komunikácie

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti

- situáciu vníma ako
celok so všetkými jej
zložkami
- vie si predstaviť ako
postupovať ďalej

rozlišuje medzi
podstatnými
a druhotnými
informáciami
- dokáže použiť
informácie
- zvažuje vhodnosť
každého z riešení
- vníma situáciu ako
celok so všetkými jej
zložkami

- má predstavu o vhodnej
kombinovateľnosti
farieb, tvarov
- dokáže vhodne
používať symboly

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti
- oceňuje schopnosti
druhých

-zaujíma pozitívne
postoje
- ak je to nevyhnutné,
mení poradie
následných krokov

- je schopný
sebareflexie
-adaptuje sa na
meniace pracovné
podmienky

- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu

-zaujíma pozitívne
postoje
- ak je to nevyhnutné,
mení poradie
následných krokov

- uplatňuje základné
myšlienkové
operácie(porovnávani
e, triedenie, analýza,
syntéza, indukcia,
dedukcia, abstrakcia)
- uplatňuje fantáziu,
predstavivosť
- formuluje možné
riešenia
- pozná proces učenia
- analyzuje úlohy
pred jej realizáciou

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku, životných skúseností. V 3. ročníku na hodine
matematiky sa využívajú najmä tieto metódy:
- výkladové – rozprávanie, opis, vysvetľovanie,
- dialogické – rozhovor, beseda, diskusia,
- demonštračné a názorné – práca s pomôckami a obrázkami, projekt,
- samostatná práca – v zošite, pri tabuli, riešenie testu, počítačová prezentácia,
- doplňovačka, práca v pracovnom zošite.
formy práce:
- frontálna,
249

-

individuálna,
skupinová.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa používajú:
Matematika pre 3. ročník, RNDr. Pavol Černek, CSc., SPN- Mladé letá s.r.o
zbierka úloh z matematiky
pracovné zošity
edukačné CD
Infovekáčik – didaktické hry
detské časopisy, internet
7.Hodnotenie predmetu.
Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Žiaci budú mať hodnotiace portfólia, ktoré
budú obsahovať vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov a prezentácií ľubovoľných tém. Pri hodnotení sa naďalej využíva aj ústna
pochvala, ocenenie, súhlas, úsmev, symbol. Dôraz sa dáva na sebahodnotenie, rešpektovanie názoru, možnosť opravy.
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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Predmet: Informatická výchova – 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenie problémových úloh a overovať ich
s použitím IKT. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných
pri práci aplikovaním informačných s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k
efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných
technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a technológií vo
vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom informatickej výchovy v 3. ročníku ZŠ je upevňovanie už nadobudnutých poznatkov a zdokonaľovanie základných zručností v
používaní počítača z 1. a 2. ročníka. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z
matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú
svoju tvorivosť a estetické cítenie.
Dôraz pri tom kladieme na pochopenie možností, ktoré nám počítač poskytuje a jeho praktické využitie v každodennom živote. Využívame
pritom predovšetkým programy určené pre žiakov, prostredníctvom ktorých sa zoznámia s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na
počítači.
Úlohou 3. ročníka je:
- zdokonaliť nadobudnuté základné zručnosti v používaní počítača z 1. a 2. ročníka,
- rozvíjať algoritmické myslenie,
- rozšíriť zručnosti v práci s textom, grafikou, vkladať klipart, wordart, upraviť text pomocou efektov a farieb,
- využiť geometrické tvary, kresliť s použitím nástrojov grafického editora, vystrihovať a prilepovať, používať efekty,
- kresliť podľa návodu,
- vedieť nainštalovať a pracovať s CD,
- práca s multimediálnou informáciou (zvuk, video),
- práca s elektronickou poštou a jej využívanie v praxi,
- využitie internetu na vlastné učenie, získavanie a sprostredkovanie informácií, uvedomenie si rizík pri práci s internetom,
- práca s prezentáciou,
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- pomocou IKT realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania,
- pracovať na projekte.
Témy:
- práca s detskými programami,
- práca s textom,
- práca s grafikou,
- práca s internetovým prehliadačom,
- práca s CD, výučbový SW,
- práca s prezentáciou,
- práca s elektronickou poštou,
- projektové vyučovanie,
- hry,
- opakovanie.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov rozvíjať získané zručnosti v používaní počítača. Využitím
vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prírodoveda, matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova) zoznámiť žiakov z možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalších najtypickejších druhov aplikácií. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnut ie ovládania
aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.
Cieľom v druhom ročníku je dosiahnuť zopakovať, precvičovať a dopĺňať základné zručnosti a zásady práce s počítačom. Využiť možnosť
písať a kresliť voľnou rukou a vytvárať si vlastné ilustrácie k textu a vytlačiť ich.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Cieľom informatickej výchovy v 3. ročníku základnej školy je zopakovať, precvičovať a dopĺňať základné zručnosti a zásady práce s počítačom nadobudnuté v 1. a 2. ročníku a ich využitie v každodennom živote.
Téma
Informácie okolo nás

Obsahový štandard
Zopakovanie základných pojmov IKT.

Ciele témy
Afektívny cieľ:
Práca s počítačom, s myšou, klávesnicou.
Kognitívny cieľ:
Orientovať sa na pracovnej ploche.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť nakresliť, upraviť a uložiť obrázok.
Vedieť napísať a upraviť text.

Výkonový štandard
Poznať základné možnosti práce
s počítačom, ovládať základné pojmy.
Dodržiavať základné zásady písania textu.
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Práca s grafickými
programami

Práca s programom Skicár.

Práca s multimediálnymi CD

Oboznámiť sa s pojmom multimédiá
a ich využitím.

Práca s internetom
Hry

Pojem internet.

Afektívny cieľ:
Zopakovať pojmy: ceruzka, guma, štetec, vypĺňanie plochy, čiary,
kopírovanie, mazanie.
Kognitívny cieľ:
Orientovať sa v značkách v programe Skicár.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť nakresliť a vyfarbiť, upravovať, prenášať a kopírovať
jednoduché obrázky.
Vedieť kombinovať text s obrázkom.
Afektívny cieľ:
Ovládať pojmy CD, DVD.
Kognitívny cieľ:
Využívať CD vo vyučovacom procese.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť pracovať c CD.
Afektívny cieľ:
Vedieť čo je internet a jeho využitie, bezpečnosť pri práci
s internetom.
Kognitívny cieľ:
Poznať detské internetové stránky.
Psychomotorický cieľ:
Ovládať jednoduchú hru.

Vedieť používať program Skicár.
Vedieť prezentovať výsledky vlastnej práce.

Prepojiť vyučovanie informatickej
výchovy s inými predmetmi.

Vedieť pracovať s detskými internetovými
stránkami.
Vedieť vyhľadávať informácie na internete
zadaním kľúčových slov.
Poznať riziká spojené s prácou s internetom.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu informatická výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Jazyk a komunikácia

2, 3

Príroda a spoločnosť

2, 3

Matematika a práca s
informáciami

2, 3

Umenie a kultúra

2, 3, 4

Osvojenie kompetencie
Žiak
- práca v programe Skicár, Word
- upevňovanie učiva pomocou CD a prezentácií
- projektové vyučovanie
- práca v programe Skicár
- oboznámenie so základnými poznatkami z prírodovedy pomocou CD
a prezentácii
- vyhľadávať informácie na internete
- projektové vyučovanie
- samostatná práca - projekt
- práca v programe Skicár
- práca s výukovými CD
- práca s novými informáciami
- projektové vyučovanie
- práca v programe Skicár (VV)
- vyhľadávať obrázky a informácie na internete

Základ. učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové učivo
(disponibilné)
30%
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Prierezové témy
Dopravná výchova

- upevniť základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné
správanie sa v rôznych dopravných situáciách s využitím CD a
prezentácií
- kreslenie dopravných prostriedkov a značiek v programe Skicár
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím
vo svojom okolí
- vyhľadávať informácie na internete
- spolupracovať v skupine
- bezpečnosť pri práci, zásady správania sa v učebni informatiky,
uvedomiť si riziká spojené s prácou s internetom

Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné
zručnosti

- osvojovanie mediálnych kompetencií a ich využitie v iných predmetoch
- rozvoj medziľudskej tolerancie pri práci
- používať informácie a pracovať s nimi
- projektové vyučovanie

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné
vyžívanie odborných
termínov s cieľom
uľahčiť porozumenie
aktívne a zrozumiteľne
sa odborne vyjadrovať

Občianske

Kultúrne

byť zodpovedný vo
svojom konaní

rozumieť symbolom a
značkám

odhadovať dôsledky
svojho konania
v tímovej práci
uplatňovať svoje
individuálne schopnosti
a rešpektovať iných

Sociálne a
interpersonálne
spolupráca s inými

Existenciálne

K učeniu

poznať rôzne
informačné pramene

využitie informácií vo
výchovno-vzdelávacom
procese

efektívne využívanie
skupinovej práce
schopnosť spolupracovať
na spoločnej úlohe

schopnosť vyberať
a triediť informácie
schopnosť rozoznať
problém a riešiť ho

ochota spolupracovať

rozvíjanie kritického
myslenia a využitie
kreativity

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie Informatickej výchovy je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem
a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
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-

motivačné rozprávanie,
motivačný rozhovor,
motivačná demonštrácia,
práca s textom,
riešenie problémov,
zážitkové učenie,
projektové vyučovanie,
prezentácia,
diskusia,
programové vyučovanie,
samostatná práca a práca v skupinách,
práca na projektoch,
metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Informatická výchova na 1. stupni
R. Baranovič – Internet v škole
M. Halenár – Deti a kreslenie vo Windows
A. Krejčířik – Internet ľahko a rýchlo
M. Mosná, Z. Ščasná – Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ
výukové CD
internetové stránky
7. Hodnotenie predmetu.
Predmet Informatická výchova je hodnotený známkou. Známkujeme splnenie úlohy, snahu, ale aj nápaditosť, tvorivosť a kreativitu žiaka pri
riešení zadanej úlohy. Nemôžeme zabúdať ani na ústne hodnotenie počas vyučovacej hodiny. Pri ústnom hodnotení sa vyjadrujeme v
pozitívnom zmysle, žiakov povzbudzujeme a motivujeme. Ocenením práce žiakov je známka a pochvala za samostatnú prácu na hodine
informatickej výchovy.
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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Predmet: Výtvarná výchova – 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a
tolerovať hodnoty iných kultúr už aj na 1. stupni ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť .
V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje výtvarná výchova na spontánne detské aktivity. Žiak sa učí využívať základné
kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport).
Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať
význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti.
Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa
s európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok.
Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja si jej porozumenie. V primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne zručnosti
v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na základe zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný
prejav, rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti
(poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si vlastného názoru, prístupu a
vkusu).
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma
1.Výtvarný jazyk : základné
prvky výtvarného vyjadrovania

Obsahový štandard
1.plošné geometrické tvary:
figúra, vecné zobrazenie,
zobrazenie z geometrických
tvarov

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

Výkonový štandard
Doplniť machule, dekalku (farba roztlačená
zložením papiera) – dokresľovať podľa
fantázie
- pomenovať zobrazeného
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2.priestorové geometrické
tvary: 3D objekt
z geometrických tvarov
3.farba zosvetľovanie a
stmavovanie, svetlostná škála
jednotlivých farieb (tóny sivej
farby)
2.Výtvarný jazyk: kompozičné
princípy a možnosti kompozície

4.tvar komponovanie
novotvaru na základe
prienikov rôznych obrysov
(kumulácie tvarov)

Afektívny
-rodina a spoločnosť
Kognitívny
-rozlišovanie objektov na základe obrysov, veľkostí a tvarov,
rozlišovanie písmen.
Psychomotorický
- rozvoj rozlišovacích schopností.

6.mierka zoskupovanie
predmetných tvarov
v rôznych variáciách
3.Podnety výtvarného umenia
(média, štýly, procesy, techniky,
témy)
8.paketáž (tvar ako obal)

4.Výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia

11. inšpirácia gréckym
umením témami, procesmi,
technikami a materiálmi

5.Podnety fotografie

12.dopĺňanie častí fotografie
(kresbou, maľbou, reliéfom,
kolážou)

Afektívny
- príroda a človek,
Kognitívny
- nové pojmy a výtvarné techniky
Psychomotorický
- rozvoj estetického cítenia, fantázie,
Afektívny
-ľudská civilizácia, praveký človek,
Kognitívny
- človek ako spoločenský tvor aj súčasť prírody
Psychomotorický
-porovnávanie výtvarných techník
Afektívny
- rozprávať o spoločne prežitých chvíľach s rodinou.
Kognitívny

vystrihnúť šablónky - obrysového tvaru
podľa vlastnej kresbičky; rozmnožiť kresby
obťahovaním pomocou šablóny (v rôznych
polohách) – vyfarbovať (šrafovať)
hravo získavať skúsenosti s miešaním
farebnej hmoty a s farebnou stopou nástroja;
maľovať rôzne pestrofarebne predmety,
zátišie (dôraz na približný tvar a farebný tón,
nie na proporcie a vzájomné usporiadanie
predmetov)
vyhľadávať, domýšľať a dopĺňať (kresbou,
maľbou) neurčitého tvaru (machuľa, strihy z
časopisu, čarbanica ...); interpretovať
neurčité a objavovať skryté; pomenovať

používať papiere formátov rôznych
geometrických tvarov, otáčať ich a kresliť
do nich motív podľa vlastného výberu: hore,
dole, tak že stúpa, alebo padá ...
kresliť (maľovať) zvolený figurálny,
predmetný motív od malého po veľký (aspoň
v 4 verziách); postavy (predmety) môžu
vystrihnúť
reagovať na rozprávku o nástrojochpredmetoch, ktoré zanechávajú farebné stopy
na ploche papiera, kombinovať rôzne akcie;
vzniká obraz pohybov a gest
hra s predmetmi, fantazijne ich dotvárať,
spájať do nových tvarových a významových
celkov (figúr);
výstavka výsledkov
umožniť žiakom simulovať procesy, techniky
a materiály a témy, prostredníctvom ktorých
mohli tvoriť praľudia;

dopĺňať a prekresľovať fotografický obrázok,
vedome umiestňovať nové časti v celku
kompozície, menia významu
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6.Podnety filmu a videa

13.priestor filmu, rám,
filmová scénografia

7.Podnety architektúry

14. výraz
architektúry(architektonický
výraz a prostredie)mimikry,
historické a pamiatk.
prostredie

8.Podnety dizajnu

15.grafický dizajn (symbol,
znak)

9.Podnety tradičných remesiel

17.bábkarstvo (tvorba bábok)

10.Elektronické médiá

18.kreslenie prostredníctvom
počítača

11.Porovnávacie, kombinačné
a súhrnné cvičenia

12.Podnety hudby

výtvarné stvárnenie nálady a

- vedieť výtvarne vyjadriť vlastné zážitky
Psychomotorický
- rozvíjať predstavivosť
Afektívny
- pestovať u žiakov kladný vzťah k filmu
Kognitívny
- vedieť vyvážene umiestniť na ploche obrazové prvky.
Psychomotorický
- výtvarne vyjadriť časť deja
Afektívny
-pripomenúť krásu rozprávok
Kognitívny
- vytvoriť farebný kontrast.
Psychomotorický
- vedieť vyvážene umiestniť na ploche obrazové prvky
Afektívny
- vzbudiť u žiakov záujem o tradície – karnevaly

zobrazenia

Afektívny
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Kognitívny
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Psychomotorický
- vystrihnúť kruhy, štvorce, trojuholníky, obdĺžniky v pravidelnom
výtv. rytme
Afektívny
- viesť žiakov k dodržiavaniu poriadku
Kognitívny
-nacvičovať prácu s textovým editorom
Psychomotorický
- získavať základné zručnosti pri narábaní
s počítačom
Afektívny- vytvárať citlivý estetický vzťah k prírode, rozvíjať
fantáziu.
Kognitívny- význam lesa.
Psychomotorický- výtvarne vyjadriť prvky prírody.

realizovať vzor na tričko, alebo zdobia
kraslicu ...

Afektívny

diskutovať o krátkych ukážkach a o výraze,
dojmoch, ktoré na žiakoch zanechali;
niektorú z akcií si žiaci nakreslia

na základe motivácie netradičného
ponímania príbytku (architektúry) vymýšľať
novotvary (kombinácie tvarov) - vlastnej
rozprávkovej architektúry)
tvoriť masky z jednoduchých predmetov,
rastlín, papiera...

získavať základné zručnosti pri narábaní
s počítačom; hrať sa a experimentovať s
písmom a znakmi (typ fontu, veľkosť,
orientácia)

stvárňovať rovnaký (jednoduchý) motív v
kresbe, a modelovaní; porovnávať rozdiely
(formy, výrazu), porovnávať ho s podobným
motívom na fotografii; rozhovor o tom, ako
všelijako sa dá zobraziť to isté
vytvárať jednoduchý spôsob prezentácie
zozbieraného materiálu; porovnávať a triediť
rôzne druhy materiálu; predmety miestňovať
v interiéri alebo exteriéri, vytvárať z nich
„muzeálnu zbierku“, „zavárať“ do fliaš,
ukladať do škatuliek, albumov a pod.
Vypočuť si vybrané krátke ukážky
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13.Synestetické podnety

14.Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta

rytmu hudobnej skladby
námet: asociácie z obrazného
a zvukového vyjadrenia
motívu
technika: a) maľba temperou
alebo pastelom
b) kresba farebnými
materiálmi (suchý alebo
voskový pastel, farebné tuše,
fixky)
c) kombinácia techník
(napr. kresby a koláže)
hmat
- námet: tvar a povrch, vo
vzťahu k vyjadreniu
významu;
technika: kresbová
rekonštrukcia
23.(podnety prírodovedy:
zmeny látok a ich využitie

15.Tradícia a identita (kultúrna
krajina)

výtvarná reakcia na
prostredie školy
- námet: prekvapivá zmena;
technika: inštalácia, maľba na
stenu, lepenie na okná

16.Škola v galérii(galéria v škole)

25.atribúty ikonografie (čo
znamená moje meno)

17.Výtvarné hry

vytváranie limitované
pravidlami hry
technika: stigmografické
kreslenie

- rozprávať o svojich pocitoch
Kognitívny
- vedieť výtvarne vyjadriť vlastné pocity
Psychomotorický
- rozvíjať predstavivosť a výtvarno-grafické predstavy

hudobných skladieb výrazne odlišných
charakterov a rytmov; následne sa ich snažiť
výtvarne zobraziť vlastným, spontánnym
spôsobom a v rozhovore s učiteľom vyjadriť,
ako na ktorého z nich pôsobila ktorá skladba

Afektívny
- uvedomiť si rozmanitosť vecí okolo nás
Kognitívny
- vedieť rozoznať podľa hmatu
Psychomotorický
-zobraziť na základe hmatu
Afektívny
-rozvíjať predstavivosť, tvorivosť
Kognitívny
-vytvárať nápisy
Psychomotorický
-zobraziť na základe predstavy
Afektívny
-vytvárať kladný vzťah ku škole k tradíciám
Kognitívny
- vedieť podľa vlastnej fantázie vytvoriť ozdobu
Psychomotorický
- strihať a z papiera vymodelovať
Afektívny
- pestovať vzťah k druhému človeku.
Kognitívny
-oboznámiť sa s pojmom portrét
Psychomotorický
-podľa modelu namaľovať obraz
Afektívny
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Kognitívny
-vedieť riešiť problém, dotvoriť obraz
Psychomotorický
- sám dotvoriť, výtvarne vyjadriť na základe vlastnej predstavivosti.

Zobraziť tvary predmetov na základe
hmatového vnemu (napr. ohmatávať rôzne
predmety skryté pod dekou a následne ich
kresliť, maľovať alebo modelovať);
snažiť sa pomenovať rôzne kvality povrchov
podľa hmatu
hrať (performancia) písmená zo svojich tiel a
vytvárať nápis alebo matematický výpočet;
následne situáciu skúsiť nakresliť

výtvarne reagovať – dotvárať prostredie
vlastnej triedy, priestorov a exteriéru školy,
chodby, školského klubu, šatne, dvora a pod.

oboznámiť sa s pojmom portrét a čo všetko
sa dá vyčítať z ľudskej tvár; náladu a pocity
človeka; každý má svoj portrét alebo portrét
niekoho blízkeho, na ktorý sa niekedy pozerá
kresba alebo fotokoláž diela z galérie
Kresliť tak, že kresba je spojnicou dopredu
daných značiek

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

Téma

Osvojenie kompetencie

Jazyk a
komunikácia
Príroda a
spoločnosť
Človek a hodnoty

2, 3

Žiak
- tvorba ilustrácii (SJL, HA)

Matematika a práca
s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

2, 3
1, 2,
3,15,16,17
1,2 ,3 ,6 ,9

2, 3, 15 ,16
,17
1, 2, 3 ,17

Základ. učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové učivo
(disponibilné)
30%

- základné poznatky z prírodovedy (ročné obdobia, zvieratá, domov
a rodina)
- pozitívny vzťah k sebe a iným, hodnota rodiny, tradície (EV, NV)
- grafická práca s počítačom,

- vnímanie kultúrnej tradície
(HV)
- rozvoj jemnej motoriky, správne držanie
tela (TV)

Prierezové témy
Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné
zručnosti

- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby
a práva ostatných
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné
neverbálna komunikácia

Občianske

Kultúrne

zodpovednosť vo
svojom konaní

rozumie obsahom a
významom výtvarných
diel

Sociálne a
interpersonálne
je pripravený byť v
interakcii s inými ľuďmi

Existenciálne

K učeniu

používať informácie a
pracovať s nimi

rozozná problém
formuluje možné
riešenia
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vytváranie asociácii

schopnosť sebareflexie

chápe obsah a zmysel
výtvarného prejavu

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
rozumie významu
základných prejavov
gestikulácie a mimiky
tváre
aktívne počúvať

má pozitívny vzťah k
sebe aj k iným

Z umenia čerpá
poučenie, návody na
riešenie vlastných
problémov, stáva sa
empatickejším
správa sa kultúrne,
kultivovane, primerane
okolnostiam, situáciám,
ľuďom
je tolerantný a
empatický

je zodpovedný k druhým a
berie do úvahy ich
potreby a záujmy

formuluje otázky a
odpovedá na otázky s
využitím získaných
informácií

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný názor

uplatňuje fantáziu,
predstavivosť, vytvára
asociácie

prispôsobuje svoje
správanie

je schopný/á vytvárať
väzby s inými ľuďmi
vníma človeka ako súčasť
prírody

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie výtvarnej výchovy je založené na estetických zážitkoch z vnímania umeleckých diel, vnímania okolitého sveta a seba samého
a ich transformácie do umeleckej podoby. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- motivačná demonštrácia,
- práca s textom, tvorba ilustrácii,
- riešenie problémov,
- zážitkové učenie,
- rozhovor,
- diskusia,
- dramatizácia vo výtvarnom umení,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva,
- návšteva múzea,
- ukážka ilustrácii,
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-

beseda.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
A. Macko - Výtvarné techniky I., II
M. Števonková – Urob si z papiera
Metodická príručka výtvarnej výchovy
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet Výtvarná výchova sa hodnotí (od 2. ročníka) škálou od 1 do 5, pokiaľ škola nepoužíva na hodnotenie iný systém (slovné hodnotenie
a pod.). 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. Učiteľ ma brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou,
záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh iniciovaných učiteľom.
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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Predmet: Hudobná výchova – 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia
orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia (napr. ZUŠ).
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich
sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu
základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému
poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného
procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe
hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového
učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou
na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti
nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.
V ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné
a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa
každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom
individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny
žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších
žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi –
bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti.
Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského
vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov. Odporúčame, aby tento
učebný í predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie.
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2.Ciele predmetu, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Dosiahnutie cieľa je prostredníctvom:
- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti,
osvojením si hudobného materinského jazyka, čím sa prispieva k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej
a súčasnej podoby ľudových piesní, získania základov národnej identity a vlastenectva,
- postupného poznávania umeleckých artefaktov, chápania ich ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele:
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem,
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových
prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu
pojmov,
- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) prostredníctvom komplexných, navzájom
prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným
materiálom,
- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali,
rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel,
- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových
postojoch.
Socioafektívne ciele:
- rozlišovať mravné a estetické hodnoty, otvorenosť a tvorivosť,
- precítiť a pochopiť umelecké diela, empaticky k nim pristupovať a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje,
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,
- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako
prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele:
- na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými,
pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch,
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
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Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- rozvíjal citový svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti
a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám,
reklame a subkultúre.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

V 1. – 3. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov.
Obsah predmetu:
- hudobný materiál (detské, umele a ľudové piesne z folklórnych oblasti Slovenska),
- inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobne rozprávky,
- príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečne) hry, hudobný materiál zameraný na jednotlivé ročné obdobia,
zvykoslovie a rôzne sviatky,
- sústava hudobných činnosti vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových, hudobno-dramatických.
Téma

Obsahový štandard
Hudobný materiál
Detské popevky, riekanky, vy čítanky, piesne o prírode,
o zvieratkách, so žartovnými príbehmi, o živote v rodine
i v škole, hudobné rozprávky, hudobné príbehy
a inštrumentálne hudobné obrázky, krátke inštrumentálne
skladby, úryvky skladieb, slovenské a inonárodné piesne,
ľudové a umelé detské hudobno-pohybové a hudobnodramatické hry

Ciele témy
Kognitívne ciele:
-rozospievať deti, uvoľňovať detskú motoriku, rozvíjať hudobnú
pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre zvuk, tóny a ich kvality
a vzťahy medzi nimi,
-prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne
základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových
prostriedkov,
-zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich
hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným
materiálom.
Afektívne ciele:
-uvedomovať si a rozlišovať mravné a estetické hodnoty, otvorenosť
a tvorivosť,

Výkonový štandard
Pozorne počúvať a orientovať sa
v inštrumentálnych a vokálnych skladbách
na úrovni dosiahnutých schopností,
zručností a poznatkov.
Správne spevácky dýchať, nasadiť a tvoriť
tón, pri spievaní mať správne držanie tela,
artikulovať, dynamicky odlíšiť takty v
piesni, pracovať s hlasom, kultivovane
spievať a hovoriť, uplatňovať a upevňovať
správne spevácke návyky.
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Hudobné činnosti
Spevácke, inštrumentálne, percepčné, hudobno-pohybové,
hudobno-dramatické činnosti. Hudobné pojmy vyvodené
z hudobného materiálu.

-empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel
a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje.
Psychomotorické ciele:
-na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni
realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými,
pohybovými a literárnymi.
Kognitívne ciele:
-poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej
rôznych foriem.
Afektívne ciele:
-chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen
ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok
skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele:
na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni
zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.

Spievať intonačne čisto a rytmicky správne,
uvoľnene a ľahko tvoriť tón, hospodárne
dýchať, zreteľne vyslovovať. Orientovať sa
v rámci polarít: dolu – hore, vysoký – nízky,
silný – slabý, dlhý – krátky, pomaly –
rýchlo, zrýchľovať – spomaľovať ap.
Rozoznať hovorený a spievaný prejav, typy
ľudského hlasu, tóny hudobných nástrojov.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu hudobná výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Jazyk a komunikácia
Zdravie a pohyb
Príroda a spoločnosť

Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak
-spoznáva efektívnu komunikáciu s prvkami prosociálneho správania.
-chápe spoločenskú funkciu hudby.
-vníma význam a prínos kultúry a umenia v živote človeka
-pracuje s rytmom, prvkami ľudového tanca, prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov sa dokáže
vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti
-používa správne pojmy, dokáže verbalizovať hudobný zážitok
-vhodne a nenásilne spája hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom
-získa a rozvíja si správne pohybové návyky pri hudobný aktivitách
-na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb pohybom vyjadrí svoje estetické zážitky
-je aktívny poslucháč, chápe, že krásy prírody sa dajú opísať aj hudbou
Prierezové témy
-prostredníctvom hudby spoznáva svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov
-hudbu spája s inými druhmi umenia
-uplatňuje svoje práva, rešpektuje názory, potreby a práva ostatných
-prezentuje seba samého na súťažiach a vystúpeniach

Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Regionálna výchova a tradičná ľudová -pozná kultúru svojho regiónu, kultúrne dedičstvo našej vlasti
kultúra

Vokálne činnosti
Obsah:
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základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena,
rozširovanie hlasového rozsahu, ,
- práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych
návykov,
- unisono, kánon, jednoduchý dvojhlas,
- intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická ozvena, melodická otázka, melodizácia textu, mien,
riekaniek, tvorivé hudobné hry,
- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 3/4, 4/4 takte,
- používanie taktovacích gest,
- orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa, dynamiky.
Inštrumentálne činnosti
Obsah:
- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie,
- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok,
- hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých sprievodov v 2/4, 3/4, 4/4 takte k piesňam a hudobným
hrám,
- tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba malých celkov a jednoduchej formy.
Hudobno-pohybové činnosti
Obsah:
- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh),
- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy podľa hudby),
- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, rýchlo,
- používanie taktovacích gest v 2/4, 3/4, 4/4 takte,
- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti
Obsah:
- aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových, štýlových a funkčných podobách,
učí sa hudbu analyzovať a interpretovať,
- rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),
- rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,
- pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných
(kánon), melódie, sprievodu,
-
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sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz,
sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny,
využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku,
sformulovanie názoru o hudobnej ukážke.
Hudobno-dramatické činnosti
Obsah:
- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.
-

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

-snaží sa porozumieť
hudobnému materiálu, aktívnym
a vnímavým prístupom,
-uvedomuje si možnosti
neverbálnej komunikácie medzi
interpretom, umelcom
a príjemcom,
-sústreďuje pozornosti na
interpretáciu diela,
-verbálne vyjadruje vlastné
dojmy, pocity a myšlienky,
-volí primeraný, kreatívny
spôsob komunikácie vzhľadom
na situáciu, -reprodukuje
vypočuté dielo

-utvára pozitívny vzťah
k sebe aj k ostatným,
-rešpektuje nutnosť
spolupráce,
-chápe a rozlišuje s
rešpektom a toleranciou
tvorbu iných hudobných
kultúr.

-spoznáva a vytvára
pozitívny vzťah ku
kultúrnemu dedičstvu,
-spoznáva rozdiely medzi
ľudovou a umelou
tvorbou,
-počúva aktívne
a s porozumením.

Sociálne a
interpersonálne
-kooperatívne spolupracuje
na spoločnej úlohe,
-správa sa empaticky
k svojmu okoliu.

Existenciálne

K učeniu

-kontroluje vlastné
konanie,
-dodržiava dohody,
-zaujíma sa o nové veci,
-vníma a uvedomuje si
vlastné emócie,
-odôvodňuje svoje
názory.
-dokáže sa vcítiť do
obsahu diela.

-utvára si vlastný názor,
- snaží sa porozumieť
dielu, -objavuje
a hľadá súvislosti medzi
vlastnými skúsenosťami
a získanými poznatkami

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame:
- skupinové, kooperatívne, projektové, diferencované vyučovanie, návštevu hudobných podujatí, besedy,
- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, inscenačné,
- špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené
objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.
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Postoje
Žiak
 si vytvára vzťah k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie hodnotiť svoj hudobný prejav a výkon spolužiakov,
 postupne si vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho muzicírovania a spontánneho tvorenia,
vnútornú potrebu počúvať hudbu a vedieť ju charakterizovať.
Žiak
 spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách,
z hľadiska spoločenského, historického, rešpektuje špecifiká, pozná a váži si kultúru svojho národa a iných národov,
 pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia,
 získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím (kognitívnych) vedomostí z iných
predmetov.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica HV - Autori: prof. PhDr. Eva Langsteinová. CSc., doc. Mgr. Belo Felix
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet je klasifikovaný známkami. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Využíva sa i pochvala, ocenenie, súhlas, úsmev, rôzne ilustračné obrázky, pečiatky, symboly.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.
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Predmet: Telesná výchova– 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k
upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k
formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním má
telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké
spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom
pohybu cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú
školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom
pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti:
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele:
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj:
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k
optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie:
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Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v
každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku:
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne
primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje:
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 2 hodiny/týždeň

Téma
Základné lokomócie a
nelokomočné pohybové
zručnosti

Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry

Obsahový štandard
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj pohybových
schopností prostredníctvom základných
lokomócií a nelokomočných zručností (s
akcentom na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v
rôznych obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov,
skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a
pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí
tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov,
stojok, skokov.
-proporcionálny rozvoj všetkých
pohybových schopností prostredníctvom
hier,
- osvojovanie si základných herných
činností jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov
manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v
rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier

Ciele témy
Vedomosti:
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh,
pohybov a cvičení,
- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických
cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.

Výkonový štandard
Postoje :
- pozitívne vnímať základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú
a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu
človeka a prostriedku na upevňovanie si
zdravia,
- správne vnímať význam poradových
cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť,
efektívnejšiu komunikáciu využitie času na
cvičenie a športovanie,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v
týchto aktivitách.

- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a
vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v
športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových
podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.

- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú
súčasť pohybových aktivít človeka,
- dodržiavať zásady fair–play pri
realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich
aktér i ako divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať
prehru s uznaním kvalít súpera.
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Kreatívne a estetické
pohybové činnosti

Psychomotorické
cvičenia a hry

Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

a schopnosť podľa nich konať a
rozhodovať
- proporcionálny a veku primeraný rozvoj
koordinačných pohybových schopností s
akcentom na priestorovo – orientačné a
rytmické schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických
schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a
tanečných cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a
tanečných cvičení v rôznom prostredí,
v rôznych obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity,
imaginácie, vizualizácie.
- osvojovanie si základných
psychomotorických cvičení v rôznych
obmenách (spojenie zmyslového
vnímania s kinestetickým v časovo –
priestorových vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných
pohybových schopností a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania
tela v rôznych polohách,
- vytváranie návyku vedomého
parciálneho dýchania, fyziologicky
správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so
zameraním na koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít
zameraných na čiastočnú i celkovú
relaxáciu.
- plávanie – elementárne poznatky o
význame plávania, technike základných
plaveckých zručností a možnostiach
aplikácie plávania vo voľnom čase,
- turistika a pohyb v letnej prírode –
elementárne poznatky o význame
turistiky, jej druhoch a spôsoboch, pešia
turistika a pobyt v prírode – základné
zručnosti, cykloturistika a p.,
informácie o možnostiach aplikácie
turistiky vo voľnom čase,
- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode –
aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so

- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky,
tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i
nadväzovaných pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky,
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a
jeho častí v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom.

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a
pohybu ako potrebnú súčasť pohybových
činností človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i
hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a
dokázať vnímať a precítiť pohyb.

- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány)
pri pohybovej činnosti,
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho
častí - poznať a vedieť pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.

- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri
pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu
človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu.

- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky,
korčuľovania, lyžovania v rôznych obmenách,
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností
prostredníctvom sezónnych pohybových aktivít,
- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad
času, priestoru,
- rozvoj kultúrno–umeleckých schopností – kultúra pohybového
prejavu, precítenie pohybu, interpretácia, kreativita,
- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v
kontexte s poznávacími aktivitami,
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v
rôznych obmenách.

- pozitívne vnímať pohybové aktivity v
prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým
aktivitám v rôznom prírodnom prostredí,
ochrana prírody.
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snehom a na snehu, elementárne
poznatky o význame lyžovania, základné
pohybové zručnosti z lyžovania,
informácie o možnostiach aplikácie
lyžovania vo voľnom čase,
- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie
a hry na ľade, elementárne poznatky
o význame korčuľovania, základné
pohybové zručnosti z korčuľovania,
informácie o možnostiach aplikácie
korčuľovania vo voľnom čase,
- bicyklovanie – elementárne poznatky o
význame bicyklovania, základné
pohybové zručnosti z bicyklovania,
informácie o možnostiach bicyklovania
vo voľnom čase.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu telesná výchov na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Jazyk a komunikácia

1.-5.

Matematika a práca s informáciami
Príroda a spoločnosť

1.-5.
5.

Človek a hodnoty
Umenie a kultúra

3.
3.-4.

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

Osvojenie kompetencie
Žiak
-používanie správnych pojmov
-vhodná komunikácia pri šport. činnostiach
-narábanie s číselnými hodnotami v praxi
-precvičovanie poznatkov prírodovedy počas turistických vychádzok v rôznych ročných
obdobiach
-lyžiarsky výcvik
-plavecký výcvik
-korčuľovanie
-drobné pohybové hry/EV/
-práca s rytmom, prvky ľudového tanca
-veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností
-precvičovať si získané základné vedomosti zamerané na bezpečné správanie v rôznych
dopravných situáciách pri pobyte mimo školy
-pri pobyte v prírode si uvedomovať jej hodnoty a dôležitosť ochrany
-vážiť si seba i svojich spolužiakov, spolupracovať, pomáhať si pri šport. činnostiach
-uvedomiť si dôležitosť pohybu ako súčasti starostlivosti o zdravie
-poznávanie rôznych druhov tancov pochádzajúcich z rôznych častí sveta
-prezentácia seba samého na súťažiach a vystúpeniach

4.Požiadavky na výstup.

Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania
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Telesnej výchovy a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie. Patrí sem:
- komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch,
- matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky,
- digitálna kompetencia,
- naučiť sa učiť,
- spoločenské a občianske kompetencie,
- iniciatívnosť a podnikavosť,
- kultúrne povedomie a vyjadrovanie.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

aktívne a so záujmom
počúva

posudzuje svoje reálne
fyzické a duševné možnosti

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať– s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
vníma dôležitosť
neverbálneho spôsobu
komunikácie

odhaduje dôsledky
vlastného správania a
konania v najrozličnejších
situáciách

rozumie obsahom a
významom slov a
slovných spojení
pozná rozdiely medzi
folklórom a súčasnou
hudobnou produkciou

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu

sústreďuje svoju
nerozptýlenú pozornosť
na toho, kto hovorí

Sociálne a
interpersonálne
akceptuje druhých ľudí
takých, akí sú

Existenciálne

K učeniu

používať informácie a
pracovať s nimi

pozná proces učenia,
jeho fázy

je platným členom v
tímovej práci

riešiť problémy

motivuje sa pre ďalšie
učenie

rešpektuje
individuálny hudobný
vkus

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný
názor

je schopný poznať a
pochopiť svoje
myšlienkové postupy

má pozitívny vzťah k sebe
aj k iným

všíma si kultúrne
prejavy iných
národov, národností,
etník

dôveruje a je empatický/á
vo vzťahu k druhým

dokáže formulovať a
klásť otázky

udržuje s hovoriacim
očný kontakt

háji svoje práva aj práva
iných

rozumie poznaniu, že
svet je svetom
mnohých kultúr a
rešpektuje ho

je schopný/á
spolupracovať na
spoločnej úlohe, činnosti

dopĺňa si vedomosti a
rozvíja zručnosti,
prepája ich s
poznaným,
systematizuje ich a
využíva pre svoj ďalší
rozvoj a reálny život
kriticky hodnotí svoj
pokrok, prijíma spätnú
väzbu a uvedomuje si
svoje rozvojové
možnosti

neskáče do reči

v tímovej práci uplatňuje
svoje individuálne
schopnosti, vedomosti a
zručnosti, spolupracuje

iné kultúry a ich
umenie považuje za
rovnocenné a
inšpirujúce

vníma človeka ako súčasť
prírody
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
K základným metódam teoretického vzdelávania patria:
- opis a vysvetlenie cvičenia, správania a ich opakovanie,
- demonštrácia cvičenia, správania s určením úloh na pozorovanie,
- upozornenie na chyby, nedostatky a ich príčiny s poukázaním na spôsoby ich,
- odstraňovania,
- zadávanie problémových úloh,
- zadávanie domácich cvičení,
- beseda, diskusia so žiakmi orientovaná na rozbor pohybovej činnosti a správania,
- hodnotenie dosiahnutých výsledkov a vytyčovanie ďalších úloh a cieľov.
K základným metódam osvojovania poznatkov žiakmi patria:
- pozorovanie ukážky a vytváranie predstavy o nej,
- opakovanie opisu a vysvetlenia formou vonkajšej, neskôr aj vnútornej reči,
- cieľavedomé sledovanie praktickej činnosti /iných i svojej/ a porovnávanie sledovaného,
- samostatné riešenie úloh učebnej a výchovnej činnosti,
- uvedomenie si nedostatkov a ich odstraňovanie v praktickej činnosti,
- uplatňovanie osvojených vedomostí v pohybovej činnosti, v správaní a pri sebakontrole v štandardných, postupne v zmenených
podmienkach a pri cvičení doma.
V procese telovýchovného teoretického vzdelávania žiakov je potrebné vždy spájať slovné pôsobenie s praktickou činnosťou, názornou
ukážkou a pod.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Sivák a kol.: Metodická príručka k TV na I. stupni,
F. Sýkora a kol. Didaktika školskej TV,
UO pre I. st. ZŠ
odborné a športové časopisy – Telesná výchova a šport, Komenský
náučné slovníky – kol. Malá encyklopédia TVaŠ,
internetové stránky,
didaktické prostriedky – magnetofón, diaprojektor.
7.Hodnotenie predmetu.
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Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach,
v snahe o lepšie výkony. V smere k žiakovi by malo prevládať pozitívne hodnotenie, motivujúce k podávaniu lepších výkonov, aby šport
a pohyb sa stal neoddeliteľnou súčasťou života.
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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Predmet: Športovo-tanečná príprava– 3. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet športovo-tanečná príprava je takisto ako telesná výchova zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie. Tým prispieva
k upevňovaniu zdravia, zlepšovaniu kondície, pohybovej výkonnosti. Prostredníctvom rozličných pohybových aktivít rozvíja jemnú i hrubú
motoriku a správne držanie tela. Významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu detí, formuje kladný vzťah
k pohybovej aktivite, má významnú kompenzačnú úlohu v procese vzdelávania.
Podieľa sa na rozvíjaní hudobnosti detí a v párovom alebo v skupinovom tancovaní učí deti prispôsobovaniu sa navzájom telesne i duševne.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Ciele predmetu športovo-tanečná príprava úzko súvisia s cieľmi predmetu telesná výchova, nadväzujú na ne a v oblasti rytmická gymnastika a
tanec ich ďalej rozvíjajú.
Ciele telesnej výchovy sú podrobne rozpracované v novom Štátnom vzdelávacom programe primárneho vzdelávania–ISCED1 (Hauser, 2008)
a vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“.
V našom novom predmete by sme chceli podporiť najmä tieto
všeobecné ciele vzdelávacej oblasti:
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
Hlavným cieľom športovo-tanečnej prípravy je radostné prežívanie pestrej pohybovej a tanečnej činnosti so súčasným zvyšovaním
hudobno-pohybovej gramotnosti, kondície, zlepšovaním správneho držania tela.
Ďalšie ciele sú:
- vytvoriť základné pohybové a tanečné návyky a mať predstavu o svojich vlastných možnostiach,
- prebudiť a stimulovať záujem o jednotlivé pohybové úkony a začínať si uvedomovať ich potrebu pre zdravie,
- vytvoriť si základné predstavy o správnom držaní tela z hľadiska estetického i zdravotného,
- vytvoriť si návyky aktívne prijímať verbálne podnety,
- osvojiť si pravidlá uplatňovaných pohybových hier,
- rozvíjať aktívne vnímanie zvukových signálov, rytmického cítenia a hudby,
- prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
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3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
0 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma
1.
Atletika
4 hod.

Obsahový štandard
Základné pojmy: chôdza, beh, hod,
skok, lezenie, plazenie, šplhanie,
Základné poznatky:
základy správnej techniky behov, skokov,
hodu loptičkou,
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou.

2.
Gymnastika
4 hod.

Základné pojmy: gymnastické náradie
žinenka, mostík, lavička, rebriny
Základné poznatky:
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení,
Základné pohybové aktivity:
- kotúle – vpred, vzad, stojka na
lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty,
poskoky, skoky na
pružnom mostíku, výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia.

3.
Športové hry
4 hod.

Základné pojmy:
pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper
(protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá
hry, ihrisko (hrací priestor, hracia
plocha), bránka, kôš, hracie náčinie-lopta,
gól, bod, prihrávka,
Základné poznatky:
o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných
činností jednotlivca realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj
určitých pohybových schopností alebo

Ciele témy
Kognitívny:
Bezpečne prebehnúť určitú vzdialenosť. Behať rôznym smerom,
tempom…..
Správne odštartovať a behať.
Afektívny:
Uvedomiť si význam atletických činností pre zdravie.
Oceniť si beh ako prostriedok kondície. Prejaviť záujem o atletiku.
Psychomotorický:
Obľúbiť si pohyb. Rozoznať správnu techniku behu. Skákať
z miesta. Ukázať skok, odraz.
Technicky správne hádzať loptičkou.
Kognitívny:
Vnímať rozdiely v pohybe.
Rozoznať správne držanie tela. Kombinovať pohybové schopnosti.
Ovládať svoje telo. Držanie tela. Poznať súťaž v športovej
gymnastike. Poznať zásady bezpečnosti pri športovej gymnastike.
Afektívny:
Prejaviť záujem o pohyb.
Rozvíjať zmysel pre rovnováhu a koordináciu. Rozvíjať vzťah
k akrobacii. Prejaviť kladný vzťah k preskoku.
Psychomotorický:
Pohybovať sa v priestore. Ukázať vlastnú obratnosť.
Rozlíšiť zmenu polôh. Ukázať váľanie bokom.
Urobiť správny odraz. Prevaliť sa vpred i vzad.
Kognitívny:
Rešpektovať pri hre svojho spoluhráča.
Súťažiť v duchu fair play.
Poznať význam hry. Zdôvodniť, že športujeme kvôli sebe.
Poznať, že je možné cvičiť, ale aj sa zabaviť.
Afektívny:
Vnímať disciplínu pri hre. Pestovať súťaživosť. Rozvíjať zmysel
pre kolektívnosť.
Psychomotorický:
Poznať pravidlá hry. Ukázať sa aj prehrávať. Prejaviť radosť
z pohybu.

Výkonový štandard
• Správne pomenovať základné atletické
disciplíny realizované vo výučbe.
• Správne technicky predviesť základné
atletické disciplíny v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné atletické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.

• Správne pomenovať základné cvičenia z
akrobacie realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie
základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné gymnastické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.

• Pomenovať a poznať základné herné
činnosti jednotlivca, poznať názvy hier
realizovaných vo výučbe.
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a
rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku
manipulácie s náčiním.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku
herných činností jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe.
• Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom
prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a
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4.
Tanečná príprava
9 hod.

osvojovaných pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s
rôznym tradičným, ale aj netradičným
náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností (kondičných,
koordinačných),
- pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných si
elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
Základné pojmy:
rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný
krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť,
fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná
improvizácia.
Základné poznatky:
o význame pohybovej kultúry (správneho
pohybového prejavu) pri realizácii
pohybových činností – akcent na správne
a estetické držanie tela, kultúrnosť,
kultivovaný pohybový prejav
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky, so zameraním na
správne a estetické držanie tela ako celku
i jeho častí v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby
alebo rôznych jednoduchých hudobných
nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním,
napodobňovacie pohyby (napr. zvierat,
športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné
motívy, alebo zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne
naučených tanečných krokov, motívov,
väzieb.

aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom
čase).

Kognitívny:
Poznať napnutie a uvoľnenie svalov. Rozoznať správne držanie
tela. Vysvetliť vzťah medzi pohybom a hudbou. Predviesť tanečný
prvok. Spojiť pohyb s hudbou.
Priradiť k tancom valčík, waltz, ča-ča a jive ich základné kroky.
Afektívny:
Prejaviť záujem o tanec a hudbu. Prejaviť záujem o tanečný prvok.
Vnímať rytmus, cítiť ho.
Psychomotorický:
Ukázať základné rytmické cvičenia.
Napodobniť pohybom zvieratká. Zatancovať poskočný krok,
prísunný a premenný krok. Reagovať na rytmus. Reagovať na
hudbu tancom, ako prirodzeným pohybom.
Zatancovať jednoduché rytmické tančeky.
Predviesť základné kroky tancov valčík, waltz, ča-ča a jive na
hudbu.

• Správne pomenovať základné tanečné
kroky a činnosti realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie
rytmických cvičení, tanečných krokov,
motívov v rôznych obmenách realizovaných
vo výučbe.
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s
rytmom navodeným potleskom, zvukovým
signálom, hudbou.
• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno–
pohybových, tanečných a dramatických
hrách, no i pri iných pohybových
činnostiach.
• Zatancovať jednoduché rytmické tančeky.
• Predviesť základné kroky tancov valčík,
waltz, ča-ča a jive na hudbu.

Kognitívny:
Poznať význam cvičení pre zdravie. Používať naučené pohybové
činnosti. Poznať a rozcvičiť ochabnuté svalové skupiny. Používať

• Správne pomenovať základné polohy tela,
druhy realizovaných cvičení z oblasti
psychomotoriky.

Základy spoločenských tancov:
5.
Relaxačné
a strečingové cvičenia

tance valčík, waltz, ča-ča a jive
Základné pojmy:
názvy častí tela, polôh tela i jeho častí,
správne držanie tela
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4 hod.

6.
Sezónne pohybové
činnosti
4 hod.

7.
Príprava pred
lyžiarskym výcvikom
4 hod.

Základné poznatky:
o význame pohybu i jednotlivých
druhoch cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na
pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i
každodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Základné pojmy:
turistika, korčuľovanie,
kolieskové korčule, korčule, sánkovanie
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, pobytu a
pohybu v prírode v každom ročnom
období pre zdravie s akcentom na
špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a
bezpečnosti pri realizácii aktivít v
prírode, - o technike základných
pohybových zručností realizovaných
aktivít v prírode.
Základné pohybové aktivity:
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom k povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke,
bicykli,
- korčuľovanie – jazda vpred, vzad,
zastavenie, obrat, hry a súťaže na
korčuliach
Základné pojmy:
lyžovanie, lyžiarsky postoj, kondícia
Základné poznatky:
- pochopiť potrebnú úroveň rozvoja
pohybových schopností, najmä sily,
rýchlosti a obratnosti
- zvýšiť fyzickú kondíciu
- nacvičiť prvky a pohyby potrebné pre
lyžiarsky výcvik.
Základné pohybové aktivity:
- cvičenia na všeobecnú kondíciu

cviky na zlepšenie zdravia. Poznať význam vytrvalosti, sily,
rýchlosti, obratnosti.
Aplikovať relaxačné techniky.
Afektívny:
Vnímať význam športovania pre zdravie. Akceptovať odstránenie
únavy cvičením. Uvedomiť si potrebu správneho držania tela.
Rozvíjať schopnosť správne relaxovať.
Psychomotorický:
Poznať a ovládať svoje telo. Naučiť sa cvičením zotaviť po záťaži.
Precvičiť kĺbovú pohyblivosť a ohybnosť chrbtice. Precvičovať
cviky na správne držanie tela.

• Ukázať správne základné polohy tela a
primerane svojim schopnostiam vykonávať
psychomotorické cvičenia v rôznych
obmenách.
• Uplatniť prvky psychomotoriky a
psychomotorických hier a prežívať pocity
radosti z pohybu a hry.
• Poznať jednoduché testy na posudzovanie
svojej flexibility, držania tela, dýchania

Kognitívny:
Aktívne sa pohybovať v prírode. Korčuľovať sa na ľade.
Korčuľovať sa na asfalte.
Afektívny:
Vážiť si hodnoty prírody. Prejaviť záujem o zimné športy.
Psychomotorický:
Ohľaduplne sa hrať a zabávať v prírode. Prejaviť nové pohybové
zručnosti.

• Správne pomenovať základné pohybové
činnosti vo výučbe realizovaných druhov
sezónnych pohybových aktivít.
• Ukázať správne technické predvedenie
elementárnych pohybových zručností vo
výučbe realizovaných sezónnych
pohybových činností v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky sezónnych pohybových
činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo
voľnom čase.

Kognitívny:
Poznať potrebu dobrej fyzickej kondície.
Poznať vhodné cvičenia.
Afektívny:
Tešiť sa z dobrých výkonov.
Oceniť vlastný pohyb a zlepšovanie vlastnej kondície.
Psychomotorický:
Pripraviť sa na pohyb na lyžiach.

• Správne pomenovať základné pohybové
činnosti súvisiace s prípravou na lyžiarsky
výcvik
• Ukázať správne technické prevedenie
cvičení, ktoré súvisia s prípravou na
lyžiarsky výcvik.
• Využiť naučené zručnosti pri samotnom
lyžiarskom výcviku.
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- naťahovacie cvičenia
- cvičenia na nácvik základného
lyžiarskeho postoja
- cvičenia na nácvik základných
lyžiarskych prvkov

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu športovo-tanečná príprava na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Jazyk a
komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Príroda a
spoločnosť

1.-6.

Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Prierezové témy

3.
4.

1.-6.
6.

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné
zručnosti

Osvojenie kompetencie
Žiak
-používanie správnych pojmov
-vhodná komunikácia pri šport. činnostiach
-narábanie s číselnými hodnotami v praxi

Základ. učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové učivo
(disponibilné)
30%

-precvičovanie poznatkov prírodovedy počas
turistických vychádzok v rôznych ročných
obdobiach
-drobné pohybové hry/EV/
-práca s rytmom, prvky ľudového tanca
-precvičovať si získané základné vedomosti
zamerané na bezpečné správanie v rôznych
dopravných situáciách pri pobyte mimo školy
-pri pobyte v prírode si uvedomovať jej hodnoty
a dôležitosť ochrany
-vážiť si seba i svojich spolužiakov,
spolupracovať, pomáhať si pri šport. činnostiach
-uvedomiť si dôležitosť pohybu ako súčasti
starostlivosti o zdravie
-poznávanie rôznych druhov tancov
pochádzajúcich z rôznych častí sveta
-prezentácia seba samého na súťažiach a
vystúpeniach

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania zo športovo-tanečnej prípravy
veľmi úzko súvisia s kompetenciami získanými v telesnej výchove (Hauser, 2008):
- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových aktivít,
aktuálnych skúseností, športových a tanečných záujmov,
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dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair-play, je tolerantný k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine,
akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojím správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti zo športovo-tanečnej prípravy, vie ich aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových
aktivitách v škole i vo voľnom čase,
- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú
zdatnosť,
- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať prostredníctvom každodenného pohybu.
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a
učebným predmetom:
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
- riekankami a básničkami používanými pri cvičeniach rozvíjať reč a slovnú zásobu detí,
- vyrozprávaným príbehom alebo pesničkou motivovať k pohybovej a tanečnej aktivite,
- textom detskej pohybovej hry, skladby alebo tanca rozvíjať reč aj pohyb súčasne.
Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky:
- učiť deti vnímať priestorové vzťahy (hore, dolu, vpred, vzad),
- počítať obrazovú reč hudby a variácií, presný nástup do tanca, ale aj počítanie v jednotlivých pohybových hrách,
- pri výstavbe choreografií učiť deti pamätať si každé geometrické rozostavenie v priestore – kruh, štvorec, trojuholník, diagonála a pod.
Digitálna kompetencia:
- využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými a tanečnými aktivitami.
Naučiť sa učiť:
- aktívne využívať informácie zo športovo-tanečnej prípravy vo voľnom čase,
- mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu a tanca.
Poznávanie okolitého sveta:
- na základe cvičení pred zrkadlom spoznávať seba a svoje telo,
- v pohybových hrách a improvizáciách spoznávať živočíšnu ríšu či prírodné javy pomocou rôznych pohybov tela a jeho častí, ako napr.
fúka vietor, rastie kvet a pod.
Iniciatívnosť a podnikavosť:
- vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športovo-tanečné aktivity v rôznom prostredí,
- byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu.
Hudobné a výtvarné cítenie:
- používaním hudobných nahrávok (najčastejšie z CD prehrávača) k pohybovým,
- hrám, cvičeniam a tancu zvyšovať hudobné cítenie detí,
-
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-

rozvíjať poznávanie farieb na základe pomôcok s ktorými pracujeme na hodinách, zladenie kostýmov, prípadných rekvizít v tanci,
rozvíjať výtvarné cítenie napr. aj nakreslením zážitku z tanečnej hodiny.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií

Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

aktívne a so záujmom
počúva

posudzuje svoje reálne
fyzické a duševné možnosti

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať– s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
vníma dôležitosť
neverbálneho spôsobu
komunikácie
sústreďuje svoju
nerozptýlenú pozornosť
na toho, kto hovorí

odhaduje dôsledky
vlastného správania a
konania v najrozličnejších
situáciách

rozumie obsahom a
významom slov a
slovných spojení
pozná rozdiely medzi
folklórom a súčasnou
hudobnou produkciou

udržuje s hovoriacim
očný kontakt

neskáče do reči

Sociálne a
interpersonálne
akceptuje druhých ľudí
takých, akí sú

Existenciálne

K učeniu

používať informácie a
pracovať s nimi

pozná proces učenia,
jeho fázy

je platným členom v
tímovej práci

riešiť problémy

motivuje sa pre ďalšie
učenie

rešpektuje
individuálny hudobný
vkus
všíma si kultúrne
prejavy iných
národov, národností,
etník

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný
názor

dôveruje a je empatický/á
vo vzťahu k druhým

dokáže formulovať a
klásť otázky

háji svoje práva aj práva
iných

rozumie poznaniu, že
svet je svetom
mnohých kultúr a
rešpektuje ho

je schopný/á
spolupracovať na
spoločnej úlohe, činnosti

je schopný poznať a
pochopiť svoje
myšlienkové postupy
dopĺňa si vedomosti a
rozvíja zručnosti,
prepája ich s
poznaným,
systematizuje ich a
využíva pre svoj ďalší
rozvoj a reálny život
kriticky hodnotí svoj
pokrok, prijíma spätnú
väzbu a uvedomuje si
svoje rozvojové
možnosti

v tímovej práci uplatňuje
svoje individuálne
schopnosti, vedomosti a
zručnosti, spolupracuje

iné kultúry a ich
umenie považuje za
rovnocenné a
inšpirujúce

vníma človeka ako súčasť
prírody

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu
má pozitívny vzťah k sebe
aj k iným

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Na hodinách športovo-tanečnej prípravy používame tieto metódy:
- metóda požiadaviek,
- metóda presvedčovania,
- metóda precvičovania,
- metóda povzbudzovania,
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- metóda kladného vzoru, príkladu.
Pri nácviku nových pohybových činností by sme chceli zdôrazniť tieto metódy:
- slovné - dôležité je všetko čo nacvičujeme opísať slovami,
- názorné - ukázať, ako to treba urobiť - najlepšie je, ak to dokáže učiteľ, môže to byť i ukážka šikovného žiaka,
- činnostno-praktické - dieťa si potrebuje nový pohyb vyskúšať, niekedy potrebuje, aby sme to s ním zatancovali, až tak pochopí ako
má daný pohyb samo robiť.
Je dôležité tieto metódy kombinovať, pretože každé dieťa sa učí iným spôsobom a takto vyhovieme sluchovému, zrakovému i motorickému
typu učenia sa.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
J. Poprocká: Športovo-tanečná príprava ako nový predmet na 1. stupni ZŠ v rámci školského vzdelávacieho programu ISCED 1, 2009
7.Hodnotenie predmetu.
Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach,
v snahe o lepšie výkony. V smere k žiakovi by malo prevládať pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom ďaleko odbornejšie,
objektívnejšie a v očakávaní pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.
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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Príloha č. 4

Učebné osnovy pre 4. ročník ISCED1 podľa jednotlivých predmetov
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Predmet: Slovenský jazyk – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Základnou úlohou predmetu Slovenský jazyk na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si
pravopis a gramatiku, rozvíjať komunikačné schopnosti na úrovni ústnej i písomnej. Dobré zvládnutie tohto predmetu vytvára predpoklady na
zvládnutie aj ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni
zabezpečuje žiakom dobre zvládnuť školské vzdelanie. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť,
cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí.
Predmet slovenský jazyk a literatúra spája jazykovú zložku, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Každá zložka jazyka vplýva na
jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí
z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. Učia sa hlbšie vnikať do zákonitostí jazyka. Gramatickej stránke vedia
správne vyslovovať slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások . Vedia správne napísať slová po obojakých spoluhláskach,
ovládajú písanie vlastných mien. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením a vytváranie
kladného vzťahu k čítaniu a knihám. Písanie sa stáva pre žiaka základným nástrojom gramotnosti a zároveň mu slúži aj ako prostriedok
dorozumievací a komunikačný.
V jazykovej výchove žiaci spoznávajú zvukovú stránku jazyka, učia sa správne používať slovnú zásobu a tvoriť nové slová. Jazyková
výchova vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, prehľadného a zrozumiteľného
vyjadrovania.
V literárnej výchove žiaci vedia analyzovať a reprodukovať jednoduché literárne texty. Učia sa formulovať vlastné názory o prečítanom diele,
postupne získavajú čitateľské návyky, poslúchajú umelecké texty. Pomocou vhodných metód a zážitkových postupov získavajú potrebné
čitateľské schopnosti.
V slohovej výchove sa žiaci zoznamujú s verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Učia sa čítať s porozumením, kultivovane sa vyjadrovať
a písať, riešiť problémy v modelových situáciách a rozoberať a posudzovať obsah textu.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne
a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Gramotnosť je nevyhnutným predpokladom
pozitívneho duševného rozvoja žiaka, jeho ďalšieho vzdelávania a skultúrňovania. Učiteľ vedie žiakov vyjadrovať sa v ústnej a písomnej
forme v životných komunikačných situáciách, k upevňovaniu čitateľských návykov spojených s reprodukovaním, vedieť správne spisovne,
gramaticky sa vyjadrovať nielen v ústnom, ale aj v písomnom prejave. Budovať u žiakov zdravé sebavedomie, vytváranie vlastného názoru
na svet okolo seba. Slovná zásoba sa obohacuje kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Nezabudnuteľnou je i literárna zložka jazyka.
Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
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Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 4. ročníku ZŠ je predovšetkým:
- upevniť si základy písanej reči (čítania a písania),
- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči prostredníctvom nej sa žiaci
zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami,
- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej,
- upevniť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,
- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,
- osvojiť si návyky správnej výslovnosti,
- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,
- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,
- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,
- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
8 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 8 hodín/týždeň

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kompetenčné ciele

Vybrané slová
Delenie hlások
Ohybné slovné druhy

Vybrané slová, písanie y, ý, v ďalších
vybraných slovách a odvodených slovách.
Delenie hlások, ohybné slovné druhy podstatné mená, prídavné mená, zámená,
číslovky, slovesá, základné pojmy, definícia,
identifikácia v cvičeniach, určovanie kategórií.
Tvorenie slov. Odvodenie slov pomocou
predpôn. Pravopis a výslovnosť predponových
odvodenín. Slabičné a neslabičné predpony.

Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky v už prebratých vybraných
slovách a nacvičuje nové vybrané a odvodené slová. Vie ich
samostatne používať v cvičeniach, texte, v diktátoch a
kontrolných cvičeniach.

Učivo gramatiky prepojiť s učivom slohovým.
Využívať slohové témy (opis, inzerát,
rozprávanie).

Pojem predpona Delenie
predponových slov
Slabičné a neslabičné
predpony
Pravopis slov s i/í, y/ý po
obojakej spoluhláske

Žiak vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ. Vie
tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych predpôn. Vie
identifikovať slabičné a neslabičné predpony. Pozná význam
nových slov a vie ich používať vo vetách, v textoch.
Pravopis ďalších vybraných slov. Príbuzné
Získať pravopisné návyky v písaní ďalších vybraných slov a
slová. Poznať ich význam. Geografické názvy významovo príbuzných slov. Rozšíriť pravopisné zručnosti v
s i, í a y, ý po obojakej spoluhláske.
písaní geografických názvov.

Naučiť žiakov učivo o predponách, explicitne ho
používať v slohových útvaroch. Rozširovanie
slovnej zásoby.
Využitie pravopisu vybraných slov pri tvorbe
umeleckého a vecného textu, v rôznych
komunikačných situáciách.
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Delenie hlások Znelé a
neznelé hlásky
Spodobovanie na konci
slova, uprostred slova, na
hranici slov

Spodobovanie spoluhlások. Pravopis a správna
výslovnosť spoluhlások na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici slov.
Rozdelenie hlások na znelé a neznelé.
Identifikácia spodobovania. Vysvetliť pravidlo
písania spoluhlásky/
Priama reč Uvádzacia veta Definícia priamej reči. Úvodzovky v priamej
Bodkočiarka Úvodzovky reči. Písanie uvádzacej vety (pred, v strede
alebo na konci priamej reči). Interpunkcia v
priamej reči (bodkočiarka, čiarka, otáznik,
výkričník). poznatkov o ohybných slovných
Slovné druhy: Podstatné
Rozšírenie
mená Prídavné mená
druhoch. Gramatické kategórie rod, číslo a pád
Zámená Číslovky Slovesá podstatných mien. Triediť a zoskupovať
Rozšírenie učiva o
podstatné mená podľa rodu a zakončenia
základných slovných
(podľa pádovej prípony a spoluhlásky pred
druhoch. Podstatné mená, ňou) ako prípravu na vyvodenie systému
funkcia podstatných mien. vzorov vo vyšších ročníkoch. Určiť rod, číslo a
Zámená
pád prídavných
Slovesá

Žiak vie vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky. Ovláda ich
správnu výslovnosť na konci, v strede slov a na hranici dvoch slov.
Vie, že pravidlo o spodobovaní platí len pre výslovnosť. V
pravopise sa spoluhlásky zapisujú bez spodobenia. Pravidlo o
spodobovaní žiak ovláda nielen teoreticky, ale dokáže ho používať
najmä prakticky.
Žiak vie identifikovať priamu reč v texte. Vie rozlíšiť uvádzaciu
vetu od priamej reči. Vie prakticky používať priamu reč v
písomnom prejave. Správne používa interpunkčné znamienka v
priamej reči. Rozozná priamu reč v hovorenom slove.
Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená. Vie uplatniť
správny pravopis vo vlastných podstatných menách. Žiak ovláda
jednotlivé pády (otázky aj ich latinské názvy). Podľa nich vie
vyskloňovať podstatné mená. Ovláda tvary podstatného mien a vie
ich používať v texte. Vie určovať gramatické kategórie rod, číslo

Praktické využitie v textoch (slohových alebo
čítankových). Písanie diktátu a pravopisných
cvičení. V tomto učive využívame najmä
kognitívne kompetencie.

Neohybné slovné druhy
Funkcia neohybných
slovných
druhov vo vete.

Neohybné slovné druhy. Triedenie
neohybných slovných druhov. Ich
funkcia a následne identifikácia

Žiak vie triediť slovné druhy na
ohybné a neohybné. Pozná funkciu
neohybných slovných druhov

Pri neohybných slovných druhoch
platia podobné komunikačné ciele
ako pri ohybných slovných

Príslovky

v texte. Príslovky, predložky

a následne ich vie vymenovať. Vie

druhoch.

Predložky
Spojky

a spojky - slovné druhy, s ktorými
sa žiaci stretli už v minulých

ich identifikovať v cvičeniach,
v texte. Žiak ovláda výslovnosť a

Častice

ročníkoch. Učivo vyvodíme

pravopis predložiek. Vie používať

Citoslovcia

z cvičenia a textov. Naučíme
žiakov pravopis predložiek a ich

spojky. Pozná spojky, ktoré sa
vyskytujú v textoch najčastejšie.

Umelecký a vecný text
Kľúčové slová

Poukázať na základné rozdiely medzi
umeleckým a vecným textom. Najviac
používané kľúčové slová v umeleckom a
vecnom texte. Ich vyhľadávanie v texte.
Reprodukcia podľa osnovy.

Žiak po prezentácii jednotlivých druhov textu vie každý
pomenovať správnym pojmom. Pozná kľúčové slová a následne
ich vie použiť v umeleckom alebo vo vecnom texte. Spätne ich vie
v texte vyhľadať. Vie k textu vytvoriť osnovu. Ovláda pojem
reprodukcia a vie ju prakticky zrealizovať. Žiak vie postrehnúť
vecné chyby v počúvanom texte a vie ich opraviť.

Žiaci vedia pohotovo využívať učivo o priamej
reči v rôznych komunikačných situáciách. Napr.
v slohu - v rozhovore na danú tému alebo v
interview.
Poznatky o slovných druhoch aplikovať pri
tvorbe textov, v jazykových alebo v slohových
cvičeniach. Precvičovať kompetencie: motorické,
pamäťové, analytické, aplikačné, informačné.

Na motiváciu používať umelecké texty s CD
nahrávkami alebo iné mediálne zdroje.
Prezentovať oba druhy textov. V komunikačných
prejavoch žiakov dbať na umelecký prednes.
Zachytiť kľúčové údaje z písomného textu
(formou poznámok). Podporovať tvorivosť na
primeranej úrovni. Možno využiť tvorivé
písanie.
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Pojem diskusia a názor. Diskutovať so žiakmi
na rôzne témy (najlepšie také, ktoré sú z
blízkeho okolia žiaka, zamerané na bežný
život). Učiteľ môže umelo vytvoriť konfliktnú
situáciu a následne vyzvať žiakov na
prejavenie vlastného názoru k danej situácii.
Situácia môže byť reálna alebo vymyslená.
Opis - neučíme definíciu slohového útvaru.
Opis osoby, ústne,
Žiaci sa s opisom ako slohovým útvarom stretli
písomne
už v 3. ročníku.
Vychádzame z vedomostí, ktoré o opise žiaci
majú. Zamerať sa na opis osoby, ústne aj
písomne . Všímať si charakteristické črty a
vlastnosti osoby.
Oboznámiť žiakov s cieleným rozhovorom Cielený rozhovor interview. Ide o nový pojem, s ktorým sa
Interview
niektorí žiaci ešte nestretli. Tvorba otázok a
odpovedí. Cvičenie vzájomnej komunikácie.
Reprodukcia Reprodukcia Naučiť žiakov pojem reprodukcia textu.
Naučiť žiakov reprodukovať nejakú udalosť zo
rozprávania, časová
svojho života, alebo života iných ľudí napr.
postupnosť
príbuzných, kamarátov a pod. Naučiť žiakov
reprodukovať rozprávanie. Dodržať časovú
postupnosť deja.
Diskusia Názor

Koncept
Plagát

Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť na
príklade. Realizácia konceptu v praxi.
Pojem plagát. Všimnúť si udalosť
spoločenského alebo kultúrneho diania, ktorá
sa má stať v najbližšom čase. Vytvoriť o nej
plagát. Sústrediť sa na text. Všimnúť si prvky,
ktoré musí plagát obsahovať. Pokús o
vytvorenie plagátu v skupine spolužiakov.

Žiak vie diskutovať na určitú tému vybratú učiteľom/žiakom.
Ovláda pojem diskusia. Dôraz kladie najmä na riešenie konfliktnej
situácie. Žiak vie vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu. Pozná
niektoré stratégie riešenia konfliktu. Vie sa napr. „pohádať" so
spolužiakom o nejakom probléme (primeraným spôsobom a
primeranými jazykovými prostriedkami).

V ústnom prejave využívať verbálne i neverbálne
prostriedky. V komunikačných situáciách
používať niektoré stratégie na riešenie
konfliktu. Napr. naučiť žiakov „hádať sa" .

Žiak vie charakterizovať opis osoby. Vie ústne opísať vonkajšie
črty osoby napr. spolužiaka, rodiča, súrodenca, kamaráta.
Pozná základné charakterové vlastnosti, povahové črty
opisovanej osoby. Veľmi stručne vie danú osobu opísať aj
písomne.

V písomnom prejave využívať metódy tvorivého
písania.

Žiak pozná definíciu cieleného rozhovoru. Pozná jeho cudzí
názov - interview. Vie skoncipovať jednoduché otázky a
odpovede. Napr. so spolužiakom zrealizuje krátke interview o
aktuálnej udalosti.
Žiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania. Vie ju konkrétne
zrealizovať v ústnom podaní. Dodržiava časovú postupnosť -veci,
ktoré sa udiali na začiatku, stručný popis udalosti, ukončenie záver.

Využívať kreativitu žiakov. Pripraviť otázky na
interview s nejakou známou osobnosťou napr.
spisovateľom pre deti a mládež alebo známym
športovcom, lekárom a pod.

Žiak ovláda definíciu konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť náčrt
slohového útvaru.
Žiak vie zadefinovať pojem plagát. Vie na aké účely sa používa. Využiť medzipredmetové vzťahy iných
Vie vytvoriť jednoduchý plagát k nejakej aktuálnej udalosti. Žiak predmetov: napr. IKT, výtvarná výchova,
realizuje plagát najprv v skupine, potom sám.
mediálna výchova. Využiť kreativitu žiakov.
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Umelecká literatúra
Divadelná hra

Rozhlas
Televízia
Film - kino

Oboznámiť žiakov s pojmom umelecká
literatúra. Spojiť ho s už prebratými pojmami v
3. ročníku ZS: poézia a próza a doplniť o
pojem dráma. Učivo zdokumentovať na
konkrétnych ukážkach slovenskej aj
zahraničnej detskej umeleckej literatúry.
Poukázať na rozdiely medzi umeleckou a
vecnou (neumeleckou) literatúrou, žiakov
tento pojem neučíme. Pojem divadelná hra.
Dramatické umenie - dráma je ďalším
literárnym druhom. Realizuje sa v divadle.
Dramatickým žánrom určeným najmä
detskému príjemcovi je bábková hra, bábkové
divadlo {maňuškové, marionetové, javajkové).
Pojmy bábkového divadla neučíme, iba
zopakuj eme(opakovanie z 3. ročníka ZŠ).
Žiakov oboznámime s najznámejšími autormi
divadelných hier a ich dielami pre deti a
mládež.. Uviesť príklad divadelnej hry. Naučiť
žiakov interpretovať divadelnú hru – dôraz
kladieme na dramatizáciu. Dramatizáciu
realizovať v triede, zahrať si divadelné
predstavenie. Viesť žiakov k tomu, aby si
vedeli vytvoriť sami divadelnú hru s
jednoduchým námetom a pokúsili sa ju aj
zahrať
Základné druhy médií. Zavedenie pojmov:
rozhlas, televízia a film -kino. Vyzdvihnúť ich
funkciu pre spoločnosť aj pre jednotlivca.
Znaky, ktorými sa navzájom odlišujú. Pojmy
nie sú pre žiaka úplne neznáme. Využiť
poznatky z bežného života dieťaťa. Pojmy
vyvodiť z reálneho prostredia žiaka. Ich
využitie v každodennom živote. Výchovné
využitie - vhodnosť a nevhodnosť programov
pre deti a mládež. Ich vplyv na duševné
zdravie dieťaťa. Niektoré programy
(sfilmované príbehy, rozprávky alebo iné
dramatické diela) vychádzajú prevažne z
umeleckej literatúry, ktorú žiaci poznajú z
čítania. Učivo je vhodné prepojiť aj s učivom o
divadelnej hre, ktorá sa inscenuje nielen v
divadle, ale i v televízii, rozhlase a filme.

Vedieť pojem umelecká literatúra. Vedieť ho odlíšiť od vecnej
literatúry. Žiak vie, že k umeleckej literatúre patrí poézia, próza a
dráma. Pojem dráma žiak nemusí ovládať. Neskôr ho rozvinieme
pri pojme divadelná hra. Žiak vie recitovať jednu - dve básne z
tvorby najznámejších slovenských alebo zahraničných básnikov.
Dokáže predniesť kratšie prozaické dielo. Dôraz sa kladie na
recitáciu, výrazové prostriedky v prednese. Žiak ovláda pojem
divadelná hra. Vie svojimi slovami opísať, čo je divadelná hra,
vie to povedať na základe osobnej skúsenosti. Môže povedať
názvy divadelných hier, ktoré pozná. Pozná významných
slovenských alebo zahraničných autorov divadelných hier. Vie
divadelnú hru interpretovať v kolektíve žiakov. Talentovaní žiaci
môžu vytvoriť samy kratšiu divadelnú hru so života detí. Vedia ju
spoločne zahrať.

Prostredníctvom čítania doplnkovej literatúry
žiaci nadobúdajú lepšie čitateľské zručnosti. V
prozaických dielach upevňovať čitateľské
kompetencie zamerané najmä na čítanie s
porozumením. Vyjadriť pocity, zážitky z
prečítanej literatúry. Nadobudnúť
zručnosti
vo vyhľadávaní detskej literatúry orientácia v knižnici. Talentovaní žiaci
sa
zúčastnia
rôznych literárnych súťaží. Učiteľ
pred tým môže zorganizovať súťaž (triedne
kolo). Škola alebo trieda sa môže
zúčastniť detského divadelného
predstavenia. Výchovne využiť správanie
žiakov v divadle.
Využiť medzipredmetové vzťahy s výtvarnou
výchovou, pracovným vyučovaním, zostrojiť
si kostýmy k divadelnej hre. Zručnosti využiť
pri prezentácii v rámci školskej slávnosti.
Využiť kreativitu žiakov.

Žiak pozná pojem rozhlas, televízia, film (média). Vie ich
pomenovať a vie ich navzájom od seba odlíšiť. Pozná
charakteristické znaky rozhlasu, televízie a filmu. Vie kde sídlia,
pozná budovu slovenského rozhlasu, slovenskej televízie
(prípadne iných televízií) a filmu (kiná). Film v minulosti a dnes.
Vie, že sa film v minulosti premietal v kinách. V súčasnosti na
premietanie filmu slúži aj televízia, prípadne prehrávače DVD,
videorekordéry. Žiak pozná niektoré literárne diela, rozprávky
alebo iné literárne žánre, ktoré boli sfilmované. Žiak sa vie
primerane správať v kine.

Výchovné využitie vhodnosti televíznych a
filmových predstavení. Ak má učiteľ možnosť
urobí exkurziu do budovy SR, STV.
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Dialóg

Kapitola Strofa Rým

Bájka

Komiks

Dialóg je súvislý rozhovor dvoch alebo
viacerých osôb, ktoré sú v priamom a
vzájomnom kontakte. Dialóg chápeme najmä v
súvislosti s literárnym alebo dramatickým
dielom. V súvislosti s dialógom sa vyskytuje
prítomnosť pohybových prvkov, ktorými sa
jazykový prejav dopĺňa, dokresľuje, obmieňa
alebo celkom supluje. Napr. namiesto
jazykových prostriedkov sa používajú
prostriedky mimojazykovénapr. gestikulácia,
mimika
Členenie textu na menšie jednotky. Kapitola pojem, charakteristické členenie najmä v
knižkách. Ide o architektonickú jednotku,
menšiu než diel (zväzok). Strofa j e skupina
veršov oddelená od ďalšej strofy. Rým
zvuková zhoda slabík na konci veršov.
Pojem: bájka. Ide o vymyslený príbeh s
výchovným zameraním, v ktorom vystupujú
zvieratá alebo neživé predmety, ktoré konajú a
hovoria ako ľudské bytosti. Z bájky vždy
vyplýva ponaučenie. Najznámejším bájkarom
a zakladateľom bájky bol Ezop. V našej
literatúre J. Záborský.
Naučiť žiakov pojem komiks. Je to sekvenčne
usporiadaná postupnosť obrázkov alebo
graficky spracovaný (kreslený) príbeh. Má
svoj dej a na čitateľa pôsobí esteticky. Text
môže byť umiestnený alebo v bublinách
uprostred textu alebo na okrajovej časti
obrázka. Obrázky sú často doplnené
zvukomalebnými výrazmi.

Žiak vie pojem dialóg. Vie kedy vzniká a koľko osôb sa na ňom
zúčastňuje. Vie ho identifikovať v texte a dokáže ho aj prakticky
zrealizovať. Pri dialógu vie využívať gestikuláciu, mimiku.

Pri realizácii dialógu v rámci tvorivosti
povzbudzujeme žiakov, aby sami dokázali
skoncipovať dialóg, prípadne ho vedeli aj
prakticky predniesť. Využívame kompetencie
tvorivosti a ústnu prezentáciu.

Žiak ovláda pojmy z učebnice v súvislosti z textom. Vie v básni
identifikovať rým, ovláda nielen pojem, ale aj definíciu. To isté
platí aj o strofe a kapitole. Žiak vie prakticky rozlišovať v textoch
strofy a kapitoly. Ide o pragmatickú stránku výučby. V učive o
rýme podľa zakončenia rozozná 3 druhy rýmov: združený aabb,
abab, abba. Vie ich prakticky v básní vyhľadať.
Žiak ovláda pojem bájka. Pozná text, ktorý je bájkou a vie ho
odlíšiť od iných textov umeleckej literatúry. Po prečítaní bájky vie
povedať ponaučenie, ktoré obsahuje. Pozná meno Ezopa ako
najznámejšieho autora bájok a tiež pozná meno J. Záborského nášho významného báj kára.

Pri výučbe a klasifikácii pojmov využívať
analytické zručnosti. Realizovať analýzu textu,
vyhľadať kapitoly, strofy a rýmy.

Žiak ovláda pojem komiks. Vie ho odlíšiť od iného druhu detskej
literatúry. Vie prečítať dej komiksu. Pozná postupnosť deja. Vie,
ktoré obrázky sú pred nejakou udalosťou, a ktoré nasledujú za
ňou. Vie usporiadať obrázky podľa sledu deja. Vie sám alebo za
pomoci spolužiakov nakresliť krátky komiks a napísať k nemu
text.

Využiť medzipredmetové vzťahy s výtvarnou
výchovou, IKT. Komiks môžu žiaci vytvárať aj
na hodinách IKT, na počítači. Je potrebné
pozornosť zamerať najmä na dejovú a literárnu
stránku komiksu, najmä na postupnosť deja
(udalosti) vyjadrenej v komikse. Využiť tvorivé
písanie.

Žiaci pracujú s textami bájok nielen v súvislosti
s ich čítaním a interpretáciou, ale snažia sa
napríklad aj o ich vyjadrenie prostredníctvom
výtvarného prejavu. Využiť medzipredmetové
vzťahy výtvarnej výchovy a IKT.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu slovenská jazyk a literatúra na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Jazyk a
komunikácia

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové učivo
(disponibilné)
30%

- si vie upevniť základné pravidlá pravopisu,
- vie komunikovať,
- ovláda správne čitateľské návyky,
- vie sa vyjadrovať v ústnej a písomnej forme,
-vie pracovať s informáciami,
-má schopnosť argumentovať,
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-vie tvoriť,
-vie rozoznávať číslovky v súlade s učivom matematiky,

Matematika a práca
s informáciami
Príroda a
spoločnosť
Človek a hodnoty

-vie rozoznávať vlastné podstatné mená –zemepisné názvy,
- vie si vytvoriť kladný vzťah k vlasti, prírode, chrániť a vážiť si ju –ľudová slovesnosť, zvyky,
- efektívne využívať voľný čas,
-pestovať kladný vzťah k ľuďom a okoliu,
-vnímať hodnoty vytvorené prírodou a človekom,
-zásady slušného správania,
- pozná pamätihodnosti, vedieť správne napísať ich názov,
-udržiava zvyky v regióne,
- poznať pojem hygienické návyky, otužovanie, správna životospráva,

Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu
Celkový počet disponibilných hodín

-osvojiť si správnu psychohygienu, zodpovedne pristupovať k povinnostiam, ale nájsť si čas aj na
oddych,
- rešpektovať prírodu, podieľať sa na jej ochrane a zveľaďovaní,
-osvojiť si mediálne kompetencie,
- rozvíjať medziľudskú toleranciu pri práci,
- bezpečnosť na cestách, dopravné značky, pohyb v dopravných prostriedkoch, pri cestovaní,
-starať sa o zdravie, dodržiavať správne hygienické návyky a veľa času tráviť v prírode,
-vyhľadávať a používať informácie, vytvoriť prezentáciu,
79/30%

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

185/70%

Celkový počet hodín/školský rok

264/100 %

4.Požiadavky na výstup.

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský
vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Komunikačné

Občianske

Zvuková rovina jazyka a
pravopis

Vedieť správne
vyslovovať a písať
slová.

Zodpovedne
aplikovať v praxi

Významová/lexikálna rovina

Vedieť triediť slová
a vyhľadávať ich v

Mať pozitívny
vzťah k ľudovým

Kompetencie
Sociálne a
interpersonálne
Kultivovane používať
Vytvárať si správne
reč a výslovnosť
vzťahy v kolektíve
v ústnej a písomnej
forme
Vedieť používať
Chápať zmysel slov a ich
slovníky a triediť slová použitie
Kultúrne

Existenciálne

K učeniu

Vedieť používať
reč, výslovnosť,
abecedu a pravopis

Vedieť formulovať
riešenia využívať svoje
vedomosti

Vedieť správne
využiť postupy a

Správne hľadať riešenia
a formulovať ich
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Tvarová/morfologická rovina
Syntaktická/skladobná rovina

Sloh

slovníkoch
Formálne rozozná
neohybné slovné druh

tradíciám
Správne aplikovať
v praxi

Vytvoriť holú a rozvitú
vetu, upraviť slovosled
vety, rozlíšiť vety
podľa obsahu
Reprodukovať
umelecký a náučný
text, využiť priamu reč
v dramatizácii,
vyžiadať si informáciu
prostredníctvom
slovnej a neslovnej
komunikácie

Vytvárať a správne
aplikovať v praxi

Zodpovedne
aplikovať v praxi

Správne a kultivovane
používať tvary

Vytvárať správny postoj
k jednotlivým tvarom

Kultivovane používať
reč a výslovnosť
v ústnej a písomnej
forme
Kultivovane používať
reč a výslovnosť
v ústnej a písomnej
forme

Vytvárať si správne
vzťahy, pravidlá a normy
Chápať zmysel slov a ich
použitie

informácie
Vedieť správne
využiť postupy a
informácie
Vedieť používať
reč, výslovnosť,
abecedu a pravopis
Vedieť správne
využiť postupy a
informácie

Správne hľadať riešenia
a formulovať ich
Vedieť formulovať
riešenia využívať svoje
vedomosti
správne hľadať riešenia
a formulovať ich

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Sú v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa. Vybrané formy majú byť veku
primerané a majú podporovať motiváciu, záujem o tvorivé činnosti žiakov.
a/ Podľa zdroja poznania a druhu poznatkov:
- slovné metódy – monologické,
- dialogické,
- výkladovo – ilustratívne,
- praktické metódy – nácvik zručností.
b/ Podľa fáz vyučovacieho procesu:
- metódy motivačného charakteru,
- fixačného charakteru,
- expozičného charakteru,
- diagnostické metódy.
c/ Podľa spôsobu interakcie:
- metódy frontálne,
- skupinové,
- individuálne.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
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Učebnica slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ – Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhDr. ---Marianna Sedláková, Doc. PaedDr. Jana Kesselová
Čítanka pre 4.ročník ZŠ – K. Štefeková a kol.
Metodická príručka Slov. jazyka pre 4. roč.- Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhDr. Marianna Sedláková, Doc. PaedDr. Jana Kesselová
PZ k SJL pre 4.roč. ZŠ- Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhDr. Marianna Sedláková, Doc. PaedDr. Jana Kesselová
PZ k Čítanke pre 4. ročník ZŠ – K. Štefeková a kol.
Slohové cvičenia – V. Damboráková
Vybrané slová – D. Kovárová, A. Kurtulíková
Eva Dienerová - Pravopisné cvičenia pre 4. roč. ZŠ
Pravidlá slovenského pravopisu
Renáta Bočkayová - Šťúplik a vybrané slová
Texty na počúvanie – piesne, básne, rozprávky.
Využívame médiá – časopisy, CD, DVD, videokazety, edukačné portály
Divadelné predstavenia
7.Hodnotenie predmetu.
Hodnotenie predmetu SJL je neoddeliteľnou súčasťou predmetu. Má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. V štvrtom ročníku sa
slovenský jazyk klasifikuje známkou.
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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Predmet: Anglický jazyk – 4.ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Politickými a spoločenskými zmenami, intenzívnym rozvojom médií sme sústavne konfrontovaní rozmanitosťou osobitostí iných krajín,
iných kultúr a jazykov. Vyučovanie cudzích jazykov sa v posledných rokoch dostalo do popredia, interkultúrne učenie sa preto stalo
neodmysliteľnou súčasťou školského života. Cudzie jazyky sa stali pre učiaceho mostom pre získavanie nových informácií, nových možností.
V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov. Celospoločenský vývin, otvorenie sa našej
krajiny do Európy si vyžaduje komunikačné zručnosti a dobré vedomosti. Jednou z možností ako splniť tieto požiadavky modernej doby, je
skorý začiatok vyučovania cudzích jazykov. Majú pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa , odbúrava sa etnocentrické myslenie, uľahčuje
chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry a v neposlednom rade pomáha vytvárať tolerantnosť voči inkultúrnemu.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom vyučovania anglického jazyka je ponúknuť súhrn nielen jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné. Medzi
najdôležitejšie patria komunikačné zručnosti: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením (jednoduchých textov), ústny prejav (vedieť
sa opýtať, vhodne odpovedať, vytvárať dialóg) a písať (jednoduché správy, projekty).
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Téma
Vitajte
4 hod.

Triedy so všeobecným zameraním
3 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 3 hodiny/týždeň
Obsahový štandard
-pozdravenie sa pri stretnutí a lúčení,
predstavenie priateľa, otázka je
on/ona, sú oni. Miestnosti v byte.
Čísla do 20. Sloveso mať, vedieť.
Ročné obdobia. Priebehový čas.

Ciele témy
Afektívny cieľ:
Pozitívne motivovať žiaka, vzbudiť záujem o získavanie nových
vedomostí v cudzom jazyku.
Kognitívny cieľ: Vedieť sa predstaviť a pozdraviť. Zapamätať si
základné frázy.
Vedieť základné číslovky, opísať ročné obdobia, použiť priebehový
čas, sloveso mať a vedieť.
Psychomotorický cieľ Hra s obrázkami a reálnymi objektmi. Opis
podľa predlohy.

Výkonový štandard
Vie sa pozdraviť a predstaviť svojho priateľa.
Pozná čísla do 20. Dokáže správne používať
priebehový čas, sloveso mať a vedieť. Vie
opísať miestnosti v byte a ročné obdobia.
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Na zámku
8 hod.

Nová slovná zásoba (svetlá, schody,
rebrík )
Činnostné slovesá. Čo on, ona robia.
Čítanie s porozumením. Hlásky „a,
e“. Opis obrázkov aj po vypočutí
textu.

V záhrade
8 hod

Nová slovná zásoba - vybavenie
v záhrade. Ukazovacie zámena ten
tamten, tieto, tamtie. Čas na hranie
práca s textom. Hlásky „i, e“
Identifikácia podľa obrázka. Opis
akcií. Písanie krátkych slovies
v priebehovom čase.

Šport a záľuby
9 hod.

Základná slovná zásoba. Sloveso
mať rád + ing. On, ona má rada. Máš
rád? Mamin darček – čítanie
s porozumením. Hlásky „o-e, u-e,
ue“. Pieseň. Počúvanie. Príbeh podľa
obrázkov. Opakovanie lekcií 1 – 3.
Projekt kvety.

Fantastický obchod
8 hod.

Základná slovná zásoba oblečenie.
Krátke odpovede má ona rada?, má
on rád?, máš ty rád? Opis detských
vecí – článok. Hlásky- spoluhlásky-cl
,fl, bl, pl. Pochopenie zadaných
otázok. Jednoduchý opis detského
oblečenia- slovosled prídavné
+podstatné meno.
Vianoce.
Nová slovná zásoba. Určovanie času.
Odpovede na otázky čo robíš ráno,
popoludní, večer. Tretia osoba
v jednoduchom prítomnom čase.
Astronaut vo vesmíre práca s textom.
Opis režimu dňa. Pieseň Vstávaj.
Opytovacie slová.

Režim dňa
8 hod.

Afektívny cieľ:
Poznávať bežné pravidlá spoločenského kontaktu, správať sa
primerane k okolnostiam a situáciám. Viesť deti k úcte sebe
samému a aj k druhým ľuďom.
Kognitívny cieľ:
Osvojovať si novú slovnú zásobu. Vedieť čítať s porozumením.
Rozvíjať audiovizuálne schopnosti u detí.
Psychomotorický cieľ: Úloha rolí podľa príbehu a nahrávky.
Afektívny cieľ:
Poukázať na to, ako sa dá efektívne využiť voľný čas aj v záhrade.
Prehlbovať vzťah k svojmu okoliu.
Kognitívny cieľ: Osvojiť si novú slovnú zásobu, vedieť opísať
jednotlivé akcie, vedieť správne písať v priebehovom čase
a používať ukazovacie zámená. Správna výslovnosť hlások.
Psychomotorický cieľ:
Prostredníctvom hry znázorniť činnosti vo voľnom čase. Vedieť
opísať akcie na obrázkoch.
Afektívny cieľ:
Pri opakovaní poukázať na to, aký dôležitý je anglický jazyk v
komunikácii. Motivovať žiakov k šporovaniu a k rozvíjaniu
svojich záľub.
Kognitívny cieľ:
Vedieť vymenovať jednotlivé športy. Používať sloveso mať rád.
Naučiť sa spájať zvukovú stránku jazyka so stránkou významovou.
Psychomotorický cieľ:
Tvorba projektu podľa predlohy.
Afektívny cieľ: Poukázať na význam a zmysel Vianoc ako sviatkov
mieru a pokoja. Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu a k
starostlivosti o svoje veci.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si základnú slovnú zásobu. Vedieť reagovať na otázky,
vedieť opísať oblečenie, správne použiť prídavné meno pri opise a
vedieť vyslovovať hlásky.
Psychomotorický cieľ: Jednoduchý opis detského oblečenia.
Tvorba vianočných pozdravov.
Afektívny cieľ:
Viesť žiakov k správnemu rozvrhnutiu jednotlivých aktivít počas
dňa. Efektívne využívať voľný čas.
Kognitívny cieľ:
Vedieť odpovedať na otázky, vedieť určovať čas, používať tretiu
osobu v jednoduchom prítomnom čase, používať opytovacie slová
v otázke.
Psychomotorický cieľ: Spievanie piesne spojené s opisom režimu
dňa

Ovláda preberanú a opakovanú slovnú
zásobu. Spája súvisiace obrázky, pracuje
s obrázkovým materiálom, reprodukuje
počuté, zvládne úlohu v jednoduchom
príbehu podľa obrázka a nahrávky.

Vie používať ukazovacie zámená, dokáže
opísať jednotlivé akcie. Správne vyslovuje
hlásky. Vie identifikovať obrázky
prostredníctvom osvojenej slovnej zásoby.

Vie vymenovať jednotlivé športy. Dokáže
zreprodukovať vypočuté, dokáže čítať
s porozumením. Vie používať väzbu mať rád
+ing

Pozná novú slovnú zásobu. Vie zareagovať
na zadané otázky. Dokáže opísať oblečenie,
vie správne použiť prídavne meno vo vetedodržiava slovosled.

Určuje správne čas. Vie odpovedať na otázky
týkajúce sa režimu dňa. Používa opytovacie
slová pri otázke. Dokáže opísať režim dňa aj
piesňou. Správne používa tretiu osobu.
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Telo
9 hod.

Základná slovná zásoba časti telanoha, chodidlo, hlava, ramená...
Privlastňovacie prídavné mená jeho,
jej, môj, tvoj, náš. Otázka koho je to?
Báseň- skupina. Krátke odpovede áno
nie. Čísla od 20- 50. Doplňovanie do
básne. Opakovanie lekcií 4- 6.
Projekt môj deň.

Jedlo
8 hod.

Slovná zásoba: mlieko, chlieb, syr,
vajce, košík, fľaša, taniere. Väzba
tam je, tam sú. Frekvenčné príslovkyvždy, niekedy, nikdy. Opis počasia
a mesiacov v roku- čítanie
s porozumením. Slová končiace na
spoluhlásky-„ nd, nk, nt.“ Pochopenie
opisu a opis počasia v jednotlivých
mesiacoch.
Základná slovná zásoba: zvieratá.
Minulý čas slovesa byť on, ona, bolo,
boli. Určovanie času. Veľmi smiešna
príšera- fantazijný príbeh.
Identifikácia obrázkov. Pieseň. Príbeh
s opisom fantazijných príšer. Spojka
ale.

Zvieratá
8 hod.

Morské tvory
9 hod.

Na pláži
8 hod.

Nová slovná zásoba: medúza, žralok,
veľryba...
Predložky – pred, za, vedľa, medzi.
Minulý čas tam bol, tam boli.
Práca s textom čítanie
s porozumením. Dlhé samohlásky.
Čísla od 60-100. Počúvanie zamerané
na otázky. Písanie emailov.
Opakovanie lekcií 7 - 9. Projekt
mesiace v roku.
Rozšírenie novej slovnej zásoby –
piesok, pláž, mušľa....
Predmetové zámená. Zápor nerob to.
Informatívne čítanie. Dlhá
samohláska „oo“.
Identifikácia po vypočutí textu. Opis
morského zvieraťa.

Afektívny cieľ:
Viesť deti k úcte sebe samému a aj k druhým ľuďom. Naučiť sa
tolerancii a trpezlivosti.
Kognitívny cieľ:
Vedieť používať privlastňovacie prídavné mená, odpovedať na
otázku koho to je, čísla od 20- 50, používať krátke odpovede
a vedieť správne doplňovať do textu.
Psychomotorický cieľ:
Tvorba projektu môj deň na základe doterajších získaných
vedomostí.
Afektívny cieľ:
Zdôrazniť význam zdravej výživy u detí, vzbudiť záujem o zdravú
stravu.
Kognitívny cieľ:
Osvojiť si čo najviac poznatkov z danej oblasti. Pomôcť žiakom
spoznať a upevniť nové štruktúry. Vedieť používať frekvenčné
príslovky, vedieť opísať počasie.
Psychomotorický cieľ:
Spájanie a opis súvisiacich obrázkov- opis počasia.
Afektívny cieľ: Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu a k
starostlivosti o zvieratá.
Kognitívny cieľ: Naučiť sa spájať zvukovú stránku jazyka so
stránkou významovou. Vedieť používať minulý čas, identifikovať
obrázok, používať spojku ale.
Psychomotorický cieľ:
Vytvoriť príbeh o fantazijnej príšere podľa predlohy s využitím
spojky ale.
Afektívny cieľ: Spoznávaním prírody aj morského sveta viesť
žiakov k uvedomovaniu si vlastnej existencie ako súčasť prírody.
Zdôrazniť význam ochrany prírody.
Kognitívny cieľ: Osvojiť si novú slovnú zásobu, vedieť používať
predložky a minulý čas tam bol, tam boli. Vedieť pracovať s textom
po vypočutí a prečítaní, napísať email, požívať čísla od 60 – 90.
Psychomotorický cieľ: Napísanie emailu. Tvorba projektu mesiace
v roku.

Pozná opakovanú a preberanú slovnú zásobu.
Používa čísla od 20- 50, privlastňovacie
prídavné mená, vie odpovedať na otázky
a dopĺňať do textu vhodné slová.

Afektívny cieľ: Prehlbovať u žiakov záujem o spoznávanie
morského sveta prostredníctvom cudzieho jazyka.
Kognitívny cieľ: Osvojiť si čo najviac poznatkov z danej oblasti.
Vedieť používať predmetové zámena, zápor. Dokázať identifikovať
po vypočutí a opísať morské zvieratko.
Psychomotorický cieľ: Opis obrázku podľa predlohy.

Pozná opakovanú a novú slovnú zásobu.
Správne používa predmetové zámena, dokáže
vytvoriť zápor, identifikovať a opísať
obrázok.

Vie vyjadriť čo má rád a ktoré je jeho
obľúbené jedlo. Vie pracovať s obrázkovým
materiálom a zreprodukovať prečítané. Vie
používať frekvenčné príslovky, väzbu tam je,
tam sú a opísať počasie v jednotlivých
mesiacoch.

Dokáže používať minulý čas slovesa byť, vie
určovať čas, identifikovať obrázky, používať
spojku ale, vytvoriť fantazijný príbeh.

Vie používať predložky, minulý čas tam bol,
tam boli. Vie odpovedať na otázky po
vypočutí textu, používa číslovky od 60 – 90.
Dokáže napísať krátky email, opísať
jednotlivé mesiace v roku.
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V džungli
8 hod.

Činnostné slovesá. Jednoduchý
minulý čas. Radové číslovky.
Detailné čítanie denníka. Dlhá hláska
„ai“. Usporiadanie obrázkov podľa
kompozície.

Afektívny cieľ: Opakovane zdôrazniť význam ochrany životného
prostredia , našej planéty Zem.
Kognitívny cieľ: Používanie dlhých hlások, jednoduchého
minulého času, činnostných slovies. Vedieť usporiadať text
pomocou radových čísloviek.
Psychomotorický cieľ: Vytvorenie denníka o prázdninách.

Vie používať činnostné slovesá. jednoduchý
minulý čas, radové číslovky, usporiadať
obrázky podľa kompozície, správne
vyslovovať dlhé hlásky.

Vitajte doma
4 hod.

Základná slovná zásoba – jedlá
a nápoje. Predložky nad, pod, cez, do.
Tvorba dialógu o včerajšku. Menu –
aké jedlo máš rád? Dlhá hláska „ea“.
Pieseň. Party menu. Opakovanie
lekcií 10 -12. Tvorba projektu
včerajšok.

Afektívny cieľ: Pri opakovaní poukázať na to aký je anglický jazyk
dôležitý v komunikácií.
Kognitívny cieľ: Vedieť používať predložky, poznať slovnú
zásobu, tvoriť dialóg o včerajšku, odpovedať aké jedlo máš rád.
Psychomotorický cieľ: Tvorba
menu, projektu o včerajšku.

Pozná základnú slovnú zásobu. Vie používať
predložky pri opise, tvorí dialóg o včerajšku.
Dokáže aplikovať vedomosti aj písomnou
formou pri opise a v projektovej práci

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu anglický jazyk na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Osvojenie kompetencie

Žiak
- rodina- základná bunka spoločnosti
- bližšie spoznanie svojho okolia
- nadviazanie kontaktu v súlade s komunikačnou situáciou
Človek a hodnoty
1,5,6,12,13 - získavanie správnych komunikačných zručností reagovať pri prvom stretnutí
- efektívne využívanie voľného času počas prázdnin
- utváranie dobrých medziľudských vzťahov
- vnímať a prejavovať svoje city
Umenie a kultúra
3,7
- vytváranie vhodného rodinného prostredia
Človek a svet práce 4,8,9,10
- získavanie základnej slovnej zásoby v cudzom jazyku
Človek a príroda
8,9,10,11
- spoznávanie sveta zvierat, ochrana prírody
Jazyk a
1,2,5,6,9,10, - schopnosť reagovať na jednoduché otázky
komunikácia
12,13
- vypočuť si a podať informáciu
- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia
Prierezové témy
Človek a
spoločnosť

1,2,3,5

Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova

Základ. učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové učivo
(disponibilné)
30%

18

16

11
18
18
18

-vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a zvieratám
- ochrana životného prostredia
- naučiť sa uplatňovať svoje názory a zároveň rešpektovať aj iných
- tolerancia a začlenenie do kolektívu.
- výber vhodných piesní v cudzom jazyku

Multikultúrna výchova

- poznávanie nového jazyka a inej kultúry
- rozvoj medziľudskej tolerancie
Celkový počet disponibilních hodín
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Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

99/100%

Celkový počet hodín/školský rok

99/100%

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – súhrn vedomostí, vlastností a zručností, ktoré umožňujú osobe konať. Učiaci využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj
celý rad komunikačných jazykových kompetencií:
- komunikačné zručnosti,
- percepčno-motorické zručnosti,
- pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti,
- analytické zručnosti,
- tvorivé zručnosti,
- informačné zručnosti.
Žiaci po ukončení štvrtého ročníka by mali ovládať niektoré základné komunikačné zručnosti, slovnú zásobu vybraných tematických okruhov,
mali by rozumieť základným pokynom, názvom, slovám, vetám, textom. V gramatike žiaci zvládajú tvorbu viet už aj v jednoduchom
minulom čase, používanie prídavných mien, základných čísloviek ako aj základných radových čísloviek, predložiek, tvoria dialógy, opisy
a projekty podľa predlohy.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Sociálne a
interpersonálne
Prostredníctvom
Dokáže nadviazať
jednoduchých výrazov
základnú konverzáciu tak,
sa vie predstaviť
že použije
najjednoduchšie spôsoby.

Komunikačné

Občianske

Kultúrne

Vitajte

Používa iba základný
rozsah jednoduchých
výrazov

Má chuť poznávať nový
jazyk a nadviazať
kontakt v súlade
s komunikačnou
situáciou.

Na zámku

Ovláda opakovanú
a preberanú slovnú
zásobu

Vyvíja si vzťah
k novým veciam

Rozvíja audiovizuálne
schopnosti

V záhrade

Dokáže používať
ukazovacie zámená pri
opise.

Prehlbovanie vzťahu
k svojmu okoliu
prostredníctvom
cudzieho jazyka

Efektívne využíva
voľný času

Poznáva bežné pravidlá
spoločenského kontaktu,
správa sa primerane
k okolnostiam a situáciám
Utvára si dobré
medziľudské vzťahy aj v
kolektíve

Existenciálne

K učeniu

Získavaním nových
vedomosti a schopností
sa postupne učí vyjadriť
svoj názor

Aktivitou,
tvorivosťou,
kreativitou, pomocou
rôznych zdrojov si
postupne rozširuje
vedomosti, získava
nové poznatky
a obohacuje vlastné ja.
Dokáže pomocou
vlastných schopností
opísať veci.

Nové vedomosti mu
umožňujú lepšie opísať
veci.
Jazyk mu umožňuje
vyjadriť svoje postoje

Vie identifikovať
obrázky
prostredníctvom
osvojenej slovnej
zásoby.

299

Šport a záľuby

Fantastický obchod

Vie pomenovať
jednotlivé športy,
dokáže zreprodukovať
vypočuté
Dokáže opísať detské
oblečenie, pochopiť
zadané otázky

Rozvíjanie vzťahu
k športu a iným
aktivitám vo voľnom
čase
Má chuť rozvíjať
komunikačné
schopnosti aj pri
nakupovaní
Uvedomuje si
dôležitosť efektívneho
rozvrhnutiu voľného
času

Získava čo najviac
poznatkov z danej
oblasti.

Udržiava kontakt aj
prostredníctvom športu

Spoznáva a upevňuje
nové štruktúry

Tvorbou dialógov správne
komunikuje aj v obchode

Uvedomuje si
dôležitosť správneho
využívania voľného
času aj športovaním
Vie presadiť názor pri
nakupovaní

Využíva správne
komunikačné
schopnosti pri danej
téme

Komunikáciou so
spolužiakmi vie opísať
režim dňa

Snaží sa správne
rozvrhnúť aktivity v
svojom voľnom čase

Režim dňa

Vie sa opýtať, čo robíš
vo voľnom čase
a dokáže podať
adekvátnu odpoveď

Telo

Dosiahnutá a novo
preberaná slovná zásoba
mu umožňuje vhodne
odpovedať na otázky

Učí sa tolerancii,
a k úcte k sebe samému
a druhým

Opakovaním
automatizuje dosiahnuté
vedomosti

Poznaním vlastného tela
si rozširuje svoje obzory

Uvedomuje si samého
seba a dôležitosť
a dôležitosť
starostlivosti o ľudské
telo

Jedlo

Vie vyjadriť, ktoré jedlo
má rád, ktoré nie, vie
používať frekvenčné
príslovky
Dokáže spájať zvukovú
stránku jazyka s
významovou

Uvedomuje si
dôležitosť správne ho
stravovania, správnej
výživy v modernej dobe
Vyvíja si vzťah
k prírode, zvieratám
vytvára si pozitívny
vzťah k ochrane prírody
Prehlbovanie vzťahu aj
k morskému svetu

Rozširuje si čo najviac
poznatkov z danej
oblasti.

Uvedomuje si dôležitosť
správneho zdravého
životného štýlu

Jazyk mu umožňuje
opísať svoje obľúbené
jedlá

Spoznáva a upevňuje
nové štruktúry

Upevňuje si vzťah
k zvieratám, k prírode
a jej ochrane

Snaží sa vnímať
zvieratá a životné
prostredie

Dokáže využívať
správne komunikačné
vedomosti

V interakcii so
spolužiakmi používa
správne výrazy

Vytvára si obraz
o aktivitách pri mori

Rozvíja si svoje
estetické cítenie

Vie identifikovať po
vypočutí textu i po
vzájomnej spolupráci so
spolužiakmi
Rozširovaním slovnej
zásoby je schopný
správnej komunikácie v
triede
Dosiahnuté vedomosti
využíva v interakcii so
spolužiakmi

Prehlbovaním
vedomostí si uvedomuje
dôležitosť ľudského
bytia
Jazykom sa snaží opísať
svoje záľuby

Zvieratá

Morské tvory

Na pláži

Spoznávaním novej
slovnej zásoby sa
dokáže vyjadrovať na
zadanú tému
Správne používa
predmetové zámena,
tvorí zápor

V džungli

Ovláda radové číslovky,
používa jednoduchý
minulý čas

Naďalej si prehlbuje
kladný vzťah k prírode

Prehlbuje si poznatky
z danej oblasti

Vitajte doma

Opakovaním si
uvedomuje dôležitosť
jazyka v komunikácií

Prehlbovaním
vedomosti získava
jazykové zručnosti,
ktoré využíva pri
komunikácií

Automatizuje
dosiahnuté vedomosti
opakovaním

Opakovane si
uvedomuje dôležitosť
ochrany prírody,
vlastnou existenciou
Uvedomuje si
dôležitosť jazyka
opakovaním

Vie vymenovať
jednotlivé športy,
kreatívne vytvoriť
projekt na danú tému
Dokáže opísať
oblečenie a používať
prídavné meno vo
vetách
Dosiahnutými
vedomosťami vie
správne určiť čas
a dokáže opísať režim
dňa
Kreativitou
a vedomosťami je
schopný aplikovať
vedomosti pri
odpovediach aj
v projektovej práci
Dokáže vyjadriť čo
má rád, svoje
obľúbené jedlá
Je schopný
identifikovať obrázky,
vytvoriť fantazijný
príbeh
Dokáže odpovedať na
otázky aj po vypočutí
testu
Vie opísať obrázok
získanými
vedomosťami
Dosiahnutými
vedomosťami je
schopný používať
správny čas
Vie aplikovať
vedomosti aj
písomnou formou, aj v
projektoch
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie anglického jazyka je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem
a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- zážitkové učenie,
- rozhovor,
- scénka, dramatizácia,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.
Osvojovanie cudzieho jazyka je ovplyvňované množstvom faktorov. Psychologické, emocionálne, alebo sociokultúrne činitele ovplyvňujú
celý proces učenia. Je preto nevyhnutné už od nástupu do školského zariadenia, ale aj počas celého procesu učenia sa ich brať do úvahy.
Takisto ako vek učiaceho, tak aj schopnosti, motivácia, učebný štýl, osobnosť, inteligencia zohrávajú rovnako dôležitú úlohu pri ich výučbe.
V neposlednom rade je podstatné si uvedomiť, že na prvom mieste stojí žiak a jeho schopnosti a potenciál, ktorý treba rozvíjať a využiť na
dosiahnutie konkrétneho cieľa . Individuálny prístup zo strany učiteľa aktivizuje u jednotlivých žiakov záujem o jazyk, čo sa prejavuje v jeho
tvorivej práci a postupne aj v samostatnom myslení. Hodiny anglického jazyka by mali byť preto pestré aby dokázali upútať každého žiaka.
Pri výučbe je nápomocné aj využitie vhodných didaktických prostriedkov. Okrem zvyčajných didaktických prostriedkov sa na hodinách
využíva aj hra, hádanky a tvorivá aktivita zo strany žiakov (dopĺňanie, spájanie, tvorenie..). Nevyhnutným faktorom pri výučbe je
systematické opakovanie, primeraná náročnosť, precvičovanie učiva.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
M. Bowen, L. Hocking- English World 2, Macmillan Publishers Limited 2009
E. Haraksimová, R. Mokrá, D. Smrčinová- Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, Ottovo nakladatelství
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet sa hodnotí známkou, ale pre žiakov v tomto veku je ešte dôležité aj ústne hodnotenie, vyjadrené hlavne v pozitívnom zmysle.
Veľkým ocenením pre žiakov je tiež pochvala. Pri hodnotení predmetu postupujeme podľa opatrení prijatých na zasadnutí MZ. Žiak je
hodnotený podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Cieľom slovného hodnotenia je zohľadňovať vyjadrovacie schopnosti
žiaka, kreativitu, rečové zručnosti a viesť žiakov k správnemu sebahodnoteniu. V priebehu školského roka sa uskutočňujú testy po každej
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lekcii, v ktorých učiteľ preveruje jazykové zručnosti žiaka. Hodnotenie je tiež zamerané na čítanie zamerané na kvalitu výslovnosti,
ovládanie jazykových a gramatických štruktúr, rozsah a kvalitu slovnej zásoby.
Hodnotiaca stupnica testov a previerok :
100 – 90 %
1
89 – 75 %
2
74 – 55 %
3
54 – 30 %
4
29 – 0 %
5
Metódy a prostriedky hodnotenia
Metódy: ústne skúšanie, písomné skúšanie, projekt
Prostriedky: ústna odpoveď, test, prezentácia projektu, písomné cvičenia
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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Predmet: Prírodoveda – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa.
Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo
cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a
zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pri východiskom k
stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné
edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s
dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne
schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.
Prírodoveda má deti viesť k:
spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku
prírody.
rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.
Čiastkové ciele predmetu
Jedným z čiastkových cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a
jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického
materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám.
Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností.
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v
oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné
pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania
pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) –
napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
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si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej
systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov,...
si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych problémov),
napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký
obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať
aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ...
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú
dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 2 hodiny/týždeň

Téma

Obsahový štandard

Ciele témy

Výkonový štandard

Veci okolo nás

Prečo je more slané?

Množstvo vody na Zemi, podoby – skupenstvá
vody, obeh vody v prírode, podzemná
a povrchová voda, kde sa nachádza morská
voda.

Žiak vie opísať kolobeh vody v prírode, vymenuje skupenstvá
vody, rozlišuje vodu povrchovú a podzemnú, vie odlíšiť slanú
chuť vody od sladkej, vie uviesť miesta, kde sa nachádza slaná
voda.

Prečo sa skaly lámu ?

Zloženie zemskej kôry, zmeny neživej prírody,
zvetrávanie, pôda, zloženie pôdy.

Žiak vie opísať zloženie zemskej kôry, opíše zmeny v neživej
prírode, vie vysvetliť pojem zvetrávanie, na základe pokusu
pomenuje časti pôdy, vie vymenovať spôsoby ochrany a využitia
pôdy.

Prečo železo hrdzavie?

Vzdušný obal Zeme, vzduchoprázdno,
zloženie vzduchu, vlastnosti vzduchu, využitie
vzduchu.

Žiak vie pomenovať časti vzdušného obalu Zeme, kolobeh
vzduchu, zloženie vzduchu, pôsobenie vodnej pary a kyslíka vo
vzduchu na železné predmety, vie vysvetliť užitočnosť vzduchu
pre človeka.

Prečo autá musia tankovať ?

Svet v pohybe, energia, premena energií.

Žiak vie opísať, čo všetko okolo nás sa pohybuje, vie pomenovať
zdroj energie pre človeka, vie pomenovať energiu využívanú
v domácnosti, vie pomenovať rôzne druhy energie okolo nás.
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Človek ako súčasť
prírody

Vesmír

Prečo je dôležité, čo jeme ?

Potravinová pyramída, jedálny lístok dieťaťa,
tráviaca sústava človeka.

Žiak vie na základe pozorovaní vymenovať potraviny zdravé pre
ľudský organizmus, vie zostaviť bežný jedálny lístok podľa
užitočnosti pre detský organizmus, vie, ktoré potraviny sú preň
škodlivé, pozná tráviacu sústavu a vie opísať funkciu jednotlivých
častí tráviacej sústavy.

Prečo človek potrebuje čistiacu
stanicu ?

Proces prijímania a vylučovania v ľudskom
organizme, vylučovacia sústava, pitný režim
človeka.

Žiak si osvojí spôsoby vylučovania odpadových látok z tela,
pozná časti vylučovacej sústavy a vie opísať funkciu obličiek, vie,
prečo je dôležitý pitný režim pre človeka.

Prečo človek nemôže lietať ?

Pohybové schopnosti človeka a iných
živočíchov, oporno-pohybová sústava človeka
a jej časti, stavovce a bezstavovce, kostra a jej
funkcia, zloženie kostí, svaly a ich funkcia,
druhy svalov.

Žiak zatriedi živočíchy medzi stavovce a bezstavovce, osvojí si
pojmy kosti, svaly, oporno-pohybová sústava, opíše zloženie kostí
človeka, vymenuje orgány, ktoré chráni kostra v našom tele,
pomenuje časti kostry, vie opísať funkciu svalov podľa
umiestnenia v tele.

Prečo človek nevie dýchať pod
vodou a ryba na súši ?

Nevyhnutné podmienky pre život človeka,
dýchacia sústava, časti dýchacej sústavy a ich
funkcia, čo tvorí dýchanie, čo vdychujeme
a vydychujeme, rozdiel v spôsobe dýchania
u človeka, rýb a rastlín, ochrana ovzdušia.

Žiak vymenuje nevyhnutné podmienky pre život človeka, pozná
časti dýchacej sústavy a ich funkciu, vie opísať nádych a výdych,
vie porovnať dýchanie človeka, rýb a rastlín, vie opísať spôsoby
znečisťovania ovzdušia a navrhnúť spôsoby jeho ochrany.

Prečo veci padajú na Zem?

Gravitačná sila, gravitácia, gravitačné pole, sila,
meranie sily, jednotka sily, silomer, gravitačná
sila vo vesmíre.

Žiaci si osvoja pojmy gravitačná sila, gravitácia, gravitačné pole.
Vedia vysvetliť, prečo predmety padajú vždy nadol, poznajú spôsob
merania sily a jednotku sily N.

Prečo je vo vesmíre ticho ?

Vznik zvuku kmitaním vecí, rýchlosť chvenia
zdroja, podmienky pre šírenie zvuku
vzduchoprázdno.

Žiaci pomocou pokusov vedia vysvetliť, že zvuk vzniká chvením
vecí, opíšu vznik zvuku u drobného hmyzu a vedia vysvetliť
orientáciu netopierov v noci. Na základe pokusov si osvoja
poznatok, že vo vesmíre je vzduchoprázdno a zvuk sa tam nešíri.

Prečo Slnko svieti a hreje ?

Slnko ako hviezda, zdroj energie – svetla a tepla, Žiak si osvojí pojmy energia, slnečné žiarenie, vie, že Slnko
dĺžka tieňa podľa časti dňa.
poskytuje Zemi svetlo a teplo, vie opísať dĺžku tieňa podľa častí dňa
a vie vysvetliť, prečo je na Zemi teplejšie alebo chladnejšie .
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Technika a technické
objavy

Živočíchy – súčasť
prírody

Spoločenstvo – základ
života v prírode

Prečo kompas ukazuje sever ?

Magnetická sila, magnet, severný a južný pól
magnetu, magnetické pole.

Na základe pozorovaní žiak pozná silu magnetu, vie, že priťahuje
predmety zo železa, vie určiť póly na veľkom magnete a pozná
odpudivú silu súhlasných pólov, vie, že okolo magnetu pôsobí
magnetické pole.

Prečo existujú stroje ?

Jednoduché stroje – páka, naklonená rovina
a kladka, ich využitie.

Žiak vie opísať funkciu jednoduchých strojov – páky, naklonenej
roviny a kladky, vie jednoduchým znázornením vysvetliť dôležitosť
technických prostriedkov.

Prečo máme elektrické zásuvky ?

Výroba elektrickej energie z iných – z vodnej,
jadrovej a tepelnej. Rozvod elektrickej energie
z elektrární, bezpečnosť pri manipulácii s el.
spotrebičmi.
Bezstavovce, hermafroditi, , niektoré skupiny
bezstavovcov, zaradenie dážďovky medzi
obrúčkavce.

Žiak vie porovnať život bez elektrickej energie kedysi a dnes, vie
vymenovať spôsoby výroby el. energie, opíše cestu el. energie
z elektrární do domácnosti, pozná pravidlá bezpečnosti pri
používaní el. spotrebičov a vie, ako sa chrániť pred bleskom.
Žiaci vedia opísať rozdiel medi stavovcami a bezstavovcami, vedia
zaradiť živočíchy do správnej skupiny, vedia vymenovať a opísať
vonkajšiu stavbu tela niektorých druhov bezstavovcov, vedia
vysvetliť pojem hermafrodit, dokážu zaradiť dážďovku do skupiny
obrúčkavce a opíšu stavbu jej tela.

Prečo je pre nás hmyz dôležitý ?

Hmyz - najpočetnejšia skupina bezstavovcov,
stavba tela hmyzu, úplná a neúplná premena
vývoja, vývoj koníka a vývoj motýľa, obranné
prejavy hmyzu.

Žiak vie vymenovať veľa druhov hmyzu, opíše ich stavbu tela, vie
opísať dva spôsoby rozmnožovania hmyzu – úplná premena motýľa
a neúplná premena koníka. Na základe svojich skúseností vie opísať
obranné prejavy hmyzu a ochranu človeka pred ich nebezpečnými
účinkami na zdravie človeka.

Prečo niektoré živočíchy žijú
v skupinách ?

Prírodné spoločenstvá, živočíšne spoločenstvo,
spôsob života živočíšnych spoločenstiev
v určitom prírodnom spoločenstve.

Žiaci vedia vymenovať rôzne prírodné spoločenstvá, vedia opísať
spôsob života niektorého živočíšneho spoločenstva, opíšu ich
spoločné vonkajšie znaky, vedia vysvetliť vzájomné nepriateľské
správanie niektorých živočíšnych spoločenstiev.

Prečo žijú niektoré živočíchy samy ?
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Prečo vlci žijú vo svorke ?

Svorka, základ svorky, kolónia, pravidlá života
v kolónii, črieda.

Žiak pozná pojem svorka a vie opísať spôsob života a pravidlá vo
svorke, vie vysvetliť pojem alfa pár a alfa samec, vie opísať spôsob
života v kolónii a v čriede , vie vyhľadať informácie o spôsobe
života cudzokrajných živočíchov.

Prečo mravce nezablúdia ?

Spoločenstvo – mravcov: samička, samček,
robotnica, spoločenstvo včiel – kráľovná,
robotnica, trúd.

Žiaci vedia opísať hierarchiu členov v mravenisku a vo včelstve,
vedia opísať život v mravenisku aj vo včelstve a aj na základe
vlastných pozorovaní vedia, ako sa mravce a včely dorozumievajú /
kyselina mravčia, dorozumievací tanec /.

Rastliny sa v prírode nepohybujú, časti rastlín a
ich funkcia, pestrosť rastlín, slnko ako zdroj
energie pre rastliny.

Žiaci opíšu základné časti rastlín a ich funkciu, vedia, že rastliny sa
v prírode nepohybujú z miesta na miesto, vedia vymenovať
základné životné podmienky rastlín, poznajú zdroj energie pre
rastliny.

Prečo sú rastliny zelené ?

Bunky v živočíšnom a rastlinnom tele,
chloroplasty, chlorofyl

Prečo rastliny rastú a starnú ?

Pojmy oxid uhličitý, fotosyntéza, glukóza,
odpadová látka kyslík, symbióza rastlín
a živočíchov.

Žiaci poznajú základné časti živých organizmov – bunky, poznajú
obsah rastlinných buniek a vedia, že chlorofyl je zelené farbivo a to
je potrebné na zachytenie slnečnej energie v rastlinách, opíšu rozdiel
medzi listnatými a ihličnatými rastlinami, na základe vlastných
pozorovaní opíšu, čo sa stane s opadaným lístím v prírode.
Žiak pozná tri živly – zložky života rastlín/slnko, voda, vzduch/, vie,
že zo vzduchu prijímajú oxid uhličitý, že fotosyntéza je premena
slnečnej energie v rastlinných bunkách, vie opísať vznik glukózy
a jeho význam pre rastliny, na základe vlastných pozorovaní vie
vysvetliť symbiózu rastlín a živočíchov v prírode, pozná spôsoby
ochrany životného prostredia pre zachovanie tejto symbiózy.

Čo sme sa naučili.

Opakovanie učiva prebratého v celku
o rastlinách.

Žiak vie vysvetliť na živote stromu klíčenie, rast, časti rastliny, časti
listu, vie rozlíšiť krytosemenné a nahosemenné rastliny, vie, že
strom rastie vďaka fotosyntéze, vie pomenovať vrstvy kmeňa
stromu – letokruhy, opíše kolobeh listov na strome a vie, že stromu
postupne rastie aj koreňová sústava.

Huby – súčasť prírody

Prečo huby nepatria medzi typické
rastliny a ani živočíchy ?

Huby – ani rastliny, ani živočíchy, spôsob
výživy húb, pojem hýfy, životné prostredie húb,
symbióza.

Pre šikovných bádateľov

Z čoho sú zložené organizmy ?

Pokusy – pozorovanie prírodnín lupou,
mikroskopom, osvojenie pojmov preparát,
krycie sklíčko, podložné sklíčko.

Žiaci vedia na základe doterajších poznatkov opísať vonkajšiu
stavbu húb, vedia opísať spôsob prijímania potravy hubami, poznajú
pojem hýfy, poznajú životné prostredie húb a vedia opísať príklady
spolužitia húb a rastlín.
Žiaci si podľa podmienok v škole overia vedomosti o bunke
pozorovaním lupou alebo mikroskopom.

Rastliny – súčasť prírody Prečo rastliny žijú na jednom
mieste ?
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Prečo sa stali slávnymi ?

Osobnosti z vedeckého života, ktorí objavili
a opísali tajomstvá prírody, ktorí vynašli alebo
skonštruovali mnohé zariadenia na uľahčenie
nášho života.

Žiaci si pripravia reportáž, plagát, projekt o niektorom vedcovi.
Informácie môžu získať zo svojho okolia, z knižnice, múzea,
internetu a pod. Zhodnotia, vysvetlia, informujú svojich
spolužiakov.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu prírodoveda na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia
oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty

Zdravie a pohyb

Základ. učivo Prehlbujúce a doplnkové
(povinné)
učivo (disponibilné) 30%
70%

Téma č. 2,
3, 7

-tvoriť otázky a odpovede,
-samostatne komunikovať a správne sa vyjadrovať pri opise prírodných javov
-čítať primeranú odbornú literatúru, pracovať s encyklopédiami a slovníkmi,
Téma č.1, 4 -tvoriť jednoduché projekty,
-vyhľadávať informácie na internete,
Téma č. 2, -bližšie spoznávať princíp a fungovanie prírodných zákonov, využitie vedeckých objavov
5, 6, 7
-spoznávať svoju obec, jej prírodu,
-rešpektovať prírodu, podieľať sa na jej ochrane,
Téma č. 3, -pestovať pozitívny vzťah k sebe, ľuďom a okoliu,
7
-uvedomiť si význam a potrebu prírodného prostredia pre život človeka i spoločnosť
-zásady slušného správania sa pri návšteve prírodného prostredia
Téma č. 3, -výber vhodného oblečenia a starostlivosť o svoje zdravie
7
-poznať význam pobytu v prírode pre zdravie človeka

Prierezové témy
Osobnostný a sociálny
-osvojiť si správnu psychohygienu, zodpovedne pristupovať k povinnostiam, ale nájsť si čas aj na oddych,
rozvoj
Enviromentálna výchova
- rešpektovať prírodu, podieľať sa na jej ochrane a zveľaďovaní,
Mediálna výchova
-osvojiť si mediálne kompetencie,
Multikultúrna výchova
- rozvíjať medziľudskú toleranciu pri práci,
Dopravná výchova
- bezpečnosť na cestách, dopravné značky, pohyb v dopravných prostriedkoch, pri cestovaní,
Ochrana života a zdravia
-starať sa o zdravie, dodržiavať správne hygienické návyky a veľa času tráviť v prírode,
Tvorba projektu
-vyhľadávať a používať informácie, vytvoriť prezentáciu,
Celkový počet disponibilných hodín

79/30%

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

185/70%

Celkový počet hodín/školský rok

264/100 %

4.Požiadavky na výstup.
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Žiak: Vie porovnať listy jednotlivých stromov, pozná druhy stromov. Podľa ročného obdobia, zaznamenáva počasie podľa znakov: vietor,
dážď, slnečno. Vie uviesť ako sa menia ročné obdobia a ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku. Rozpoznáva druhy ovocia
a zeleniny. Pozná pravidlá pravidelného stravovania a vie vysvetliť striedanie práce a odpočinku. Vie uviesť príklady správneho
a nesprávneho stolovania. Vie vysvetliť význam osobnej hygieny a správne použiť zubnú kefku. Pozná potraviny, ktoré sú pre človeka zdravé
a ktoré nie. Vie vysvetliť plynutie času, zoradiť obrázky podľa plynutia času. Pozná celé hodiny. Dokáže pracovať s encyklopédiou
a diskutovať na tému ako sa zvieratá pohybujú. Klasifikuje domáce zvieratá podľa znakov. Vie vymenovať členov rodiny. Vie porozprávať
ako sa starať o rastliny v zime. Vie vysvetliť, prečo musíme dodržiavať pitný režim a diskutovať na tému, čo sa stane s vodou, ktorú pijeme.
Vie zasadiť semeno a opísať pri pozorovaní ako klíči semeno. Na základe zmyslových vnemov dokáže určiť druhy hmoty.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Všetky témy

Kompetencie
Komunikačné
vedieť sa
vyjadrovať
pomocou
prírodovedných
termínov

Občianske
zodpovednosť vo
svojom konaní

Kultúrne
rozumieť obsahom a
významom slov
a slovných spojení

Sociálne a interpersonálne
chápať fungovanie prírody ako
súhrn na seba nadväzujúcich
súvislostí

Existenciálne
používať informácie a
pracovať s nimi

K učeniu
rozoznať problém
formulovať možné
riešenia

5.Metódy a formy práce – stratégia vyučovania.
Pri vyučovaní prírodovedy v 4. ročníku sa budeme snažiť využiť nielen metódy a formy práce, ktoré sú klasické:
- rozprávanie,
- vysvetľovanie,
- opis,
- beseda,
- pozorovanie,
- práca s textom,
- práca s obrazom,
- práca s plánom a mapou,
- ale aj metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné a samozrejme motivujúce.
Nové moderné metódy:
- brainstorming,
- hobometóda (ide o brainstroming s prestávkou na samoštúdium),
- Gordonova metóda (hľadanie originálneho riešenia),
- vyučovanie hrou cez didaktické hry,
- dramatizácia,
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motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si vyžadujú aktivitu a riešenie zo strany
žiaka),
- motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac
odmeňovať ako kritizovať, používanie spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné a inidividuálne hodnotenia),
- metóda kauzálnych atribúcií (učiteľ sa pýta na možné príčiny neúspechu alebo úspechu žiaka),
- metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu žiaka v určitých časových obdobiach).
Formy vyučovania:
- skupinové vyučovanie,
- problémové vyučovanie,
- projektové vyučovanie,
- programové učenie,
- blokové vyučovanie,
- integrované tematické vyučovanie,
- heurestické vyučovanie (DITOR),
- tvorivé vyučovanie, objavujúce vyučovanie.
-

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica: PRÍRODOVEDA pre 4. ročník ZŠ schválená MŠSR rozhodnutím č. 2011-11757/32132:4-919 zo dňa 31. augusta 2011, doc. Paed
Dr. Adriana Wiegerová, PhD., PaedDr. Gabriela Česlová, PhD., RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
Materiálno–technické prostriedky: odborné publikácie k daným témam, encyklopédie, webové stránky s témami prírodovedy, materiálnotechnické a didaktické prostriedky.
7.Hodnotenie predmetu.
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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Predmet: Vlastiveda – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpoveď.
Vlastiveda na 1. stupni ZŠ je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo
dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy
alebo partie kamarátov.
Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára
predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce,
regiónu ale aj celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie.
Vlastiveda by mala byť činnostným obsahom. Odporúčame aj vychádzky s vlastivedným námetom (ktorá má motivačný charakter pre
vyučovanie vlastivedy ale tieto vychádzky alebo výlety sú náročné z hľadiska bezpečnosti. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným,
kultúrnym, historickým prepojením. Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda Slovenska a Slovensko
v minulosti a dnes. V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä
prostredníctvom povestí, rozprávaní na základe obrázkov a i.
Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení
v správnom časovom slede. (Cestujeme po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti regiónov. Realizácia je
prostredníctvom „výletov“, jeden výlet po Slovensku je zameraný na jeden vybratý región. Dôraz je na práci s príbehmi a obrázkami, každý
z nich znázorňuje jeden významný prvok regiónu a na čítaní zjednodušenej mapy
Postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním
je umožnené v tomto stupni vzdelávania takým spôsobom, ktorý u žiaka rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho procesu.
Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel a snažil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú zamerané na podnecovanie
poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené so samotným a jeho bezprostredným životným prostredím. Vyučovanie
je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom
k stanovovaniu problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností,
Výučba vlastivedy v 4. ročníku sa zameriava na zážitkové spoznávanie častí Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité vedieť čítať mapu a
rozprávať o obrázkoch, fotkách. Dozvedieť sa pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska. Porovnávať jednotlivé oblasti s rodným
krajom.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
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Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní, žiaci získavajú vzťah k rodnému kraju – kraju, v ktorom žijú.
Vo vyučovaní vlastivedy je cieľom, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia). Pomenovať jeho jednotlivé
prvky – časti. Primerane veku odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole.
Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo
vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni. Orientovať sa v rodnom kraji
pomocou svetových strán a významných objektov. Veku primerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci
pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie
sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov –
pokúsiť sa odlíšiť ich už na pohľad významné znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o významných
historických udalostiach.
Výučba vlastivedy v 4. ročníku sa zameriava na zážitkové spoznávanie častí Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité vedieť čítať mapu
a rozprávať o obrázkoch, fotkách. Dozvedieť sa pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska. Porovnávať jednotlivé oblasti s rodným
krajom.
Cieľom vyučovania vlastivedy je:
- rozumieť významu ochrany prírody,
- charakterizovať miestnu krajinu podľa reliéfu, chápať význam vysádzania zelene v blízkostí ľudských obydlí,
- osvojiť si základy spoločenského styku,
- pochopiť význam ľudskej práce,
- nadobudnúť sociálne zručnosti – základy asertívneho správania a komunikácie,
- vytvoriť si základné návyky v starostlivosti o zdravie,
- poznať zásady ochrany životného prostredia,
- uvedomovať si význam starostlivosti o lesy a vodstvo krajiny,
- nadobudnúť zručnosť realizovať tvorivé a estetické aktivity vo svojom okolí,
- nadobudnúť schopnosť pracovať s atlasom,
- osvojiť si základné poznatky o Slovensku,
- spoznať význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok,
- nadobudnúť kladný citový vzťah k vlastnému národu, jeho etnografii,
- nadobúdať zručnosti pracovať s mapou,
- osvojiť si základné geografické poznatky a ich vzájomné súvislosti,
- nadobúdať kladný vzťah k prírode,
- poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť, vzťah ku kultúrnym hodnotám národa,
- uvedomiť si potrebu jednoty, tolerancie a spolupráce medzi obyvateľmi Slovenska.
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3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň
Téma

Výlety po Slovensku – úvod
1. Čo potrebujeme na výlete

Obsahový štandard
Dôležité pomôcky na výlet, vybavenie
v prírode a pri cestovaní v doprave,
orientáciu v prírode

2. Čo všetko budeme cestou vidieť?

Pozorujeme okolie cesty, výletu, všímame
si dôležité značky, informácie, krásy
prírody a zaujímavosti kraja, mesta, hradu

3. Ako budeme cestovať?

Cestujeme pešo, alebo vlakom či iným
dopravným prostriedkom? Čo je
výhodnejšie?
Kde sa ako môžeme docestovať?
Správna voľba a plán cesty.

4. Čo treba pozorovať pri ceste po
Slovensku?

Pozorujeme reliéf krajiny, pohoria, údolia,
roviny, kopce, štíty, rieky, jazerá,
vodopády.
Pozorujeme cestnú dopravu a jej priebeh
a bezpečnosť. Mestá a dediny a ich význam
v rozvoji Slovenska

Ciele témy
Kognitívny:
vytvoriť si základné návyky v starostlivosti
o zdravie
Afektívny:
nadobudnúť sociálne zručnosti – základy
asertívneho správania a komunikácie
Psychomotorický:
uvedomiť si potrebu jednoty, tolerancie a
spolupráce medzi obyvateľmi Slovenska
Kognitívny:
Rozumieť významu ochrany prírody, poznávať
značky
Afektívny:
pochopiť význam ľudskej práce
Psychomotorický:
vieme nakresliť základné turistické značky
Kognitívny:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Afektívny:
poznať zásady ochrany životného prostredia
Psychomotorický:
nadobudnúť zručnosť realizovať tvorivé a estetické
aktivity vo svojom okolí.
Kognitívny:
nadobúdať kladný vzťah k prírode
Afektívny:
nadobudnúť kladný citový vzťah
Psychomotorický:
nadobudnúť schopnosť pracovať s atlasom

Výkonový štandard
Poznať potrebné veci na oblečenie, vybavenie na
výlet v prírode, čo si vezmem na dokumentáciu
poznatkov a pod.

Pozorovať a vedieť porozprávať o okolitom kraji,
ceste, mestách, pamiatkach.

Vedieť o možnostiach dopravy na Slovensku,
zvoliť si správnu cestu, ako cestujeme, kde sme
turisti a ako naplánujeme výlet.

Spoznávame krajinu okolia, vieme rozoznať
geomorfologické javy podľa povrchu.
Vieme sa orientovať v mestskej doprave, učíme sa
orientovať vo vlakovej a autobusovej doprave.
Poznávame dôležité mestá a javy v prírode.
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Výlety po západnom Slovensku
5. Bratislava

Hlavné mesto Slovenska, jeho poloha,
veľkosť, význam, priemysel, dopravný uzol,
politický a ekonomický stred krajiny.
História a kultúrne dedičstvo predkov

6. Návšteva Bratislavského hradu

História Bratislavského hradu siahajúca do
obdobia Veľkej Moravy, pokračuje
dejinami stredoveku až do súčasnosti.
Dnešné politické a reprezentačné sídlo.

7. Záhorie

Rázovitá oblasť so zaujímavými prírodnými
útvarmi – piesočné duny a borovicové lesy,
úrodné svahy viníc s bohatou tradíciou,
vinárske mestečká, menšie ložiská ropy

8. Trenčiansky hrad a studňa lásky

Cestujeme popri Váhu, Trenčín a jeho
história, nevšedná poloha hradu a jeho
význam v stredoveku, povesť o studni
lásky. Súčasnosť Trenčína

9. Bojnický zámok a ZOO

Bojnice ako mesto s historickým zámkom,
dnešným turistickým centrom okolia.
Zoologická záhrada s dlhodobou tradíciou

Kognitívny:
charakterizovať miestnu krajinu podľa reliéfu,
chápať význam vysádzania zelene v blízkostí
ľudských obydlí
Afektívny:
pochopiť význam ľudskej práce
Psychomotorický:
uvedomiť si potrebu jednoty, tolerancie a
spolupráce medzi obyvateľstva
Kognitívny:
spoznať význam ochrany prírody a kultúrnych
pamiatok
Afektívny:
poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť,
vzťah ku kultúrnym hodnotám národa
Psychomotorický:
Vypracovať mapku stredovekého hradu
Kognitívny:
charakterizovať miestnu krajinu podľa reliéfu,
ľudských obydlí
Afektívny:
významu ochrany prírody
Psychomotorický:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Kognitívny:
pochopiť význam ľudskej práce, poznávať
minulosť, upevňovať národnú hrdosť, vzťah ku
kultúrnym hodnotám národa
Afektívny:
nadobudnúť kladný citový vzťah k vlastnému
národu
Psychomotorický:
nadobudnúť schopnosť pracovať s atlasom
Kognitívnv:
poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť,
vzťah ku kultúrnym hodnotám národa
Afektívny:
kladný vzťah k prírode a ku zvieratám

Poznávame hlavné mesto podľa fotografií,
pohľadníc, filmu. Vieme porozprávať o súčasnom
význame Bratislavy.
Podľa názorných ukážok vieme porozprávať
o histórii mesta. Poznáme jeho priemysel
a význam.

Vedieť porozprávať o minulosti hradu v Bratislave,
jeho súčasnom význame ako kultúrnej pamiatky ale
aj politického centra Slovenska.

Poznať Záhorie ako nevšednú oblasť s bohatou
históriou pestovania viniča,
Malacky, Senica, Pezinok.
Vedieť porozprávať o prírode na Záhorí.
Malé Karpaty, Biele Karpaty, rieka Morava.
Vedieť sa orientovať podľa mapy na ceste popri
Váhu, určiť polohu miest, nájsť mestá . Trenčín –
významná poloha na Váhu.

Vedieť porozprávať podľa fotografií o Bojnickom
zámku, Okolí. Vedieť sa orientovať na mape.
Zoologická záhrada, vedieť jej význam pre
poznávanie cudzích živočíšnych druhov.
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10. Plavba hore Dunajom

Dunaj naša najväčšia rieka s riečnou
dopravou. Komárno – stavba lodí,
Gabčíkovo – priehrada patriaca k najväčším
na Slovensku, Čuňovo – vodácky kanál so
svetovou úrovňou, Bratislava – riečny
prístav, mnoho mostov.

11. Nitriansky hrad a jeho príbeh

Hrad postavený v období Veľkej Moravy,
centrum kresťanstva. Mesto Nitra a jeho
okolie s poľnohospodárstvom

12. Trnava – slovenský Rím

Historické mesto s najväčším počtom
kostolov na Slovensku. Výhodná poloha na
Váhu, obchodné cesty v minulosti aj dnes.

Výlety po strednom Slovensku
13. Plavba hore Váhom. Drotárske
múzeum

Cestujeme popri Váhu, vidíme Trnavu,
Trenčín, Piešťany, Nové mesto nad Váhom,
Dubnica, Považská Bystrica, Púchov, Žilina
– dopravné a priemyselné centrum severu
Slovenska, drotárske múzeum v Budíne

14. Tajomný Oravský hrad a múzeum

Oravský hrad ako stredoveká pamiatka
navštevovaná turistami, múzeum života
ľudí v okolí hradu – roľníci, prírodovedné
múzeum – fauna flóra hornej Oravy, život
v stredovekom hrade

Kognitívny:
osvojiť si základné poznatky o Slovensku
Afektívny:
uvedomovať si význam starostlivosti o lesy a
vodstvo krajiny
Psychomotorický:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Kognitívny:
poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť,
vzťah ku kultúrnym hodnotám národa, spoznať
význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok
Afektívny:
nadobudnúť sociálne zručnosti – základy
asertívneho správania a komunikácie
Psychomotorický:
nadobudnúť zručnosť realizovať tvorivé a estetické
aktivity vo svojom okolí.
Kognitívny:
poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť,
vzťah ku kultúrnym hodnotám národa, spoznať
význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok
Afektívny:
nadobudnúť sociálne zručnosti – základy
asertívneho správania a komunikácie
Psychomotorický:
nadobudnúť zručnosť realizovať tvorivé a estetické
aktivity vo svojom okolí.
Kognitívny:
spoznať význam ochrany prírody a kultúrnych
pamiatok
Afektívny:
uvedomovať si význam starostlivosti o lesy a
vodstvo krajiny
Psychomotorický:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Kognitívny:
poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť,
vzťah ku kultúrnym hodnotám národa, spoznať
význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok
Afektívny:
Psychomotorický
nadobudnúť zručnosť realizovať tvorivé a estetické
aktivity vo svojom okolí.

Podľa mapy porozprávať o plavbe hore tokom
našej najväčšej rieky Dunajom.
Poznať mestá na jej toku.
Projekt – rieka a jej okolie.

Podľa mapy orientovať sa v nitrianskom kraji,
poznať jej centrum mesto Nitra, jej minulosť

Vedieť porozprávať o Trnave ako kultúrnom a
historickom meste. Vedieť nájsť na mape polohu
mesta, rieku Váh, Jeho výhodnosť pri obchodných
cestách.

Orientovať sa pomocou mapy podľa toku Váhu,
nájsť jeho dva pramene.
Poznať vodné priehrady na jeho toku, mestá ležiace
blízko tejto rieky. Križovatku dopravy – Žilinu,
Budín – hrad s drotárskym múzeom.

Poznávať hornú aj dolnú Oravu pomocou
názorných ukážok. Oravský hrad ako kultúrnu
pamiatku severného Slovenska.
Vedieť na internete nájsť informácie
o tomto turistickom centre.
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15. Vlkolínec a Vrátna dolina –
svetoznáme kúty Slovenska

Skanzem slovenskej dediny – Vlkolínec,
remeselnícky a roľnícky život v minulosti.
Malá Fatra – Vrátna dolina je
najatraktívnejšia dolina v tomto národnom
parku.

16. Roztancovaná Východná

Rázovitá dedina pod Tatrami s bohatou
ľudovou tvorbou, folklórnym festivalom.

17. Horehronie – kráľovstvo chránené
hradmi. Zvolenský zámok

Rieka Hron lemovaná stredovekými
hradmi, ktoré kontrolovali kupecké cesty,
poskytovali ochranu obyvateľstva pred
nepriateľom. Mestá Zvolen, Banská
Bystrica, Brezno, Žarnovica, Detva.

18. Poľana. Kúpeme sa v Sklených
Tepliciach.

Poľana – vrch nad Detvou /vyhasnutá
sopka/.
Kúpele – Sklené Teplice s minerálnymi
prameňmi.

19. Kremnické vrchy – naše zlaté hory

Kremnica ako centru baníckej ťažby zlata
v minulosti, kráľovská minciareň, dnešná
výroba mincí a bankoviek Slovenska.
Kremnické vrchy so žilami zlatej rudy.

20. Štiavnické vrchy – naše strieborné
hory

Štiavnické vrchy - v minulosti ťažba
striebornej rudy, bohaté banské mesto.
Pohoria a rieky v okolí.

Kognitívny:
osvojiť si základné poznatky o Slovensku
Afektívny:
nadobudnúť sociálne zručnosti – základy
asertívneho správania a komunikácie
Psychomotorický:
zručnosť realizovať tvorivé a estetické aktivity
Kognitívny:
poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť,
vzťah ku kultúrnym hodnotám
Afektívny:
nadobudnúť sociálne zručnosti – základy
asertívneho správania a komunikácie.
Kognitívny:
osvojiť si základné poznatky o Slovensku
Afektívny:
uvedomovať si význam starostlivosti o lesy a
vodstvo krajiny
Psychomotorický
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Kognitívny:
osvojiť si základné poznatky o Slovensku
Afektívny:
uvedomovať si význam starostlivosti o lesy a
vodstvo krajiny
Psychomotorický:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Kognitívny:
poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť,
vzťah ku kultúrnym hodnotám národa, spoznať
význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok
Afektívny:
pochopiť význam ľudskej práce
Psychomotorický:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Kognitívny:
poznávať minulosť, upevňovať národnú hrdosť,
vzťah ku kultúrnym hodnotám národa
Afektívny:
pochopiť význam ľudskej práce
Psychomotorický:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou

Nájsť na mape informácie o ceste do tejto lokality
z miesta bydliska, vedieť porozprávať
o zaujímavostiach Vlkolínca, Vrátnej doliny.
Pracovať s turistickou mapou.

Vedieť docestovať na folklórny festival vo
Východnej.
Okolie Východnej popísať podľa mapy.

Cestovať na mape podľa rieky Hron od jej prameňa
až po jej ústie do Dunaja. Porozprávať o okolí
Hrona a jeho hradoch.

Orientovať sa v strede Slovenska na mape. Vedieť
nájsť okolité pohoria, Poľanu. Minerálne pramene
vyhľadať na mape, aj na internete ako centrá liečby
a rekreácie.

Poznať stredoslovenské pohoria v okolí Kremnice,
nájsť informácie o Kremnici ako meste s bohatou
históriou.
Porozprávať starú povesť o baníkoch.

Orientácia na mape a vyhľadanie Banskej
Štiavnice. Nájsť informácie o tomto starom
baníckom meste.
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21. Slovenské Rudohorie – kráľovstvo
medveďa

Pomenovanie podľa prírodného bohatstva
rúd a prírodných krás, Volovské vrchy,
Slovenský kras, Slovenský raj, Gemer
a okolie, rieky Slaná, Hornád

22. Od Tatier po Vihorlat

Poloha a rozmanitosť východného
Slovenska.
Východoslovenská nížina, sopka Vihorlat,
pohoria a rieky, mestá.

23. Maličké veľhory Tatry

Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Západné
Tatry, Nízke Tatry.

24. Plavíme sa plťou po Dunajci Pieniny

Národný park Pieniny, rieka Dunajec –
hranica s Poľskom, splavovanie plťou,
Červený kláštor – kultúrna pamiatka

25. Prešov – soľ nad zlato

Metropola Šariša – Prešov, výroba soli a jej
ťažba v Solivare.

Nad mapou Slovenska
26. Čo sme sa naučili, čo sa nám
najviac páčilo

Opakovanie a spomínanie na zážitky počas
vyučovania, Slovensko je moja krajina

Kognitívny:
osvojiť si základné poznatky o Slovensku
Afektívny:
upevňovať svoj vzťah ku Slovensku
Psychomotorický:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Kognitívny:
osvojiť si základné poznatky o Slovensku
Afektívny:
upevňovať svoj vzťah ku Slovensku
Psychomotorický:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Kognitívny:
osvojiť si základné poznatky o Slovensku
Afektívny:
uvedomovať si význam starostlivosti o lesy a
vodstvo krajiny
Psychomotorický:
nadobúdať zručnosti pracovať s mapou
Kognitívny:
osvojiť si základné poznatky o Slovensku
Afektívny:
uvedomovať si význam starostlivosti o lesy a
vodstvo krajiny
Psychomotorický
Kognitívny:
poznávať minulosť, vzťah ku kultúrnym hodnotám
národa
Afektívny:.
pochopiť význam ľudskej práce
Psychomotorický:
zručnosť realizovať tvorivé a estetické aktivity vo
svojom okolí
Kognitívny:
poznať zásady ochrany životného prostredia
Afektívny:
uvedomovať si význam starostlivosti o lesy a
vodstvo krajiny
Psychomotorický:
nadobudnúť zručnosť realizovať tvorivé a estetické
aktivity vo svojom okolí.

Spoznať podľa turistickej mapy možnosti
turistických vychádzok v blízkej lokalite
Volovských vrchoch.
Vedieť a poznať morfológiu Slovenského
Rudohoria.
Východoslovenská nížina – práca s mapou, vedieť
vyhľadať hlavné vodné toky, priehrady.
Väčšie pohoria – Vihorlat, Čergov,
Levočšské vrchy, Belianske Tatry.
Práca turistickou mapou, orientácia podľa
turistických chodníčkoch, poznať rekreačné
a turistické centrá Tatier.
Naplánovať výlet s turistikou.

Poznať všetky národné parky na Slovensku.
Pieniny ako centrum severovýchodu vyhľadať na
internete možnosti
Ubytovania a rekreačného vyžitia sa.
Poznať Prešov ako centrum Šariša, jeho
surovinový zdroj soľ. Poznať okolité Slanské vrchy
aj ako náleziská opálov.

Opakovanie učiva v skupinách podľa
zadania vedieť vypracovať odpovede.
Spolupracovať s učebnicou, internetom, mapou.
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27. Kam zavedieme priateľa zo
zahraničia
Projekt

Vypracovanie samostatnej práce, projekt
s pohľadnicami, fotografiami, informačná
mapa,
Výber z rôznych regiónov.

Kognitívny:
nadobudnúť sociálne zručnosti základy asertívneho
správania a komunikácie,
Afektívny:
Osvojiť si základy spoločenského styku
Psychomotorický.
vytvoriť prezentáciu.

Samostatne vypracovať projekt na
ľubovoľnú tému z učiva Vlastivedy 4.roč.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu vlastiveda na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie – Žiak vie

Základ. učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové učivo
(disponibilné) 30%

-tvoriť otázky a odpovede,
-samostatne komunikovať a správne sa vyjadrovať,
-čítať primeranú odbornú literatúru, pracovať s encyklopédiami a slovníkmi,
27,26,24,23, -tvoriť jednoduché projekty,
19,20,14,18 -vyhľadávať informácie na internete,
5,6,7,8,9,10, -bližšie spoznávať okolie v ktorom žijeme a orientovať sa v ňom,
11
-spoznávať svoj kraj a jeho prírodu
-spoznávať turistické zaujímavosti na Slovensku
-rešpektovať prírodu, podieľať sa na jej ochrane,
1,2,3,4,25,
-efektívne využívať voľný čas,
-pestovať pozitívny vzťah k sebe, ľuďom a okoliu,
-vnímať hodnoty vytvorené prírodou a človekom
-zásady slušného správania sa pri návšteve,
15,16,17
-poznať pamätihodnosti v okolí, poznať a udržiavať zvyky v regióne a v obci,
-chrániť kultúrne pamiatky,
1,2,3,4,5,
-výber vhodného oblečenia a starostlivosť o svoje zdravie, poznať tiesňové volania,
-poznať pojem hygienické návyky a otužovanie, zdravý spôsob stravovania,
- oboznámiť sa so základmi turistiky v prírode, v cudzom meste, v múzeu, na hrade, v zámku

Jazyk a komunikácia 1 - 32
Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty

Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Prierezové témy

Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Multikulturálna výchova
Dopravná výchova
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Celkový počet disponibilných hodín

-osvojiť si správnu životosprávu, stravovanie, pitný režim, nachádzať čas na prácu a odpočinok,
-poznať význam vody, hygieny ,pohyb a pobyt v prírode,
-rešpektovať prírodu a podieľať sa na jej ochrane a zveľaďovaní,
-osvojiť si mediálne kompetencie,
-rozvíjať medziľudskú toleranciu pri práci, pri pokusoch,
-bezpečnosť na cestách, dopravné značky ,pohyb v dopravných prostriedkoch pri cestovaní po
Slovensku
-vyhľadávať a používať informácie,
-vytvoriť prezentáciu.
14/30%
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Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva
23/70%
37/100 %

Celkový počet hodín/školský rok

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Výlety po
Slovensku

Nad mapou
Slovenska

Kompetencie
Komunikačné
vedieť sa vyjadrovať
pomocou vlastivedných
termínov

vedieť optimálne
komunikovať, chápať
obsah a zmysel
prečítaného textu a
vedieť naň reagovať

Občianske
zodpovednosť vo
svojom konaní, vzťah
k okoliu aj iným
národnostným
menšinám
mať pozitívny vzťah
k vlastnej krajine,
Slovensku mať
pozitívny vzťah k
zdraviu, ekológii,
bezpečnosti,
odhadovať
dôsledky svojho
správania

Kultúrne
rozumieť obsahom a
významom slov
a slovných spojení,
poznať kultúrne
pamiatky Slovenska,
hrady, zámky, kostoly,
historické mestá
správať sa kultúrne,
kultivovane, primerane
k okolnostiam,
situáciám, ľuďom
hľadať poučenie,
návody na riešenie
vlastných problémov,
stávať sa
empatickejším.

Sociálne a interpersonálne
chápať život v škole a jej okolí,
porozumieť geografii
Slovenska a je použitie
v reálnom živote, turistika,
rekreácia, liečebné pobyty
vytvárať si priateľské vzťahy
k spolužiakom a iným, vnímať
potrebu rodiny rešpektovať
kultúrne tradície, a poznať ich
pravidlá a normy podporovať
tímovú snahu, prispôsobovať
svoje správanie, poznať tradície
a zachovávať ich

Existenciálne
používať informácie a
pracovať s nimi, vedieť sa
orientovať v mape
geografickej, automape,
turistickej mape, práca
s internetom pri vyhľadávaní
informácií
formulovať otázky
a odpovedať na otázky
s využitím získaných
informácií vedieť vyberať a
triediť informácie vytvárať si
vlastný názor, byť
zodpovedný k sebe, druhým a
brať do úvahy ich potreby a
záujmy

K učeniu
rozoznať problém
formulovať možné
riešenia,

uplatňovať
získané vedomosti
v bežnom živote
dopĺňať
a využívať svoje
vedomosti

Požadovaný výstup žiakov z vlastivedy v 4. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach:
Čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť, ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z
nesúvislých textov – plánov, obrázkov a fotografií. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť.
Prírodovednej gramotnosti - v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde
najmä o objavovanie, pozorovanie a
vysvetľovanie prírodných dejov.
Kultúrnu gramotnosť - rozvíja záujem o kultúrne tradície svojej obce, regiónu a Slovenska.
5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Pri vyučovaní vlastivedy v 4. ročníku sa budeme snažiť využiť nielen metódy a formy práce, ktoré sú klasické:
rozprávanie, vysvetľovanie, opis, beseda, pozorovanie, zemepisné cvičenia, práca s textom, práca s obrazom, práca s internetom, internetovou
stránkou, práca s plánom a mapou, ale aj metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné a samozrejme motivujúce.
Nové moderné metódy:
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brainstorming, hobometóda (ide o brainstroming s prestávkou na samoštúdium), Gordonova metóda (hľadanie originálneho riešenia),
vyučovanie hrou cez didaktické hry, dramatizácia, motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si
vyžadujú aktivitu a riešenie zo strany žiaka), motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa pochváliť,
hodnotiť najmä významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, používanie spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly tlieskanie, slovné a
inidividuálne hodnotenia), metóda kauzálnych atribúcií (učiteľ sa pýta na možné príčiny neúspechu alebo úspechu žiaka), metóda vzťahových
rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu žiaka v určitých časových obdobiach).
Formy vyučovania:
skupinové vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, programové učenie, blokové vyučovanie, integrované tematické
vyučovanie, heurestické vyučovanie (DITOR), tvorivé vyučovanie, objavujúce vyučovanie.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod.
Učebnica: L. Tolmáči, D. Gurňák, T. Tolmáčiová, L. Švancarová: VLASTIVEDA pre 4. ročník ZŠ schválená MŠSR
Materiálno-technické prostriedky: odborné publikácie k daným témam vlastivedy, encyklopédie, webové stránky s témami vlastivedy,
materiálno-technické a didaktické prostriedky.
Milan Ferko: Nové povesti slovenské 1. vydanie, Mladé letá, Bratislava 1994, Milan Ferko: Staré povesti slovenské 1. vydanie, Mladé letá,
Bratislava 1990, Mária Ďuríčková: Bratislavské povesti 1. spoločné vydanie, Mladé letá, Bratislava 1990, Jozef Cíger Hronský: Zakopaný
meč. Budatínski Forgáčovci, 1. spoločné vydanie, Mladé letá 1990, Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku Mladé letá, Bratislava 1989 , Jozef
Horák: Povesti a divy Mladé letá, Bratislava 1983, Jozef Horák: Povesti I. Mladé letá, Bratislava 1981, Jozef Horák: Sestry - blížence, Povesti
II. Mladé letá, Bratislava 1981, Ján Komorovský: Kratochvíľne príbehy kráľa Mateja Mladé letá, Bratislava 1972.
7.Hodnotenie predmetu.
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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Predmet: Etická výchova – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta
k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba
s poskytovaním informácií o morálnych zásadách ale zážitkovým učením podporuje pochopenie mravných noriem a napomáha osvojeniu
správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život, správne chápať ľudské hodnoty, vytvárať harmonické vzťahy
v rodine, škole. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych
zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných) ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii
porúch správania a učenia.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom etickej výchovy je osvojenie si základných komunikačných zručností. Učiť deti pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť
každodenné situácie v medziľudských vzťahoch. Učiť ich k sebaúcte, k zásadám dobrých medziľudských vzťahov. Budovať a rozvíjať
správnu hodnotovú orientáciu a podporovať pochopenie a zvnútornenie mravných noriem. Prispievať k vytváraniu harmonických a stabilných
vzťahov v rodine, škole. Cieľom je spojenie správneho myslenia a správneho konania. Učíme prijímať iných v ich rozdielnosti, akceptujeme
ich názory a aj ochotu na prijatie kompromisu, ktorý nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami. Vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace
s ochranou prírody a životného prostredia.
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy,
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city,
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity,
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy,
A – axiologizácia, ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť,
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň
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Téma

Obsahový štandard

Sociálne postoje
a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch.
8 hod.
Reálne a zobrazené vzory
7 hod.

Úrovne komunikácie, verbálna a neverbálna
komunikácia, pozdrav, otázka, poďakovanie,
ospravedlnenie, prejavenie úcty voči iným
v komunikácii.

Rozvoj tvorivosti
a iniciatívy
6 hod.

Napĺňanie obsahu
Dohovoru o právach
dieťaťa
8 hod.

Náš región – vlasť
8 hod.

Sloboda a zodpovednosť, pozitívne a
negatívne vplyvy TV, počítačových hier
a reklamy. Prosociálne vzory v okolí:
rodičia, učitelia, spolužiaci, kamaráti.
Čitateľský návyk, zdroj objavovania
prosociálnych vzorov.
Podpora záujmov rozvíjajúcich osobnostné
kvality: šport, umelecké aktivity. Sociálna
činnosť, činnosť na ochranu prírody.
Osobnostné kvality využívané pre dobro
jednotlivca i spoločenstva. Tvorivosť
a iniciatíva pri riešení každodenných
problémov. Vytrvalosť pri riešení
zložitejších situácii. Požiadanie o pomoc pri
riešení zložitých situácií.
Súvislosti práv detí, dôvody vzniku,
akceptácia v demokratických krajinách.
Podiel UNESCO na ochrane práv dieťaťa
(právo, zodpovednosť). Práva dieťaťa
v slovenskom právnom poriadku. Solidarita
a prijatie odlišností. Uvedomenie si svojich
práv v našom prostredí. Zneužívanie detí na
ťažkú prácu, sexuálne zneužívanie. Hľadanie
pomoci – krízové centrá, linky dôvery.
Rozvoj povedomia a príslušnosti k svojmu
regiónu. Čo sa mi najviac páči na našom
regióne, na Slovensku, čo by mi z regiónu
najviac chýbalo? Iniciatíva pri poznávaní
a ovplyvňovaní vlastného regiónu. Poznať
geografiu, kultúru, osobnosti. Čo regiónu
chýba, čo v ňom treba vylepšiť? Ekologické
správanie, vzťah k faune a flóre regiónu.
Región a ja.

Ciele témy

Výkonový štandard

Kognitívny: Dobre zvládať základné komunikačné zručnosti –
predstavenie sa, pozdrav, poďakovanie, ospravedlnenie sa.
Afektívny: Uvedomenie si dôležitosti komunikácie so spolužiakmi,
rodinou, známymi i neznámymi ľuďmi.
Psychomotorický: Predviesť aktivitu vo dvojiciach
Kognitívny: Snaha o väčšie sebapoznanie a rozvíjanie pozitívneho
hodnotenia seba.
Afektívny: Vnímať iba pozitívne správy v TV, možnosť
pozitívneho ovplyvňovania cez literatúru.
Psychomotorický: Zahrať scénky, nakresliť postavu z populárneho
filmu.
Kognitívny: Rozvíjať tvorivé myslenie.
Afektívny: Uvedomiť si vlastnú originalitu.
Psychomotorický: Precvičovanie situácií vo dvojiciach.

Vie sa predstaviť a učí sa prezentovať
sám seba. Chápe význam komunikácie
pre dobré spolužitie v spoločenstve.

Kognitívny: Oboznámiť s existenciou Organizácie spojených národov
pre vzdelávanie,vedu a kultúru a Dohovoru o právach dieťaťa.
Afektívny: Pochopiť a vedieť,čo znamená mať právo, vyhľadať
pomoc.
Psychomotorický: Zahrať situácie, v ktorých si deti navzájom
pomôžu.

Vie verbálne i neverbálne
identifikovať a vyjadriť city vďačnosti,
ochoty, láskavosti a obdivu, hnevu,
smútku, odporu, prekvapenia
- prejavuje snahu kultivovane
vyjadrovať hnev, vzdor, odpor,
smútok
- učiť sa akceptovať prežívanie citov
u druhých.
Byť hrdý na svoje korene, spoznávať ich
a chrániť ich. Snaha o zveľadenie
vlastného regiónu. Porovnávať
s ostatnými regiónmi, hľadať vzťahy,
súvislosti a odlišnosti.

Kognitívny: Spoznávať región formou ľudových povestí.
Afektívny: Prejaviť záujem o tvorbu ľudových remeselníkov.
Psychomotorický: Pripraviť si hádanky, príslovia, rečňovanky...

Uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty
a dôležitosť vďačnosti. Vie odlíšiť dobré
od zlého. Hľadá len dobré vzory vo
svojom okolí a snaží sa ich napodobniť.
Objavovanie vlastných daností talentu - pozitívnych stránok (V
čom som výnimočný, čo viem
dobre robiť, čo mi ide dobre...).

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu vlastiveda na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Osvojenie kompetencie

Základ.

Prehlbujúce
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Žiak
Človek
a spoločnosť
Človek a hodnoty

Umenie a kultúra
Človek a svet
práce
Človek a príroda
Jazyk a
komunikácia

Téma č.1,2 - spoznáva zásady dobrých medziľudských vzťahov
- rieši problémy
-výchova k empatickému správaniu
-prosociálne vzory v okolí
Téma č.2
- vyjadruje úctu k iným
Téma č.3
-objavuje rozdiel medzi sebou a svojim okolím (vlastné hodnoty ich porovnávanie s prostredím)
Téma č.1
-objavuje vlastné danosti – talent
Téma č.1
-rešpekt a úcta
Téma č.4
-podiel UNESCO na ochrane práv dieťaťa
Téma č.4
-solidarita a prijatie odlišnosti
Téma č.5
-rozvoj povedomia k príslušnému regiónu
Téma č.3
- rozvíja tvorivosť a iniciatívu (šport, umelecké aktivity, sociálnu činnosť, školské aktivity činnosť na
ochranu prírody...)
Téma č.1,3 -záujmy chlapcov a dievčat, príprava na budúce povolanie
-osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca a spoločnosti
Téma č.5
- reflektuje prírodu (zem, voda, rastliny) ako priestor pre morálne konanie
- chápe fungovanie prírody ako súhrn na seba nadväzujúcich súvislostí
Téma č.1
- optimálne komunikuje, rozširuje si slovnú zásobu
- aktívne počúva
Téma č.2
-vplyv reklamy na osobnosť dieťaťa
Téma č.3
-podpora záujmov rozvíjajúcich osobnostné kvality

učivo
(povinné)
100%
5

a doplnkové
učivo
(disponibilné)

2
2
4
1
3
2
2
2
4
1
2
3
5

Prierezové témy
- naučí sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, primerane reagovať na
vzniknuté situácie
- vzťah k vlastnému regiónu, ekologické správanie k faune a flóre vlastného regiónu
Environmentálna výchova
- osvojuje si mediálne kompetencie
Mediálna výchova
-pozitívne a negatívne vplyvy TV, internetu, počítačových hier
- chápe iné kultúry, rozdiely na základe náboženstva, rasovej príslušnosti
Multikultúrna výchova
-vníma a toleruje odlišnosti v kultúre, výzore, náboženstve
Celkový počet disponibilných hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

37/100%

Celkový počet hodín/školský rok

37/100 %

4.Požiadavky na výstup.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský
vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:
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Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

Dôležitosť
komunikačných
zručností
Dôverovať sebe
samému a svojmu
okoliu

Chápať práva a s tým
spojené povinnosti

Zákon lásky

Tolerancia okolia

Úcta k vlasti a k
dedičstvu národa

Rozvoj občianskeho
povedomia

Kultúra života
spoločnosti

Rozvoj komunikačných
schopností

Rozvoj povedomia
a príslušnosti k národu

Kultúra života
jednotlivca

Otvorenosť jednotlivca
k spoločnosti

Výchova k národnému
povedomiu

Návšteva kultúrnych
historických pamiatok a
podujatí
Spoznávanie
a rešpektovanie iných
kultúr

Ľudská dôstojnosť
Sebaúcta

Neprekračovanie
pravidiel

Spoznávanie svojej
kultúry v porovnaní s
ostatnými
Rozvoj správania sa
a úcty žiaka k svojej
kultúre a sebe samému

Sociálne a
interpersonálne
Sebaoceňovanie
a rešpektovanie
ostatných
Poznanie vlastných
možností
a spoločenských
vzťahov
Byť oporou svojmu
okoliu

Existenciálne

K učeniu

Zdravé sebavedomie

Naučiť sa spoznávať
svoje silné a slabé ciele

Vnímať svoje pozitívne
vlastnosti

Naučiť sa dôverovať
svojmu úsudku

Vzťah k rodine ako
základnej bunke
spoločnosti

Láska k sebe samému a
blížnym

Pozitívne prijať
a hodnotiť iných

Empatia

Kladné sebahodnotenie
a nepodceňovanie sa

Aktívne počúvanie
a pozitívne
vyjadrovanie sa

Schopnosť riešiť
problémy

Zistenie predpokladov
a vytváranie kladného
vzťahu k práci

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Na hodinách etickej výchovy najčastejšie používané metódy sú:
- dialóg a diskusia,
- zážitkové (skúsenostné) metódy,
- učenie posilňovaním žiaduceho správania,
- učenie disciplinovaním,
- hra, dramatizácia.
Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa k žiakom, ktorý je charakterizovaný nasledujúcimi zásadami:
- vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo,
- prijmime dieťa také, aké je a prejavujme mu priateľské city,
- pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť (vyjadrujme pozitívne očakávania),
- formulujme jasné a splniteľné pravidlá,
- nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok,
- na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky (induktívna disciplína),
- odmeny a tresty používajme opatrne,
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- do výchovného procesu zapojme aj rodičov,
- buďme nositeľmi radosti.
Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je predovšetkým dobroprajný, partnerský, priateľský, ale
náročný a vo svojich požiadavkách dôsledný vzťah k žiakovi.
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného
úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé
poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia - scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času
na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii - uvažovaniu a komunikovaniu poznanej
skutočnosti s odkazom na prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so
získanou skúsenosťou v bežnom živote.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Literatúra: Lencz, L.: Pedagogika etickej výchovy. Výchova k prosociálnosti. Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1998
Detská literatúra a časopisy, pracovné zošity- Etická výchova pre 4. ročník, internet, CD a DVD.
7.Hodnotenie predmetu.
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov
priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali mať tiež priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.
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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Predmet: Náboženská výchova – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človekovi náboženská myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako
osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život
v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžiadalo aj zmenu štruktúry učebných
osnov. Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové
usporiadanie učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.
V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahu učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne,
afektívne a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Obsah učiva je rozdelený do troch lineárnych
oblastí, ktoré sú zamerané na:
- trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma,
tradície a učenia Cirkvi),
- 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 objavuje prostredníctvom viery rozmer nádeje. Táto v ňom prehlbuje a rozvíja dôveru, ktorá mu umožňuje dôverovať sebe, ľuďom
a Bohu. Nádej otvára dieťaťu dvere do sveta. Na jednej strane sa stáva nezávislé, na druhej strane pociťuje potrebu spoločenstva. Svoj
spoločenský rozmer rozvíja v upevňovaní vzťahov medzi jednotlivcami ale aj spoločenstvom. Potreba spoločenstva je veľmi silná, prejavuje
sa túžbou začleniť sa. Uvedomuje si potrebu spoločenstva s ľuďmi a s Bohom. Učí sa počúvať druhých, učí sa zriekať pre iných. Dokáže
vnímať dobro, ktoré ho presahuje, čím rozvíja pozitívny postoj k životu.,.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní
ľudia s vysokým morálnym kreditom. Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom a celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba
predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej
spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre
jednotlivca a pre celú spoločnosť.
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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 4. ročník ZŠ je témou roka „Poznávanie
nádeje“. Cieľom roka je spoznávať nádej pochádzajúcu od Boha; oceniť potrebu nádeje pre osobný život; formovať čnosť nádeje
prostredníctvom sviatostí modlitby a účasti na liturgickom slávení.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma

Obsahový štandard

Ciele témy

Výkonový štandard

Cesta nádeje

Cesta k sebe – som jedinečný.
Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo).
Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova
archa (Gn 6,18-20: zo všetkého živého,
vezmi do archy....).
Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej
blízkosti).

Kognitívny:
Objavovať rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu
a k Bohu.
Afektívny:
Vnímať potrebu sebariadenia. Akceptovať vzájomnú spätosť
s celým stvorenstvom.
Psychomotorický:
Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov
Božej blízkosti.

Biblia kniha kníh.
Odkrývanie nádeje v živote biblických
postáv (sudca Gedeon, proroci Micheáš
a Izaiáš – kmeň Jesseho).
Biblické posolstvo nádeje – príchod Mesiáša
(Ján Krstiteľ, Panna Mária).
Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo
(podobenstvá o Božom kráľovstve).
Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo
(Ježišove zázraky).

Kognitívny:
Porozumieť základnému deleniu kresťanskej Biblie.
Identifikovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv.
Na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú
skúsenosť „mať smer“ ako základný predpoklad pre zmysel.
Vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné príbehy
približujúce Božie kráľovstvo a cestu k nemu. Interpretovať
biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako znaky Božieho
kráľovstva a znaky Božieho záchranného konania.
Afektívny:
Vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva.

- vysvetliť, čím je človek jedinečný
- reprodukovať biblický príbeh o Noemovej
arche
- nájsť súvis medzi biblickým príbehom
o Noemovej arche a zodpovedným prístupom
k prírode
- vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje
- objavovať rozmer nádeje na ceste k sebe,
k druhým, k svetu a k Bohu
- objavovať zodpovednosť za prírodu a za
rozvíjanie dôstojnosti ľudského života
- vnímať potrebu sebariadenia
- akceptovať vzájomnú spätosť s celým
stvorenstvom
- formovať postoj nádeje prostredníctvom
biblických obrazov Božej blízkosti
- vymenovať základné delenie kresťanskej
Biblie
- reprodukovať biblický príbeh o povolaní
Gedeona
- jednoduchým spôsobom interpretovať
biblické texty proroctiev prorokov Micheáša
(a ty, Betlehem...) a Izaiáša (kmeň Jesseho)
ako posolstvo nádeje
- interpretovať biblické príbehy o Jánovi
Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie
očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa

4 hod.

Biblia - slovo o nádeji
8 hod.
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Psychomotorický:
Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv.

Nádej presahujúca
smrť
4 hod.

Svedectvo nádeje

Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje.
Bože, kde si? (Jób).
Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára).
Ježiš – silnejší ako smrť.
Sviatosť pomazania chorých ako priestor
nádeje v situácii, kde pozemská nádej už
končí.

Kognitívny:
Objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením,
smrťou, zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou presahujúcou
smrť.
Objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere,
ktorá dáva nádej presahujúcu smrť.
Afektívny:
Vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského
života. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako cestu od
smrti k nádeji na večný život.
Psychomotorický:
Reflektovať vlastnú skúsenosť s bolesťou. Rozvíjať postoj
empatie k ľudskému utrpeniu.

Rôzne veže v jednom meste.
Kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine

Kognitívny:
Prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych

- identifikovať sa s postojmi nádeje v živote
biblických postáv
- na príklade biblických postáv objavovať
prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako
základný predpoklad pre zmysel
- vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote
človeka a ľudstva
- formovať postoj nádeje prostredníctvom
biblických postáv
- vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve
ako obrazné príbehy približujúce Božie
kráľovstvo a cestu k nemu
- interpretovať biblické príbehy o Ježišových
uzdraveniach ako znaky Božieho kráľovstva
a znaky Božieho záchranného konania.
- reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie
- vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou
ako súčasť ľudského života
- vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do
súvisu s biblickými textami o Jóbovi
a kresťanským pohľadom na zmysel
ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných
udalostí
- reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení
Lazára
- objaviť súvislosť medzi Ježišovou
skúsenosťou s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou
presahujúcou smrť
- objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva
v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
- objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie
posolstvo veľkonočného tajomstva
v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
- z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť
vetu, že život je silnejší ako smrť
- rozvíjať postoj empatie k ľudskému
utrpeniu
- je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so
životom a smrťou a náboženskú hĺbku, ktorú
spoznáva v živote druhých ľudí a v liturgii
- prostredníctvom modelových situácií zo
života detí z rôznych cirkví hľadať spoločné
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5 hod.

(regióne).
Miesta pre spoločné slávenie, prácu
a nasadzovanie za ľudské práva a pokoj
s kresťanmi iných cirkví.

cirkví hľadať spoločné a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou
cirkvou.
Afektívny:
Vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví.
Psychomotorický:
Vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví
pôsobiacich v našej krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre dobro (sociálna oblasť). Osvojovať si postoj
tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery k ľuďom iných
denominácií.

Prameň nádeje

Modlitba – život v Božej prítomnosti.
Bože, si pri mne (Žalm 139).
Boh – stred kresťanského spoločenstva.

Kognitívny:
Jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre
duchovný rozmer človeka.
Na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery.
Afektívny:
Vnímať potrebu stíšenia.
Psychomotorický:
Cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie
s Bohom v modlitbe.

2 hod.

a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou
cirkvou
- vnímať svedectvo nádeje v živote
kresťanov z rôznych cirkví
- vytvoriť projekt so stručným prehľadom
kresťanských cirkví pôsobiacich v našej
krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre dobro (sociálna oblasť)
- osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia
a vzájomnej dôvery k ľuďom iných
denominácií
- jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu
modlitby pre duchovný rozmer človeka
- na modelových situáciách objaviť nádej zo
života viery
- vnímať potrebu stíšenia
- cvičením stíšenia a meditácie vytvárať
priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe

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

Osvojenie kompetencie
Žiak

Človek
a spoločnosť
Človek a hodnoty

Umenie a kultúra
Človek a svet
práce
Človek a príroda

Jazyk a
komunikácia

Téma č. 1
-5
Téma č. 1
Téma č. 2
Téma č. 3
Téma č. 4
Téma č. 5
Téma č. 4
Téma č. 1
Téma č. 2
-4
Téma č. 1
Téma č. 1

Základ.
učivo
(povinné)
70%

- uvedomuje si prínos kresťanskej nádeje pre život spoločnosti

5

- objavuje duchovný rozmer človeka
- objavuje biblický rozmer nádeje
- objavuje kresťanské posolstvo nádeje presahujúcej smrť
- rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený angažovať sa
pre ich rozvoj
- rozvíja duchovné hodnoty
- váži si krásu kresťanských stavieb chrámov
- je otvorený pre tvorivé myslenie
- objavuje potrebu tvorivého učenia sa

1
1
1
3

- je schopný ekologického postoja – ochrany prírody
- učí sa zodpovednému prístupu k prírode
- akceptuje vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom
- vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, zapája sa do diskusie, neskáče do reči
- je schopný sa stíšiť

1

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

1
1
1
3

1
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Téma č. 2
Téma č. 3
Téma č. 4
Téma č. 5

- objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
- rozumie reči podobenstiev
- je schopný sa stíšiť
- konfrontuje sa s osobnou skúsenosťou strachu, dôvery a nádeje
- rozumie empatickej komunikácii
- rozumie asertívnej komunikácii medzi jednotlivcami a kresťanskými spoločenstvami
- rozumie potrebe ekumenického dialógu
- osvojuje si vhodnú argumentáciu
- je schopný sa stíšiť

1

1
1

1

Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova

- oceňuje jedinečnosť človeka a rešpektuje ju v životných situáciách
- vie vyjadriť radosť zo života a osvojuje si pozitívny postoj k životu
- je schopný vnímať smrť ako súčasť života a je otvorený pre kresťanské posolstvo nádeje
- vníma svoj duchovný rozmer
- je vnímavý pre sústredenie, stíšenie a načúvanie
- je schopný ekologického postoja – ochrany prírody
- učí sa zodpovednému prístupu k prírode
- akceptuje vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom
- vie jednoducho posúdiť rôzne ponúknuté názory vo vzťahu k nádeji
- uvedomuje si svoju rolu chlapca a dievčaťa

Mediálna výchova
Výchova k manželstvu a
rodičovstvu
- je schopný vnímať vo svojom okolí inakosť iných denominácií a je schopný prijať túto skutočnosť
Multikultúrna výchova
Celkový počet disponibilných hodín

10/100%

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

23/100%

Celkový počet hodín/školský rok

33/100 %

4.Požiadavky na výstup.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský
vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:
- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa,
- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti),
- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky,
- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií,
- kompetencie (spôsobilosti) riešiť problémy,
- kompetencie (spôsobilosti) občianske,
- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne,
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné,
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-

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
Komunikačné

Občianske

Cesta nádeje

- vlastnými slovami vie
vyjadriť svoje vnútorné
pocity, zapája sa do
diskusie, neskáče do
reči
- je schopný sa stíšiť

- uvedomuje si prínos
kresťanskej nádeje pre
život spoločnosti

Biblia – slovo o nádeji

- objavuje zmysel
symbolického spôsobu
komunikácie
- rozumie reči
podobenstiev
- je schopný sa stíšiť
- konfrontuje sa
s osobnou skúsenosťou
strachu, dôvery a nádeje
- rozumie empatickej
komunikácii

Nádej presahujúca
smrť

Svedectvo nádeje

Prameň nádeje

- rozumie asertívnej
komunikácii medzi
jednotlivcami
a kresťanskými
spoločenstvami
- rozumie potrebe
ekumenického dialógu
- osvojuje si vhodnú
argumentáciu
- je schopný sa stíšiť

Kompetencie
Sociálne a
interpersonálne
- objavuje jedinečnosť
- uvedomuje si hodnotu
človeka
seba samého a každého
človeka už od jeho
počatia, prijíma sám
seba
- je schopný oceniť
hodnotu kamarátstva
- objavuje krásu
- uvedomuje si hodnotu
biblického posolstva pre biblických vzorov
svet
Kultúrne

- váži si krásu
kresťanských stavieb
chrámov
- učí sa tolerancii

- uvedomuje si prínos
kresťanskej nádeje pre
život spoločnosti

Existenciálne

K učeniu

- objavuje duchovný
rozmer človeka

- je otvorený pre tvorivé
myslenie

- objavuje biblický
rozmer nádeje

- objavuje potrebu
učenia sa

- objavuje kresťanské
posolstvo úcty
k trpiacemu
a umierajúcemu človeku
- uvedomuje si zmysel
ľudského utrpenia
v kontexte
veľkonočných udalostí
- objavuje kresťanské
posolstvo nádeje
v živote kresťanov
z rôznych cirkví

- objavuje kresťanské
posolstvo nádeje
presahujúcej smrť

- objavuje potrebu
tvorivého učenia sa

- rozumie základným
kresťanským životným
postojom viery, nádeje
a lásky, je pripravený
angažovať sa pre ich
rozvoj

- objavuje potrebu
tvorivého učenia sa

- buduje vzťah dôvery

- rozvíja duchovné
hodnoty
- rozumie základným
druhom kresťanskej
modlitby a základnému
správaniu spojenému s
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modlitbou

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského
života na základe morálnych princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže
kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.
Vychováva nielen obsahom učiva, ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy.
Metódy a formy práce:
- práca s obrazom,
- práca so zážitkovým predmetom,
- práca s vykladacím materiálom,
- práca s textom – biblický text, rozprávka, legenda...,
- dramatizácia textu – scénka, pantomíma,
- výtvarné stvárnenie problematiky – kresba, koláž, plagát, trojdimenzionálne stvárnenie problematiky,
- diskusia, argumentácia slovom, riešenie nadhodeného konfliktu, konfrontácia, porovnávanie, zaujatie postoja,
- spev, hudba,
- riešenie úloh samostatne a v skupinách,
- vyhľadávanie informácií a obrázkov v médiách a ich spracovanie vo forme projektu alebo prezentácie,
- kvízy a súťaže,
- didaktické hry.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a životných skúseností. Využívajú sa najmä
aktivizujúce vyučovacie metódy, vhodné projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
DOBRENKOVÁ, Lenka: Poznávanie nádeje. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 4. ročník základných škôl. Spišská Nová Ves:
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2011
DOBRENKOVÁ, Lenka: Poznávanie nádeje. Pracovný zošit pre 4.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
7.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.
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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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Predmet: Matematika – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet matematika je v základnom vzdelávaní založený na aktívnych činnostiach, ktoré sú typické pre prácu s matematickými objektmi a
pre využitie matematiky v reálnych situáciách. Matematika poskytuje žiakom vedomosti a schopnosti potrebné pre orientáciu v praktickom
živote a postupne umožňuje žiakom získať matematickú gramotnosť. Rozvíja intelektuálne schopnosti žiakov, ich pamäť, predstavivosť,
tvorivosť, abstraktné myslenie, schopnosť logického úsudku. Žiaci sa učia svoju prácu kontrolovať, porovnávať, učia sa sebadôvere, slovne a
písomne vyjadrujú výsledky pozorovaní. Postupne si osvojujú niektoré pojmy, algoritmy, terminológii, symboliku a spôsoby ich použitia.
Úlohou predmetu matematika na prvom stupni je aj budovanie základov finančnej gramotnosti.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Matematika v 4. ročníku nadväzuje na skúsenosti matematického charakteru, ktoré žiaci získali v 1. až 3. ročníku. Systematicky
a s porozumením sa u žiakov utvárajú a rozvíjajú ich matematické vedomosti, zručnosti a návyky vo všetkých hlavných častiach matematiky.
Sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel do 10 000 je kľúčovým učivom. Vyučovanie matematiky v 4. ročníku má smerovať k tomu
aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
- veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka, tabuliek, grafov a diagramov,
- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať
numerické zručnosti žiakov,
- na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore,
- riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou, na základe využitia induktívnych metód
rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie,
- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní
schopností žiakov používať prostriedky IKT
(kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií,
- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa,
- systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti
žiakov.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
4 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 4 hodiny/týždeň
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Téma
Násobenie a delenie
v obore násobilky

Obsahový štandard
Násobenie a delenie v obore násobilky.
Propedeutika zlomkov, rozdeľovanie na
polovice, tretiny.
Počítanie spamäti. Automatizácie spojov.
Násobenie a delenie na kalkulačke.
Komutatívnosť násobenia.
Propedeutika úloh na násobenie
s kombinatorickou motiváciou.
Násobenie a delenie ako vzájomne opačné
matematické operácie.
Riešenie jednoduchých a zložených
slovných úloh na násobenie a delenie.
Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Slovné úlohy na priamu úmernosťpropedeutika.
Nepriamo sformulované slovné úlohy.

Ciele témy
Kognitívny: - vedieť spamäti násobiť a deliť v obore do 100,
automatizácia spojov
- vedieť riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie, riešiť úlohy
s kombinatorickou motiváciou
- vedieť tvoriť slovné úlohy k danému numerickému príkladu na
násobenie a delenie do 100
- vedieť rozdeľovať na tretiny,... (propedeutika zlomkov)
Afektívny: - rozvíjať pamäť, húževnatosť a vytrvalosť, práca
v dvojici a v tíme
Psychomotorický: - oboznámiť sa s ukážkami využitia IKT v
bežnom živote

Sčítanie a odčítanie
v obore
do 10 000

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
spamäti.
Písomné sčítanie a odčítanie a pomocou
kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.
Skúška správnosti riešenia.
Riešenie všetkých typov jednoduchých
a zložených slovných úloh v číselnom obore
do 10 000.
Riešenie slovných úloh za pomoci
zaokrúhľovania.
Riešenie jednoduchých nerovníc.

Kognitívny: - čítať a písať trojciferné čísla, štvorciferné čísla
- určovať počty osôb a predmetov počítaním po jednom, po
desiatich, po stovkách, tisíckach
- porovnávať trojciferné čísla a štvorciferné čísla
- zobraziť čísla na číselnej osi
- riešiť nerovnice
- rozložiť trojciferné a štvorciferné číslo na tisícky, stovky,
desiatky a jednotky
- riešiť slovné úlohy charakterizované vzťahmi viac, menej,
rovnako,
- tvoriť slovné úlohy k danému príkladu na porovnávanie
v obore do 10 000
- orientovať sa v číselnom rade 0 až 10 000
Afektívny: - rozvíjať pozorovacie schopnosti prostredníctvom
manipulačnej činnosti
- vytvárať pojem čísla na skúsenostnom základe
Psychomotorický: - oboznámiť sa s ukážkami využitia IKT v
bežnom živote

Výkonový štandard
Vedieť počítať spamäti všetky základné
spoje násobenia a delenia v obore násobilky
do 100, automatizácia spojov.
Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia
a delenia.
Ovládať algoritmus násobenia.
Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a 100.
Chápať súvislosť medzi násobením
a delením.
Vedieť rozlíšiť správnu počtovú operáciu
v úlohách charakterizovaných pojmami
koľkokrát menej, o koľko menej, koľkokrát
viac, o koľko viac.
Riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy.
Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť
a nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe, overiť
správnosť riešenia a formulovať odpoveď.
Pochopiť princíp násobenia v závislosti od
poradia činiteľov.
Poznať obsahovú aj formálnu stránku
prirodzených čísel v obore do 10 000
a vedieť ich využiť na popis a riešenie
problémov z reálnej situácie.
Poznať algoritmus písomného sčítania
a odčítania.
Vedieť spamäti sčítať a odčítať prirodzené
čísla v obore do10 000 ako aj pracovať
s kalkulačkou.
Chápať súvislosť medzi sčítaním
a odčítaním.
Vedieť počítať so zaokrúhlenými číslami.
Samostatne vedieť zapísať postup riešenia
slovnej úlohy.
Správne riešiť jednoduché i zložené slovné
úlohy rôzneho typu.
Matematizovať a znázorniť primerané reálne
situácie.
Využívať komutatívnosť a asociatívnosť
sčítania a násobenia.
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Geometria a meranie

Základné zásady rysovania.
Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej
sieti, pomenovanie vrcholov, strán, dvojíc
susedných strán.
Obvod štvorca, obdĺžnika.
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.
Rysovanie trojuholníka. Pomenovanie jeho
vrcholov a strán.
Meranie dĺžok strán trojuholníka.
Obvod trojuholníka.
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu
s daným stredom a daným polomerom.
Vlastnosti kruhu a kružnice.
Premieňanie jednotiek dĺžky.
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa
plánu.
Kreslenie plánov stavieb z kociek.
Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických
tvarov vo štvorcovej sieti.

Kognitívny: - vedieť rysovať priamky a úsečky, vyznačovať
úsečky na priamky a danom geometrickom útvare
- vedieť rysovať v štvorcovej sieti – rovinné útvary, zmenšovať
a zväčšovať rovinné útvary v štvorcovej sieti
- vedieť kresliť plán stavby z kociek
Afektívny: oboznamuje sa so stratégiami riešenia úloh na
spoločný prienik geometrických útvarov
Psychomotorický: - presnosť pri meraniach a úhľadnosť
pri rysovaní.

Riešenie aplikačných
úloh
a úloh rozvíjajúce
špecifické matematické
myslenie

Propedeutika pravdivých a nepravdivých
výrokov.
Vytváranie stĺpcový diagramov z údajov.
Výpočet aritmetického priemeru pre menší
počet dát.
Riešenie nepriamo sformulovaných
slovných úloh.
Slovné úlohy s kombinatorickou
motiváciou.

Kognitívny: - riešenie úloh, pri ktorom má dieťa použiť vzorový
model riešenia
- stratégie riešenia úloh o spoločnom násobku čísel
- poznať poradie počtových operácií, vedieť kto má
v matematike prednosť
Afektívny: - rozvíjať pozorovacie schopnosti, úsudok, logiku,
problémové riešenie úloh
Psychomotorický:
pomocou IKT dokáže realizovať čiastkové úlohy a výstupy
z projektového vyučovania

Osvojiť si a používať pri rysovaní základné
zásady.
Vedieť vyznačovať body na
priamke, v rovine a narysovať úsečku danej
dĺžky na priamke označovať ju.
Označovať správne strany a vrcholy.
Poznať vlastnosti štvorca a obdĺžnika
a vedieť ich narysovať v štvorcovej sieti.
Vedieť vypočítať súčet, rozdiel a násobok
úsečky.
Vedieť vypočítať obvod štvorca a obdĺžnika.
Vedieť narysovať ľubovoľný trojuholník
a poznať jeho vlastnosti a vypočítať jeho
obvod.
Poznať základný rozdiel medzi kruhom
a kružnicou.
Vedieť narysovať kruh, kružnicu s daným
stredom a polomerom.
Vedieť premieňať aj zmiešané jednotky.
Poznať meracie prostriedky dĺžky a ich
jednotky, vedieť ich samostatne používať aj
pri praktických meraniach.
Vytvárať z kociek rôzne stavby podľa vzoru
a tvoriť plány.
Vedieť primerane rozlíšiť pravdivoosť
a nepravdivosť výrokov.
Vedieť vytvoriť pravdivé a nepravdivé
tvrdenia.
Vypočítať aritmetický priemer.
Vedieť zaznamenať počet určitých udalostí,
znázorniť ich a zo získaných a znázornených
udalostí robiť jednoduché závery.
V jednoduchých prípadoch prisúdiť výrokom
zo svojho okolia a z matematiky správnu
pravdivostnú hodnotu, doplniť neúplné vety
tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé)
tvrdenia.
Vedieť čítať a nakresliť stĺpcový diagram zo
získaných údajov.
Riešiť slovné úlohy na násobenie
s kombinatorickou motiváciou.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu matematika na jednotlivé vzdelávacie oblasti
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Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie / Žiak vie

Jazyk a komunikácia

Téma1-4

Príroda a spoločnosť

Téma 1-4

Človek a hodnoty
Zdravie a pohyb

Téma1 ,2,4
Téma1-4

- optimálne komunikovať
- aktívne počúvať
- vytvoriť jasný a čitateľný text v danom kontexte
- reflektuje prírodu (zem, vodu, rastliny) ako priestor pre morálne
konanie
- poznáva hodnotu peňazí, porovnáva, rieši reálne situácie
-chápe súvislosti pohyb – počet cvičení

Matematika a práca s informáciami

Téma 1
Téma 2
Téma 3
Téma 4

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

- pozná obsahovú a formálnu stránku prirodzených čísel a vie ich
využiť na popis
a riešenie problémov z reálnej situácie
-pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do
10 000
- zoznamuje sa s rovinnými útvarmi a rozlišuje ich
- rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine
- triedi predmety podľa znaku
- tvorí stúpajúcu a klesajúcu postupnosť predmetov a čísel
- zbiera údaje a zoskupuje ich
-rozvíja kritické myslenie

Prierezové témy
Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí
- naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby
a práva ostatných
- riešenie mimoriadnych situácií – CO
- zdravotná príprava
- pohyb a pobyt v prírode
- osvojovanie mediálnych kompetencií
- kladie otázky a zisťuje odpovede
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
- používať informácie a pracovať s nimi
- spolupracovať v skupine
- vytvoriť nejaký produkt

4.Požiadavky na výstup.
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Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Násobenie
a delenie
v obore
násobilky

Sčítanie
a odčítanie
v obore do
10 000 – II

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

- aktívne a so
záujmom počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- kultivovane sa hlási
o slovo
- kladie doplňujúce
otázky
- prístup žiaka je
konštruktívny
- aktívne a so záujmom
počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- vie vytvoriť jasný
a čitateľný text v danom
kontexte

- odhaduje dôsledky
vlastného správania
a konania
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa
asertívne

- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení
- rešpektuje pravidlá
písomnej komunikácie

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti

- vie si zvážiť
požiadavky a
dôsledky
- pri riešení hodnotí
jeho efektivitu

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

- odhaduje dôsledky
vlastného správania
a konania
- rozhoduje sa
asertívne
- v tímovej práci
uplatňuje svoje
individuálne
schopnosti,
vedomosti a zručnosti
- má pozitívny vzťah
k svojmu zdraviu
- rozhoduje sa
asertívne
- je tolerantný,
ústretový
- chápe potreby
a postoje iných

- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení
- rešpektuje pravidlá
písomnej komunikácie

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu
- je schopný spolupracovať
na spoločnej úlohe, činnosti

- situáciu vníma ako
celok so všetkými jej
zložkami
- vie si predstaviť ako
postupovať ďalej

rozlišuje medzi
podstatnými
a druhotnými
informáciami
- dokáže použiť
informácie
- zvažuje vhodnosť
každého z riešení

- má predstavu o vhodnej
kombinovateľnosti
farieb, tvarov
- dokáže vhodne
používať symboly

- prispôsobuje svoje
správanie
- podporuje tímovú snahu

-zaujíma pozitívne
postoje
- ak je to nevyhnutné,
mení poradie
následných krokov

- je schopný
sebareflexie
-adaptuje sa na
meniace pracovné
podmienky

- rozumie obsahom
a významom slov
a slovných spojení

- prispôsobuje svoje
správanie
- efektívne využíva
skupinovú prácu

-zaujíma pozitívne
postoje
- ak je to nevyhnutné,
mení poradie
následných krokov

- uplatňuje základné
myšlienkové
operácie(porovnávani
e, triedenie, analýza,
syntéza, indukcia,
dedukcia, abstrakcia)
- uplatňuje fantáziu,
predstavivosť
- formuluje možné
riešenia
- pozná proces učenia
- analyzuje úlohy
pred jej realizáciou

Geometria
a meranie

- aktívne a so záujmom
počúva
- chápe obsah a zmysel
počutého textu a vie naň
reagovať
- prístup žiaka je
konštruktívny

Riešenie aplik.
úloh a úloh
rozvíjajúce
mat. myslenie

- aplikuje stratégie
aktívneho čítania
- narába primerane s
časom

Kultúrne

Sociálne a interpersonálne

Existenciálne

K učeniu

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
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Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku, životných skúseností. V 4. ročníku na hodine
matematiky sa využívajú najmä tieto metódy:
- výkladové – rozprávanie, opis, vysvetľovanie,
- dialogické – rozhovor, beseda, diskusia,
- demonštračné a názorné – práca s pomôckami a obrázkami, projekt,
- samostatná práca – v zošite, pri tabuli, riešenie testu, počítačová prezentácia,
- doplňovačka, práca v pracovnom zošite.
formy práce:
- frontálna,
- individuálna,
- skupinová.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa používajú:
Matematika pre 4. ročník, RNDr. Pavol Černek, CSc., SPN- Mladé letá s.r.o
zbierka úloh z matematiky
pracovné zošity
edukačné CD
didaktické hry
detské časopisy
internet
7.Hodnotenie predmetu.
Žiaci budú mať hodnotiace portfólia, ktoré budú obsahovať vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov a prezentácií ľubovoľných tém.
Pri hodnotení sa naďalej využíva aj ústna pochvala, ocenenie, súhlas, úsmev, symbol. Dôraz sa dáva na sebahodnotenie, rešpektovanie
názoru, možnosť opravy.
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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Predmet: Informatické výchova – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenie problémových úloh a overovať ich
s použitím IKT. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s
údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je
potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom informatickej výchovy v 4. ročníku je upevňovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností získaných z predchádzajúcich ročníkov
hravou formou. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky,
slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svo ju
tvorivosť a estetické cítenie. Zoznámia sa so spôsobom organizovania súborov do priečinkov, možnosťou kopírovania, presúvania súborov.
Naučia sa aktívne vyhľadávať informácie na internete, ktoré súvisia s preberanou látkou a prezentovať tieto informácie (napríklad
spolužiakom). Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky, oboznamuje
s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci sa zoznámia s možnosťami detských programovacích jazykov – úvod do
programovania, kde sa oboznámia s pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiac i
získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi
parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Dôraz pri tom kladieme na pochopenie možností, ktoré nám počítač poskytuje a jeho praktické využitie v každodennom živote. Využívame
pritom predovšetkým programy určené pre žiakov, prostredníctvom ktorých sa zoznámia s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na
počítači.
4. ročník:
- zdokonaliť nadobudnuté základné zručnosti v používaní počítača z 3. Ročníka,
- rozvíjať algoritmické myslenie,
- upevniť a rozšíriť zručnosti v práci s textovým a grafickým editorom,
- získať základné zručnosti pri práci so súbormi a priečinkami,
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- kresliť podľa návodu,
- vedieť nainštalovať a pracovať s CD,
- práca s multimediálnou informáciou (zvuk, video, animácia),
- práca s elektronickou poštou a jej využívanie v praxi,
- využitie internetu na vlastné učenie, získavanie a sprostredkovanie informácií, uvedomenie si rizík pri práci s internetom,
- vytvoriť prezentáciu k danej téme, práca s prezentáciou,
- pomocou IKT realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania,
- pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám,
- pracovať na projekte,
- pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového slova,
- zoznámiť sa s pojmami: algoritmus, program, programovanie,
- získať základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT,
- oboznámiť sa s možnosťami vstupných a výstupných zariadení,
- pochopiť a uvedomiť si elementárne funkcie lokálnej siete a internetu,
- viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú.
Témy:
- práca s detskými programami,
- práca s textom,
- práca s grafikou,
- práca s internetovým prehliadačom,
- práca s CD, výučbový SW,
- práca s prezentáciou,
- práca s elektronickou poštou,
- projektové vyučovanie,
- algoritmus, program, programovanie,
- vstupné a výstupné zariadenia,
- hry,
- opakovanie.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov rozvíjať získané zručnosti v používaní počítača. Využitím
vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prírodoveda, matematika, vlastiveda, výtvarná výchova, hudobná výchova) zoznámiť žiakov z
možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalších najtypickejších druhov aplikácií. Dôraz klásť pri tom na pochopenie možností,
ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.
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Cieľom v štvrtom ročníku je dosiahnuť zopakovať, precvičovať a dopĺňať základné zručnosti a zásady práce s počítačom. Využiť možnosť
písať a kresliť voľnou rukou a vytvárať si vlastné ilustrácie k textu a vytlačiť ich.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Cieľom informatickej výchovy v 4. ročníku základnej školy je zopakovať, precvičovať a dopĺňať základné zručnosti a zásady práce s počítačom nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch a ich využitie v každodennom živote.
Téma
Informácie okolo nás

Obsahový štandard
Zopakovanie základných pojmov IKT.
Práca s programom Word.
Práca s programom Pover Point.

Práca
s grafickými
programami

Práca s grafickými programami.

Práca
s multimediálnymi CD

Vedieť využívať multimédiá v učebnom
procese.

Ciele témy
Afektívny cieľ:
Práca s počítačom, s myšou, klávesnicou.
Kognitívny cieľ:
Orientovať sa na pracovnej ploche, v súboroch a priečinkoch.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť nakresliť, upraviť a uložiť obrázok.
Vedieť napísať a upraviť text.
Vedieť utvoriť priečinok, súbor.
Vedieť utvoriť jednoduchú prezentáciu.
Afektívny cieľ:
Zopakovať pojmy a značky používané v grafických programoch.
Kognitívny cieľ:
Orientovať sa v značkách v grafických programoch.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť zobraziť danú tému v rôznych programoch.
Vedieť kombinovať text s obrázkom.
Afektívny cieľ:
Ovládať pojmy CD, DVD.
Kognitívny cieľ:
Využívať CD vo vyučovacom procese.
Psychomotorický cieľ:
Vedieť pracovať c CD.

Výkonový štandard
Poznať základné možnosti práce
s počítačom, ovládať základné pojmy.
Dodržiavať základné zásady písania textu.
Vedieť utvoriť prezentáciu k danej téme.

Vedieť používať grafické programy..
Vedieť prezentovať výsledky vlastnej práce.

Prepojiť vyučovanie informatickej
výchovy s inými predmetmi.
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Práca s internetom
Hry

Pojem internet.
Pochopiť spôsob definovania kľúčového
slova.

Afektívny cieľ:
Vedieť čo je internet a jeho využitie, bezpečnosť pri práci
s internetom.
Kognitívny cieľ:
Poznať detské internetové stránky.
Psychomotorický cieľ:
Ovládať jednoduchú hru.
Vedieť vyhľadávať podľa kľúčového slova.

Vedieť pracovať s detskými internetovými
stránkami.
Vedieť vyhľadávať informácie na internete
zadaním kľúčových slov.
Poznať riziká spojené s prácou s internetom.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu informatická výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Jazyk a
komunikácia
Príroda a
spoločnosť

Matematika a práca
s informáciami
Umenie a kultúra

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

Téma
č.1,2,3

- práca v programe Word
- upevňovanie učiva pomocou CD a prezentácií
- projektové vyučovanie
Téma č.2,3 - práca v grafických programoch
- oboznámenie so základnými poznatkami z prírodovedy pomocou CD a prezentácii
- vyhľadávať informácie na internete
- projektové vyučovanie
- samostatná práca – projekt
- prezentácia
Téma č.2,3 - práca v grafických programoch
- práca s výukovými CD
- práca s novými informáciami
- projektové vyučovanie
Téma
- práca v grafických programoch
č.2,3,4
- vyhľadávať obrázky a informácie na internete

Prierezové témy
Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj

- upevniť základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych
dopravných situáciách s využitím CD a prezentácií
- kreslenie dopravných prostriedkov a značiek v grafických programoch
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí
- vyhľadávať informácie na internete
- spolupracovať v skupine

Ochrana života a zdravia

- bezpečnosť pri práci, zásady správania sa v učebni informatiky, uvedomiť si riziká spojené s prácou
s internetom

Mediálna výchova

- osvojovanie mediálnych kompetencií a ich využitie v iných predmetoch
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Multikultúrna výchova

- rozvoj medziľudskej tolerancie pri práci

Tvorba projektov a prezentačné
zručnosti

- používať informácie a pracovať s nimi
- projektové vyučovanie

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné
vyžívanie odborných
termínov s cieľom
uľahčiť porozumenie
aktívne a zrozumiteľne
sa odborne vyjadrovať

Občianske

Kultúrne

byť zodpovedný vo
svojom konaní

rozumieť symbolom a
značkám

odhadovať dôsledky
svojho konania
v tímovej práci
uplatňovať svoje
individuálne schopnosti
a rešpektovať iných

Sociálne
interpersonálne
spolupráca s inými

a

Existenciálne

K učeniu

poznať rôzne
informačné pramene

využitie informácií vo
výchovno-vzdelávacom
procese

efektívne využívanie
skupinovej práce
schopnosť spolupracovať
na spoločnej úlohe

schopnosť vyberať
a triediť informácie
schopnosť rozoznať
problém a riešiť ho

ochota spolupracovať

rozvíjanie kritického
myslenia a využitie
kreativity

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie predmetu Informatická výchova je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť
záujem a pripraviť ich na život v modernej digitálnej spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- motivačná demonštrácia,
- práca s textom,
- riešenie problémov,
- zážitkové učenie,
- projektové vyučovanie,
- prezentácia,
- diskusia,
- programové vyučovanie,
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-

samostatná práca a práca v skupinách,
práca na projektoch,
metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Informatická výchova na 1. stupni
R. Baranovič – Internet v škole
M. Halenár – Deti a kreslenie vo Windows
A. Krejčířik – Internet ľahko a rýchlo
M. Mosná, Z. Ščasná – Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ
výukové CD
internetové stránky
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet Informatická výchova je hodnotený známkou. Známkujeme splnenie úlohy, snahu, ale aj nápaditosť, tvorivosť a kreativitu žiaka pri
riešení zadanej úlohy. Nemôžeme zabúdať ani na ústne hodnotenie počas vyučovacej hodiny. Pri ústnom hodnotení sa vyjadrujeme
v pozitívnom zmysle, žiakov povzbudzujeme a motivujeme. Ocenením práce žiakov je známka a pochvala za samostatnú prácu na hodine
informatickej výchovy.
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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Predmet: Pracovné vyučovanie – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských
zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho
kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku
nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou
protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre oblasť Človek a technika vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej
gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska troch navzájom
prepojených komponentov:
1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
2. výchova o technike (vedomosti),
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek a svet práce vychádza z uvedených komponentov:
V rovine hodnôt a postojov smeruje k:
- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,
- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách
- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),
- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,
- rozvíjaniu osobnostných vlastností,
- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností ,
- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania ...).
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V rovine vedomostí smeruje k:
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky na veku primeranej úrovni,
- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou.
V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:
- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,
- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,
- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
- získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,
- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
- naučeniu sa pracovať v tíme,
- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vede žiakov k:
- pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
- osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k
používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote,
- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k
vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku,
- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci
človeka, technike a životnému prostrediu,
- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
- orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností
významných pre možnosť uplatnenie, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,
- k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách,
- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň
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Téma
Tvorivé využitie
technických
materiálov
6h

Obsahový štandard
Poznávanie vlastnosti materiálov
Pomocou porovnávacieho pozorovania, bádania a experimentovania nadobudnúť poznatky
o technických materiáloch s ktorými sa bežne žiaci stretávajú. Poznať, rozlíšiť a popísať
štruktúru a vlastnosti technických materiálov. Získať odborno-špecifické poznatky o
materiáloch (papier, textil, drevo) a procesoch tvorby produktov.
1. Papier a kartón
Praktické činnosti: strihanie, lepenie, skladanie, oblepovanie.
Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti papiera podľa toho, ako sa strihá, trhá, skladá,
ktorý papier je najvhodnejší na skladanie (balenie), z akého papiera sú listy učebníc,
detských kníh...).
Pracovné námety: priestorové a kruhové vystrihovačky, skladanie origami podľa náčrtu,
balenie kníh a darčekov, koláž z kartónu.
2. Textil
Praktické činnosti: navliekanie nite do ihly, robenie uzlíka, osvojenie základných stehov,
zhotovenie výrobku podľa strihu.
Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti textílií podľa toho, ako udržiavajú teplo, podľa
krčivosti, podľa väzby, nasiakavosti. Skúmať stehy na výšivkách.
Pracovné námety: výrobok s prvými stehmi, námety na vyšívanie s detskými prvkami, resp.
námetmi ľudovej kultúry, gombíkový panáčik, tvorba výrobku podľa strihu.
3. Drevo
Praktické činnosti: skúmanie vlastností drevín, kombinovanie drevín, oddeľovanie,
spájanie, maľovávanie.
Námety na skúmanie: skúmať drevené predmety v triede (byte), skúmať dreviny v okolí,
skúmať, kde sú poškodené dreviny a akým spôsobom.
Pracovné námety: zvieratká, postavy, príbytky.
Poznávanie vlastnosti materiálov
Pomocou porovnávacieho pozorovania, bádania a experimentovania nadobudnúť poznatky
o technických materiáloch s ktorými sa bežne žiaci stretávajú. Poznať, rozlíšiť a popísať
štruktúru a vlastnosti technických materiálov. Získať odborno-špecifické poznatky o
materiáloch (papier, textil, drevo) a procesoch tvorby produktov.
1. Papier a kartón
Praktické činnosti: strihanie, lepenie, skladanie, oblepovanie.
Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti papiera podľa toho, ako sa strihá, trhá, skladá,
ktorý papier je najvhodnejší na skladanie (balenie), z akého papiera sú listy učebníc,
detských kníh...).
Pracovné námety: priestorové a kruhové vystrihovačky, skladanie origami podľa náčrtu,
balenie kníh a darčekov, koláž z kartónu.
2. Textil
Praktické činnosti: navliekanie nite do ihly, robenie uzlíka, osvojenie základných stehov,
zhotovenie výrobku podľa strihu.
Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti textílií podľa toho, ako udržiavajú teplo, podľa
krčivosti, podľa väzby, nasiakavosti. Skúmať stehy na výšivkách.
Pracovné námety: výrobok s prvými stehmi, námety na vyšívanie s detskými prvkami, resp.
námetmi ľudovej kultúry, gombíkový panáčik, tvorba výrobku podľa strihu.

Ciele témy
Kognitívny:
poznávanie vlastnosti,
tvarov materiálov
Afektívny:
interpersonálne
spôsobilosti
prostredníctvom
technických činnosti
realizovaných
samostatne i v kolektíve
Psychomotorický:
praktické činnosti,
skúmanie vlastnosti,
oddeľovanie, spájanie,
skladanie, maľovanie

Výkonový štandard
Poznávať vlastností materiálov
porovnávaním, triedením,
experimentovaním. Získať
pracovné zručnosti s nimi. Vedieť
vytvoriť jednoduchý predmet
riešením problémovej úlohy
s uplatnením vlastnej predstavivosti
a fantázie.
Dodržiavať zásady bezpečnej práce
s materiálom a pracovnými
nástrojmi.
Vytvárať pracovné prostredie
s akcentom na estetiku prostredia.
Vážiť si hodnoty vytvorené
človekom a prírodou.
Poznávať vlastností materiálov
porovnávaním, triedením,
experimentovaním. Získať
pracovné zručnosti s nimi. Vedieť
vytvoriť jednoduchý predmet
riešením problémovej úlohy
s uplatnením vlastnej predstavivosti
a fantázie.
Dodržiavať zásady bezpečnej práce
s materiálom a pracovnými
nástrojmi.
Vytvárať pracovné prostredie
s akcentom na estetiku prostredia.
Vážiť si hodnoty vytvorené
človekom a prírodou.
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Základy
konštruovania 11 h

3. Drevo
Praktické činnosti: skúmanie vlastností drevín, kombinovanie drevín, oddeľovanie,
spájanie, maľovávanie.
Námety na skúmanie: skúmať drevené predmety v triede (byte), skúmať dreviny v okolí,
skúmať, kde sú poškodené dreviny a akým spôsobom.
Pracovné námety: zvieratká, postavy, príbytky.
Obsah tematického celku tvoria 4 tematické okruhy:
a) Konštrukcie okolo nás
b) Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie
c) Technické komunikačné prostriedky
d) Technika v doprave
a)
Konštrukcie okolo nás
Skúmanie konštrukcií okolo nás a ich spoločenský význam (mosty, budovy, zariadenia). pre
človeka Všímanie si celku i detailov. Pokus o návrh technického objektu na zhotovenie.
Technické objekty zhotovujeme zo stavebníc alebo z rôznych technických materiálov
(papier, kartón, lepenka, koženka, plasty, drôtiky, drevo) za použitia dostupných nástrojov a
náradí. Odporúča sa použiť stavebnice s väčšími prvkami a škatule rôznych veľkostí
a tvarov. Úlohy majú mať charakter hry.
Námety: obydlia, mosty, pohyblivé detaily strojov (vrtuľka), šarkan.
a)
Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie
Uvedený tematický okruh odporúčame zaradiť až po prebratí učiva z prírodovedy o
elektrickom obvode a elektrickej vodivosti. Na zostavovanie jednoduchých elektrických
obvodov pri nedostatku pomôcok, modulov alebo stavebníc chceme upozorniť na vytváranie
jednoduchých spojení (očko - skrutka) na objímkach žiaroviek E 10 za pomoci tenkého
vodiča a batérie 4,5. Možné je paralelné a sériové zapojenie spotrebičov.
Zdroje elektrickej energie (obnoviteľné a neobnoviteľné) a ich vplyv na životné prostredie.
Význam šetrenia elektrickou energiou.
c) Technické komunikačné prostriedky
Žiaci sa oboznamujú s historickými i modernými komunikačnými prostriedkami (telefón,
fax, PC). Skúmajú, ako technické prostriedky umožňujú komunikáciu medzi ľuďmi.
Skúmajú, kde sa tieto komunikačné prostriedky využívajú, samé sa učia sa využívať
komunikačné prostriedky simulovaním rôznych situácií.
d)Technika v doprave
Oboznámenie sa s dopravou, dopravnými prostriedkami, rozvíjanie cestovateľskej mobility.
Rozvíjanie konštruktérskych schopností, konštrukcia bicykla, jeho technické vybavenie
a bezpečnosť jazdy na bicykli.

Kognitívny:
rozvoj pozitívneho
vzťahu žiaka k technike
a technickým zariadením,
chápať ju ako pomocníka
človeka
Afektívny:
plánovanie,
organizovanie,
navrhovanie technického
objektu
Psychomotorický:
rozvíjať základné
činnosti, zručnosti,
bezpečnosť pri práci

Poznať základné symboly pri
technickom náčrte (čo znamená plná
a prerušovaná čiara...).
Vedieť urobiť technický náčrt.
Poznať základné druhy a hlavné
znaky ľudských obydlí.
Poznať význam mostov a vedieť
konštruovať mosty podľa určitých
požiadaviek (členitosť terénu,
veľkosť rieky, zaťaženie mosta
a pod.).
Vedieť vybrať vhodný materiál na
konštrukciu určeného modelu.
Vedieť navrhovať optimálne modely
z hľadiska konštrukčného,
technologického, ekonomického
a estetického.
Poznať pojmy: elektrický prúd,
elektrický obvod, zdroj, spotrebič.
Rozlišovať vodivé a nevodivé
materiály.
Poznať spôsob ochrany pred
zásahom elektrického prúdu.
Vedieť zostaviť vybrané funkčné
elektrické obvody podľa návodu.
Poznať zásady bezpečnej mobility.
Poznať pravidlá bezpečnej jazdy na
bicykli. Vedieť zistiť technický stav
vlastného bicykla. Vedieť
urobiť jednoduchú údržbu bicykla.
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Stravovanie a
príprava jedál
3h

Starostlivosť o
životné prostredie
10 h

Ľudové tradície a
remeslá
3h

Technika v kuchyni – význam. Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre detí. Výber,
nákup a skladovanie potravín .
Z hľadiska zdravej výživy akcent v tematickom celku je na:
 potraviny rastlinného pôvodu,
 potraviny živočíšneho pôvodu,
 typické potraviny v iných krajinách,
 potraviny v supermarketoch, obalové materiály a identifikačné údaje na nich pre
spotrebiteľa,
 príprava jednoduchého jedla,
 príprava narodeninovej torty,
 stolovanie.
1.
Črepníkové rastliny a životné prostredie
Poznávanie a odborné pomenovanie črepníkových rastlín, poznávanie
ich nárokov na životné podmienky a ich význam pre tvorbu životného prostredia.
Ošetrovanie črepníkových rastlín (umiestnenie podľa nárokov na svetlo a teplo, polievanie,
očisťovanie rastlín, kyprenie, rosenie, prihnojovanie, presadzovanie).
Rozmnožovanie rastlín (semenami, vegetatívne – odrezkami, delením trsu, cibuľami,
hľuzami...).
Hydroponické pestovanie rastlín (postup celoročného ošetrovania rastlín).
2.
Poznávanie úžitkových rastlín
Poznávanie úžitkových rastlín – ich konzumných častí, plodov, semien (hlavne zeleninu).
Robiť výstavky poznávaných druhov priebežne (semená, rastliny, konzumné časti, plody),
aby žiaci poznali úžitkové rastliny v rôznych vývinových fázach.
Zatriedenie poznávaných druhov zelenín do pestovateľských skupín.
Poznať význam zeleniny pre zdravie a výživu.
Pestovanie zeleniny z priamej sejby a z priesad.
3.
Pokusy a pozorovania
Podmienky klíčenia semien ( vhodné napr. hrach, fazuľa).
Význam vody, tepla a svetla pre rastliny (napr. fazuľa kríčková, hrach).
Rýchlenie rastu rastlín teplotou.
Význam pestovateľských podmienok na zakorenenie stonkových a koreňových odrezkov
(teplo, vlhkosť substrátu a vzduchu v množiarničke).
Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na dobu ich kvitnutia (úprava stonky, výmena vody,
výživno–dezinfekčné prípravky).
2.
Pestovanie vonkajších okrasných rastlín
Poznávanie vonkajších okrasných rastlín (letničky, dvojročné okrasné rastliny, trvalky).
Pestovanie letničiek z predpestovaných priesad ( napr. aksamietnica), ich vysadzovanie do
črepníkov, na záhony, ošetrovanie.
Skúmanie vlastnej kultúry
- Skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií
Tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými sviatkami
Skúmanie vlastných tradícií spojenými s vianočnými a veľkonočnými sviatkami.
Navrhnutie, vytvorenie vianočných (veľkonočných) ozdôb a doplnkov.
Uvažovanie (premýšľanie) o nich význame a využití.
Spoznávanie ľudových remesiel

Kognitívny:
zdravá výživa, jej zásady,
správne stolovanie
Afektívny:
rozvíjať predstavivosť,
tvorivosť
Psychomotorický:
rozvíjať praktické
činnosti pri príprave
jednoduchého pokrmu

Žiak vie pripraviť stôl pre
jednoduché stolovanie. Vie
samostatne pripraviť jednoduchý
pokrm. Vie udržovať poriadok
a čistotu pracovných plôch,
dodržiava základy hygieny
a bezpečnosti práce. Vie poskytnúť
pomoc pri úrazoch v kuchyni.

Kognitívny:
človek ako spoločenský
tvor aj súčasť prírody
ochrana životného
prostredia
Afektívny:
človek súčasť prírody,
skrášľovanie životného
prostredia
Psychomotorický:
poznávanie a pestovanie
rastlín, pestovanie rastlín,
pozorovanie

Kognitívny:
prebúdzať zmysel pre
ľudové tradície
Afektívny: prebúdzať
zmysel pre ľudové
umenie, výtvarný rytmus
Psychomotorický:

Žiak pozná význam hlavných
sviatkov vlastnej kultúry (Vianoc
a Veľkej noci a ďalších zvykov).
Vie zhotoviť produkt symbolizujúci
túto tradíciu. Pozná minimálne
jedno remeslo v regióne s bohatou
históriou.
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Žiaci poznávajú základné ľudové remeslá, ktoré sa v minulosti vyskytovali v ich regióne
(napr. drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo...) Skúmajú históriu týchto remesiel. Zhotovujú
produkty starých ľudových remesiel.
Žiak už v mladšom školskom veku by mal poznať zvyky a tradície svojej rodiny, okolia
a krajiny, v ktorej žije. Pri poznávaní ľudových tradícií žiak používa rôzne druhy
technických a prírodných materiálov. Patrí k nim drevo, drôt, plech, šišky ihličnatých drevín,
šúpolie, slama, rôzne druhy papiera. Ľudové remeslá sú pre niektoré lokality Slovenska
charakteristické remeslami. Tie sa môžu poznávať v rámci exkurzií, besied s ľuďmi, ktorí sa
špeciálne venujú remeslám, návštevou múzeí a vlastnou aktivitou t. j., zhotovením predmetu,
ktorý úzko súvisí s ľudovým remeslom.

vedieť vyvážene
umiestniť na ploche
obrazové prvky, rozvoj
kreativity, tvorivá práca

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu pracovné vyučovanie na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Osvojenie kompetencie
Žiak

Matematika a práca
s informáciami

Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Človek a svet práce
Príroda a
spoločnosť
Jazyk a
komunikácia

- vie vypočítať, určiť počet, množstvo použitých materiálov
- váži si hodnoty vytvorené človekom a prírodou
- poznáva hlavné znaky ľudských obydlí
Téma č.2
- skúma konštrukcie okolo nás
Téma č.4
- pozitívny vzťah k sebe a iným, hodnota rodiny, tradície
Téma č.5
- poznáva hodnotu ľudskej práce
Téma č.1- - poznať zvyky a tradície svojej rodiny
5
- poznáva základné ľudové remeslá
Téma č.1
- získava nové poznatky
- rozvoj kreativity pri zhotovovaní produktov
Téma č.5
- vníma kultúrne tradície
Téma č.1,3 - nadobúda nové zručnosti
- dodržiava pravidlá stolovania a spoločenského správania.
Téma č.4
- cieľavedome pristupovať k tvorbe krajšieho životného prostredia.
- chápe význam ochrany životného prostredia
Téma č.1
- vie opísať jednoduché vlastnosti materiálov
Téma č.2
- vie opísať jednoduché konštrukcie
Téma č.3
- vie pripraviť jednoduché stolovanie
Téma č.4
- popisuje vzťahy v prírode
- robí pokusy a pozoruje prírodu
Téma č.5
- objavuje a skúma vlastnú kultúru
Téma č.1

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj

- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo

Environmentálna výchova

- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho
životným prostredím vo svojom okolí

svojom okolí
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Mediálna výchova
Multikultúrna výchova

- osvojovanie mediálnych kompetencií
- chápanie iných kultúr
- rozvoj medziľudskej tolerancie
Celkový počet disponibilných hodín

12/30%

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

21/70%

Celkový počet hodín/školský rok

33/100 %

4.Požiadavky na výstup.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský
vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

Sociálne a
interpersonálne

Existenciálne

K učeniu

poznať vlastnosti
materiálov a možnosti
ich využitia pri
praktických
činnostiach,
ovládať techniku šitia,
rozlišovať vlastnosti
materiálov, poznať
možnosti údržby
odevov
vedieť pracovať podľa
jednoduchého náčrtu
jednoduchá, montáž
a demontáž, - správna
manipulácia
s elektrospotrebičmi,
bezpečnosť pri práci
pripraviť desiatu,
jednoduché jedlo

poznať vlastnosti
materiálov a možnosti ich
využitia pri praktických
činnostiach,
využívať informačné

Tvorivé využitie
technických
materiálov

vedieť kriticky
zhodnotiť a
obhájiť spôsoby
riešenia

prezentovať svoj názor

spoznávať možnosti
údržby odevov

pracovať v týme a
pozitívne ovplyvňovať
kvalitu
spoločnej práce

Základy
konštruovania

vyhľadávať a
triediť potrebné
informácie

vplyv techniky na náš
život,
spolupracovať v tíme,
využívať vlastný
úsudok a skúsenosti

poznať a chápať
súvislosti, a vzťah
životnému prostrediu,
poznávať jednoduché
stavby

Stravovanie a
príprava jedál

základy spoločenského
správania

chápať význam
poriadku,
pravidiel a zákonov pre
fungovanie spoločnosti,
tolerantnosť a empatia

ovládať zásady,
stolovania, dodržiavať
bezpečnostné a
hygienické pravidlá,
vedieť hodnotiť
výsledok práce

používať bezpečne a
účinne všetky materiály a
nástroje, dodržiavať
stanovené pracovné
postupy, vedieť sa
prispôsobiť pracovným
podmienkam
požiadať o pomoc a radu,
vedieť ju poskytnúť
ostatným vytvárať
príjemnú atmosféru a
prispievať
k upevňovaniu dobrých
medziľudských vzťahov

schopnosť využiť
informačné technológie,
používať vhodné slovné
termíny, znaky a
symboly, schopnosť
zvládať jednoduché
pracovné postupy
tvorivá činnosť,
rozlišovať, poznať zdravú
výživu
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Starostlivosť o životné
prostredie

rešpektovať názory
iných, estetické
vnímanie okolia,
pozorovať prírodu a
zaznamenávať
výsledky
pozorovaní

rešpektovať
príslušníkov iných rás,
pristupovať
zodpovedne k svojmu
okoliu, jednať v záujme
podpory a ochrany
prostredia a
zdravia

Ľudové tradície a
remeslá

poznať tradície
vianočných
a veľkonočných
sviatkov, rešpektovať
príslušníkov iných rás

mať pozitívny vzťah ku
kultúre a historickému
dedičstvu

ovládať základy
spoločenského
správania, chápať
súvislosti medzi
vývojom ľudskej
populácie a vzťahom
k prostrediu, pestovať
lásku k Zemi
a životnému prostrediu
poznať remeslá našich
predkov,
tradície a zvyky

zodpovednosť za
svoje správanie, zdravie
a život, kladný vzťah
k životnému prostrediu

poznať význam
triedenia odpadkov,
starostlivosť o rastliny,
pestovanie rastlín

recyklácia odpadov,
ochrana životného
prostredia

schopnosť akceptovať
názory a
skúsenosti iných

poznať ľudové kroje,
remeslá

oboznámiť sa s tradíciami
spracovania kovov
a remeslom viažucim sa
na ich spracovanie

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie pracovnej výchovy má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť na život v spoločnosti.
Metódy a formy práce:
- motivačné rozprávanie,
- motivačný rozhovor,
- motivačná demonštrácia,
- práca s textom,
- riešenie problémov,
- zážitkové učenie,
- metóda praktických cvičení,
- diskusia,
- samostatná práca a práca v skupinách,
- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva,
- návšteva múzea,
- beseda.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnice:
Metodická príručka, M. Kožuchová, Z. Hirschnerová, A. Vorelová, Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ
časopisy: Vrabček, Šikovníček, Adamko
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knihy: Kvety, Malý záhradkár
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet PRV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame
výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie.
V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na
konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami.
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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Predmet: Výtvarná výchova – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a
tolerovať hodnoty iných kultúr už aj na 1. stupni ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť.
Prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou, intenzívnych zážitkov tvorby sa rozvíja osobnosť žiaka, jeho
cítenia, vnímania, fantázie, vedomých i nevedomých duševných aktivít.
V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje výtvarná výchova na spontánne detské aktivity. Žiak sa učí využívať základné
kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport).
Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať
význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti.
Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, učí
sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok.
Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja si jej porozumenie. V primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne zručnosti
v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na základe zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka.
Edukačný proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej, interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej, ktoré sa navzájom prelínajú.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný
prejav, rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti
(poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si vlastného názoru, prístupu a
vkusu).V oblasti kognitívnych cieľov: poznávať jazyk vizuálnych médií, poznávať a používať základné kompozičné princípy, vybrané
techniky. V oblasti senzomotorických cieľov: umožniť žiakovi rozvíjať vnímanie, predstavivosť a tvorivú sebarealizáciu, rozvíjať zručnosti
v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami. V oblasti socioafektívnych cieľov: formovanie kultúrnych postojov, vytváranie
primeraných kultúrnych postojov názorov.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň
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Téma
1.Výtvarný jazyk: základné prvky
výtvarného vyjadrovania

Obsahový štandard
1.bod, hravé činnosti s bodmi

Ciele témy
Afektívny:
-vnímanie jesennej prírody
Kognitívny:
-rozpoznávanie tvarov, nových techník
Psychomotorický:
– nácvik práce

2.šrafúra, tieň, budovanie
tvaru a priestoru linkou
šrafovaním a tieňovaním,
textúrami- predmetná kresba
3.farba, farebné kontrasty:
teplá- studená, tmavá -svetlá,
doplnkové farby
2.Výtvarný jazyk: kompozičné
princípy a možnosti kompozície

3.Podnety výtvarného umenia
(média, štýly, procesy, techniky,
témy)

4.Výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia

4.výstavba proporcií a tvarov
v plošnom vyjadrení/ základy
proporčnosti v kresbe

6.výstavba proporcií a tvarov
v priestorovom
vyjadrení/základy
proporčnosti v modelovaní
8.impresionizmus,
krajinomaľba/krajina ako
žáner, variácie v rôznych
atmosférach
11. inšpirácia umením
ďalekého východu (Čína,
Japonsko), papierový objekt,
kaligrafia

Výkonový štandard
dokresľovať podľa fantázie
rozloženie na časti a následné spájanie
pomenovať zobrazené
vytvárať variácie zoskupení tvarov, hry
s mierkou tvarov na ploche alebo v priestore
vedieť budovať a vyjadriť tvar a priestor
kresby pomocou linky, šrafovaním
a tieňovaním, textúrami

Afektívny:
-rodina a spoločnosť
Kognitívny:
-rozlišovanie objektov na základe obrysov, veľkostí a tvarov
Psychomotorický:
- rozvoj rozlišovacích schopností.

Afektívny:
- príroda a človek,
Kognitívny:
- nové pojmy a výtvarné techniky
Psychomotorický:
-získavať zručnosti
Afektívny:
-ľudská civilizácia
Kognitívny:
- človek ako spoločenský tvor a jeho vyjadrenie skutočnosti a jeho
fantázia
Psychomotorický:
-porovnávanie výtvarných techník

hravo získavať skúsenosti
s miešaním farebnej hmoty
a s farebnou stopou nástroja; maľovať rôzne
pestrofarebne predmety, s dôrazom na
farebný kontrast
vedieť vyjadriť proporčnosť v kresbe
vyhľadávať, domýšľať a dopĺňať (kresbou,
maľbou)
interpretovať neurčité a objavovať skryté;
pomenovať
používať papiere formátov rôznych
geometrických tvarov, otáčať ich a kresliť
do nich motív podľa vlastného výberu: hore,
dole, tak že stúpa, alebo padá ...
kresliť (maľovať) zvolený figurálny,
predmetný motív od malého po veľký (aspoň
v 4 verziách); postavy (predmety) môžu
vystrihnúť, modelovať
reagovať na podnety krajiny, jej prvky, ktoré
zanechávajú farebné stopy na ploche papiera,
kombinovať rôzne variácie krajiny v rôznych
atmosférach
umožniť žiakom simulovať procesy, techniky
a materiály a témy, prostredníctvom ktorých
mohli tvoriť v ďalekej Číne a Japonsku

5.Podnety fotografie
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6.Podnety filmu a videa

13.filmový trik, kulisa

7.Podnety architektúry

14. antropo-, zoo-, fytomorfná
architektúra

8.Podnety dizajnu

15. dizajn inšpirovaný
organickými tvarmi
a telesnými funkciami
16. dizajn inšpirovaný slovom

Afektívny:
- pestovať u žiakov kladný vzťah k filmu
Kognitívny:
- vedieť vyvážene umiestniť na ploche obrazové prvky, odhadnúť
filmový trik.
Psychomotorický:
- výtvarne vyjadriť časť deja
Afektívny:
- rozvoj komparatívnych schopností
Kognitívny:
- kultivácia fantázie a vízie
Psychomotorický:
- precvičovanie orientácie v prostredí
Afektívny:
- vzbudiť u žiakov záujem
Kognitívny:
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Psychomotorický:
- vystrihnúť kruhy, štvorce, trojuholníky, obdĺžniky v pravidelnom
výtvarnom rytme

diskutovať o krátkych ukážkach a o výraze,
dojmoch, ktoré na žiakoch zanechali, so
zameraním na filmové triky, vnímať kulisy,
ktoré dotvárajú kulisy, niektorú z akcií si
žiaci nakreslia

Afektívny:
- viesť žiakov k dodržiavaniu poriadku
Kognitívny:
-nacvičovať prácu s IKT, maľovanie v rôznych programoch
Psychomotorický:
- získavať základné zručnosti pri narábaní
s počítačom
Afektívny:
- vytvárať citlivý estetický vzťah k prírode, rozvíjať fantáziu.
Kognitívny:
- význam lesa.
Psychomotorický:
- výtvarne vyjadriť prvky prírody.
Afektívny:
-kontrastné riešenie
Kognitívny:
- oboznámenie sa s technikou
Psychomotorický:
- rozvíjanie manuálnych zručností

získavať základné zručnosti pri narábaní
s počítačom; hrať sa a experimentovať,
maľovanie v rôznych programoch

na základe motivácie netradičného
ponímania príbytku (architektúry) vymýšľať
novotvary (kombinácie tvarov), príbytky
zvierat
tvoriť na základe inšpirácie organickými
tvarmi a telesnými funkciami, inšpirácia
názvom

9.Podnety tradičných remesiel
10.Elektronické médiá

18.maľovanie
prostredníctvom počítača

11.Porovnávacie, kombinačné
a súhrnné cvičenia

19.syntéza rôznych typov
obrazu a zámena prvkov
kompozície (krajiny, zátišia,
portrét)

11.Porovnávacie, kombinačné
a súhrnné cvičenia

20.možnosti zobrazovania
motívu/odklon od scén

12.Podnety hudby

23.hudba ako obraz tónov,
farebné tóny, farebné

Afektívny:
- rozprávať o svojich pocitoch

stvárňovať motív v kresbe, a modelovaní;
porovnávať rozdiely (formy, výrazu),
spájanie rôznych typov obrazov a zámena
prvkov
vytvárať jednoduchý spôsob prezentácie
zozbieraného materiálu; porovnávať a triediť
rôzne druhy materiálu; predmety
umiestňovať v interiéri alebo exteriéri,
vytvárať z nich „muzeálnu zbierku“,
„zavárať“ do fliaš, ukladať do škatuliek,
albumov a pod.
vypočuť si vybrané krátke ukážky
hudobných skladieb výrazne odlišných
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stupnice, výtvarné stvárnenie
nálady a rytmu hudobnej
skladby
námet: asociácie z obrazného
a zvukového vyjadrenia
motívu

Kognitívny:
- vedieť výtvarne vyjadriť vlastné pocity
Psychomotorický:
- rozvíjať predstavivosť a výtvarno-grafické predstavy

charakterov a rytmov; následne sa ich snažiť
výtvarne zobraziť vlastným, spontánnym
spôsobom a v rozhovore s učiteľom vyjadriť,
ako na ktorého z nich pôsobila ktorá skladba

13.Synestetické podnety
14.Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta

23.podnety vlastivedy: mapa
ako výtvarný prejav

rozvíjať pozorovaciu schopnosť, vizuálnu
predstavivosť

15.Tradícia a identita (kultúrna
krajina)

24.výtvarná reakcia na
pamiatku(monument) obce

Afektívny:
-rozvíjať predstavivosť, tvorivosť
Kognitívny:
-vytvárať vlastné náčrty územia
Psychomotorický:
-zobraziť na základe predstavy
Afektívny:
-vytvárať kladný vzťah k obci, k tradíciám
Kognitívny:
- vedieť podľa vlastnej fantázie vytvoriť ozdobu
Psychomotorický:
- strihať a z papiera vymodelovať, podľa modelu dotvoriť
Afektívny:
- prebúdzať zmysel pre výtvarný rytmus.
Kognitívny:
-vedieť riešiť problém, dotvoriť obraz
Psychomotorický:
- sám dotvoriť, výtvarne vyjadriť na základe vlastnej predstavivosti.

Kresliť tak, že kresba je spojnicou dopredu
daných značiek, rozvíjanie vizuálnej fantázie
a domýšľavosti
moment prekvapenia v umení

16.Škola v galérii
(galéria v škole)
17.Výtvarné hry

25. kreslenie na pokračovanie
spoločenská hra

výtvarne reagovať – dotvárať prostredie

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu výtvarná výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Matematika a práca
s informáciami
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Človek a svet práce

Téma
č.1,2,4,7,1
5
Téma
č.1,2,3,151
6,17
Téma
č.2,3,6,12
15,17
Téma

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

- ocení hodnotu dôstojnosti človeka
-grafická práca s počítačom
-rozvíjať citový svet žiakov, pozitívny vzťah k sebe a iným, hodnota rodiny
-vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku
kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
-vníma význam a prínos kultúry a umenia v živote človeka
-vnímanie kultúrnej tradície
- spoznáva a osvojuje si pozitívne pracovné návyky
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Príroda a
spoločnosť
Jazyk a
komunikácia
Zdravie a pohyb

č.1,2,8
Téma
č.2,3,7,14
Téma
č.2,3
Téma
č.1,2,3,17

-rozvoj jemnej motoriky
-rozvíjať poznatky získané na vlastivede a prírodovede
-používanie nových pojmov, rozvoj slovnej zásoby
-vhodne a nenásilne spájať výtvarnú výchovu s prejavmi iných umení napr. s poéziou
- rozvoj jemnej motoriky, správne držanie tela

Prierezové témy
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj

- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych
dopravných situáciách
-vážiť si seba i svojich spolužiakov, spolupracovať, naučiť sa uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory,
potreby a práva ostatných
- používať informácie a pracovať s nimi

Tvorba projektov a prezentačné
zručnosti
Environmentálna výchova
- naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí
Mediálna výchova
- osvojovanie mediálnych kompetencií
Multikultúrna výchova
-vychovávať vnímavých, aktívnych poslucháčov tolerantných k iným kultúram a názorom
Celkový počet disponibilných hodín

12/30%
24/30%

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

21/70%
42/70%
33/100 %
66/100%

Celkový počet hodín/školský rok

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné
neverbálna komunikácia

Občianske
zodpovednosť vo
svojom konaní

vytváranie asociácii

schopnosť sebareflexie

chápe obsah a zmysel
výtvarného prejavu

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu

je schopný aktívne a

má pozitívny vzťah k

Kultúrne
rozumie obsahom a
významom výtvarných
diel
Z umenia čerpá
poučenie, návody na
riešenie vlastných
problémov, stáva sa
empatickejším
správa sa kultúrne,
kultivovane, primerane
okolnostiam, situáciám,
ľuďom
je tolerantný a empatický

Sociálne a interpersonálne
je pripravený byť v interakcii
s inými ľuďmi

Existenciálne
používať informácie a
pracovať s nimi

je zodpovedný k druhým a
berie do úvahy ich potreby a
záujmy

formuluje otázky a
odpovedá na otázky s
využitím získaných
informácií

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný názor

K učeniu
rozozná problém
formuluje možné
riešenia
uplatňuje fantáziu,
predstavivosť, vytvára
asociácie

prispôsobuje svoje správanie
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zrozumiteľne sa
vyjadrovať s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
rozumie významu
základných prejavov
gestikulácie a mimiky
tváre
aktívne počúvať

sebe aj k iným

je schopný/á vytvárať väzby
s inými ľuďmi
vníma človeka ako súčasť
prírody

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Vyučovanie výtvarnej výchovy je založené na estetických zážitkoch z vnímania umeleckých diel, vnímania okolitého sveta a seba samého
a ich transformácie do umeleckej podoby.
Výučba má žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť žiakov na život v spoločnosti. Vo vyučovaní výtvarnej výchovy na 1. stupni
v edukačnom procese používame rôzne metódy: reproduktívne metódy, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, metódy rozvíjania tvorivosti,
metódy produktívne, heuristické metódy, výskumné metódy, analytické metódy, syntetické metódy, metódy slovné (metódy hovoreného
slova, monológ, dialóg), metódy názorné (používanie ilustrácií, náčrtov, demonštrácia, modelovanie), praktické metódy (maľovanie,
kreslenie, tupovanie, modelovanie, strihanie, trhanie, lepenie a iné...)V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania výtvarnej
výchovy môžeme použiť vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, exkurziu, vyučovaciu hodinu v počítačovej učebni. V užšom slova zmysle
najčastejšie používame skupinové formy práce, ktoré zvyšujú kolektívnosť, humanizáciu a rozvíjajú aktivitu žiakov, učia pracovať
v kolektíve. Ale aj samostatnú prácu, pri ktorej sa žiaci spoliehajú len na svoje zručnosti a schopnosti, tvorivosť. V niektorých prípadoch
(vytváranie projektov, zhotovovanie jedného produktu) je na mieste využitie frontálnej formy práce, pri ktorej sa pracuje s celou triedou.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné publikácie k daným témam, encyklopédie,
webové stránky, edukačné DVD vyučovania výtvarnej výchovy, materiálno-technické a didaktické prostriedky, pomôcky k jednotlivým
vyučovacím jednotkám, A. Macko - Výtvarné techniky I., II, M. Števonková – Urob si z papiera, Metodická príručka výtvarnej výchovy
7.Hodnotenie predmetu.
Špecifikom výtvarnej výchovy je, že očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii techník, nástrojových a koordinačných zručností, v oblasti
vytvárania osobných symbolických reprezentácii skutočnosti. Jej úlohou je formovať mentálne štruktúry žiaka v smere aktívnej otvorenosti
voči interpretáciám a vyjadrovaniu sveta a seba, orientovať žiaka k tvorivému prístupu. Hodnotenie má v prvom rade pozitívne motivovať
žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ musí brať ohľad na schopnosti, nadanie a vkus. Pri hodnotení porovnáva výkon žiaka
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s predchádzajúcimi výkonmi. Porovnávanie v rámci skupiny má len výchovný charakter. Hodnotíme teda nielen výsledok činnosti, ale celý
proces a prístup žiaka.
Predmet výtvarná výchova sa hodnotí škálou od 1 do 5, pokiaľ škola nepoužíva na hodnotenie iný systém (slovné hodnotenie a pod.). 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.
Učiteľ ma brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa
bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh iniciovaných učiteľom.
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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Predmet: Hudobná výchova – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia
orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia (napr. ZUŠ).
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich
sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu
základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému
poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného
procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe
hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového
učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou
na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti
nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.
V ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné
a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa
každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom
individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny
žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších
žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi –
bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti.
Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského
vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov. Odporúčame, aby tento
učebný í predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie.
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2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Dosiahnutie cieľa je prostredníctvom:
- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti,
osvojením si hudobného materinského jazyka, čím sa prispieva k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej
a súčasnej podoby ľudových piesní, získania základov národnej identity a vlastenectva,
- postupného poznávania umeleckých artefaktov, chápania ich ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele:
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem,
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových
prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu
pojmov,
- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) prostredníctvom komplexných, navzájom
prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným
materiálom,
- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali,
rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel,
- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových
postojoch.
Socioafektívne ciele:
- rozlišovať mravné a estetické hodnoty, otvorenosť a tvorivosť,
- precítiť a pochopiť umelecké diela, empaticky k nim pristupovať a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje,
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,
- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako
prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele:
- na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými,
pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch,
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
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Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- rozvíjal citový svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti
a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám,
reklame a subkultúre.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
1 hodina/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň

Téma
Ľudová pieseň v živote
človeka a spoločnosti
18 hod.

Obsahový štandard
Slovenské ľudové piesne troch základných
folklórnych oblastiach Slovenska +
regionálne piesne. (Výber z učebnice pre 4.
ročník ZŠ). Ľudové hudobné nástroje,
vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje.
Folklórny kalendár. (Výber z učebnice pre 5.
ročník ZŠ). Folklórne súbory.

Poslanie hudby v našom
živote
12 hod

Slovenské ľudové piesne (uspávanky,
tanečné, regrútske, svadobné, koledy...).
Rôzne podoby slovenských ľudových piesní
v úprave skladateľov od 19. storočia podnes.

Ciele témy
Kognitívny:
Oboznámiť sa s hudobnými skladbami. Pestovať správne
spevácke návyky. Zopakovať pojmy: stupnica, durová a molová
stupnica. Poznať osminové, štvrťové, pólové pomlčky a noty.
Afektívny:
Utvárať kladný citový vzťah k ľudovým motívom v hudobnej
tvorbe. Uvedomovať si spolupatričnosť k slovenskému národu.
Poznávaním rôznorodosti slovenského folklóru pestovať lásku k
vlasti. Viesť žiakov k aktívnej spolupráci.
Psychomotorický:
Spievať a rytmizovať známe piesne. Pri speve uplatňovať
dynamiku a správne spevácke návyky - dýchanie sedenie.
Správne deklamovať rytmus osminových štvrtinových a polových
nôt.
Kognitívny:
Oboznámiť sa s hudobnými skladbami. Pestovať správne
spevácke návyky. Zopakovať pojmy: stupnica, durová a molová
stupnica. Poznať osminové, štvrťové, pólové pomlčky a noty.
Afektívny:
Utvárať kladný citový vzťah k ľudovým motívom v hudobnej
tvorbe. Uvedomovať si spolupatričnosť k slovenskému národu.
Poznávaním rôznorodosti slovenského folklóru pestovať lásku k
vlasti. Vzbudzovať národnú hrdosť a povedomie.
Psychomotorický:

Výkonový štandard
Pohybom správne reagovať na hudbu.
Ovládať základné kroky čardáša, valčíka,
mazúrky.
Vysvetliť poslanie ľudovej hudobnej kultúry
v živote človeka.
Hrať rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt
štvrťových, osminových, polových nôt
a pomlčiek, použiť ich pri tvorbe sprievodu
k piesňam.

Intonačne správne zaspievať 15 detských
a ľudových piesní, hier so spevom. Hymnu
SR.
Po viacnásobnom vypočutí poznať min. 4
hudobné skladby a ich autorov. Porozprávať
o náladách piesní a počúvanej hudby.
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Spievať a rytmizovať známe piesne. Pri speve uplatňovať
dynamiku a správne spevácke návyky - dýchanie sedenie.
Správne deklamovať rytmus osminových štvrtinových a polových
nôt. Spievať rôzne druhy ľudových piesní. Spievať, rytmizovať,
deklamovať piesne.

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

Osvojenie kompetencie
Žiak

Zdravie a pohyb
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Človek a svet práce
Príroda a
spoločnosť
Jazyk a
komunikácia
Prierezové témy

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

Téma č.1,2 -získa a rozvíja si správne pohybové návyky pri hudobný aktivitách
-na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb pohybom vyjadrí svoje estetické zážitky
Téma č.1,2 -spoznáva efektívnu komunikáciu s prvkami prosociálneho správania.
-chápe spoločenskú funkciu hudby.
Téma č.1,2 -vníma význam a prínos kultúry a umenia v živote človeka
-pracuje s rytmom, prvkami ľudového tanca, prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov sa
dokáže
Téma č.1,2 -spoznáva a osvojuje si pozitívne pracovné návyky
-vníma úctu k životu, človekovi a pohlaviu.
Téma č.1,2 -je aktívny poslucháč, chápe, že krásy prírody sa dajú opísať aj hudbou
Téma č.1,2 -používa správne pojmy, dokáže verbalizovať hudobný zážitok
-vhodne a nenásilne spája hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom

Osobnostný a sociálny rozvoj

-uplatňuje svoje práva, rešpektuje názory potreby a práva ostatných

Environmentálna výchova

-vníma vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí

Mediálna výchova

-hudbu spája s inými druhmi umenia

Multikultúrna výchova

-vychovávať vnímavých, aktívnych poslucháčov tolerantných k iným kultúram a názorom

Tvorba projektu a prezentačné
-prezentuje seba samého na súťažiach a vystúpeniach
zručnosti
Regionálna výchova a tradičná
-pozná kultúru svojho regiónu, kultúrne dedičstvo našej vlasti
ľudová kultúra
Celkový počet disponibilných hodín

12/30%

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

21/70%

Celkový počet hodín/školský rok

33/100 %
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Vokálne činnosti
Obsah:
- základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena,
rozširovanie hlasového rozsahu,
- práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych
návykov,
- unisono, kánon, jednoduchý dvojhlas,
- intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická ozvena, melodická otázka, melodizácia textu, mien,
riekaniek, tvorivé hudobné hry,
- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 3/4, 4/4 takte,
- používanie taktovacích gest,
- orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa, dynamiky.
Inštrumentálne činnosti
Obsah:
- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie,
- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok,
- hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých sprievodov v 2/4, 3/4, 4/4 takte k piesňam a hudobným
hrám,
- tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba malých celkov a jednoduchej formy.
Hudobno-pohybové činnosti
Obsah:
- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh),
- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy podľa hudby),
- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, rýchlo,
- používanie taktovacích gest v 2/4, 3/4, 4/4 takte,
- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti
Obsah:
- aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových, štýlových a funkčných podobách,
učí sa hudbu analyzovať a interpretovať,
- rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),
- rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,
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pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných
(kánon), melódie, sprievodu,
- sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz,
- sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny,
- využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku,
sformulovanie názoru o hudobnej ukážke.
Hudobno-dramatické činnosti
Obsah:
- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.
-

4.Požiadavky na výstup.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský
vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma
Ľudová pieseň v
živote človeka a
spoločnosti
Poslanie hudby v
našom živote

Kompetencie
Komunikačné
snaží sa porozumieť hudobnému
materiálu, aktívnym a vnímavým
prístupom,
-uvedomuje si možnosti
neverbálnej komunikácie medzi
interpretom, umelcom
a príjemcom,
-sústreďuje pozornosti na
interpretáciu diela,
-verbálne vyjadruje vlastné
dojmy, pocity a myšlienky,
-volí primeraný, kreatívny spôsob
komunikácie vzhľadom na
situáciu, -reprodukuje vypočuté
dielo.

Občianske

Kultúrne

- utvára pozitívny vzťah
k sebe aj k ostatným,
-rešpektuje nutnosť
spolupráce,
-chápe a rozlišuje
s rešpektom a toleranciou
tvorbu iných hudobných
kultúr.

-spoznáva a vytvára
pozitívny vzťah ku
kultúrnemu dedičstvu,
-spoznáva rozdiely
medzi ľudovou
a umelou tvorbou,
-počúva aktívne
a s porozumením.

Sociálne
a interpersonálne
-kooperatívne
spolupracuje
na spoločnej úlohe,
-správa sa
empaticky k svojmu
okoliu.

Existenciálne

K učeniu

-kontroluje vlastné
konanie,
-dodržiava dohody,
-zaujíma sa o nové veci,
-vníma a uvedomuje si
vlastné emócie,
-odôvodňuje svoje
názory.
-dokáže sa vcítiť do
obsahu diela.

-utvára si vlastný názor,
- snaží sa porozumieť
dielu,
-objavuje a hľadá
súvislosti medzi
vlastnými skúsenosťami
a získanými poznatkami.

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame:
- skupinové, kooperatívne, projektové, diferencované vyučovanie, návštevu hudobných podujatí, besedy,
- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, inscenačné,
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-

špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené
objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia.
Postoje
Žiak
 si vytvára vzťah k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie hodnotiť svoj hudobný prejav a výkon spolužiakov,
 postupne si vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho muzicírovania a spontánneho tvorenia,
vnútornú potrebu počúvať hudbu a vedieť ju charakterizovať.
Žiak
 spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách,
z hľadiska spoločenského, historického, rešpektuje špecifiká, pozná a váži si kultúru svojho národa a iných národov,
 pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia,
 získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím (kognitívnych) vedomostí z iných
predmetov.

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Učebnica HV Autori: prof. PhDr. Eva Langsteinová. CSc., doc. Mgr. Belo Felix
7.Hodnotenie predmetu.
Predmet je klasifikovaný známkami. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Využíva sa i pochvala, ocenenie, súhlas, úsmev, rôzne ilustračné obrázky, pečiatky, symboly.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.
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Predmet: Telesná výchova – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k
upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k
formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva
predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú
motoriku. Prostredníctvom pohybu cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú
školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom
pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti:
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele:
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj:
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k
optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie:
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Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v
každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku:
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne
primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje:
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:

Triedy so všeobecným zameraním
2 hodiny/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 2 hodiny/týždeň

Téma
Základné lokomócie a
nelokomočné pohybové
zručnosti

Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry

Obsahový štandard
- proporcionálny rozvoj pohybových
schopností prostredníctvom základných
lokomócií a nelokomočných zručností (s
akcentom na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v
rôznych obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov,
skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a
pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí
tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov,
stojok, skokov.
-proporcionálny rozvoj všetkých
pohybových schopností prostredníctvom
hier,
- osvojovanie si základných herných
činností jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov
manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v
rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier

Ciele témy
Kognitívny:
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
Afektívny:
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh,
pohybov a cvičení,
- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických
cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
Psychomotorický:
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.

Výkonový štandard
- pozitívne vnímať základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú
a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu
človeka a prostriedku na upevňovanie si
zdravia,
- správne vnímať význam poradových
cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť,
efektívnejšiu komunikáciu využitie času na
cvičenie a športovanie,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v
týchto aktivitách.

Kognitívny:
- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a
vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v
športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
Afektívny:
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových

- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú
súčasť pohybových aktivít človeka,
- dodržiavať zásady fair–play pri
realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich
aktér i ako divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať
prehru s uznaním kvalít súpera.
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a schopnosť podľa nich konať a
rozhodovať
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti

Psychomotorické
cvičenia a hry

Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti

- proporcionálny a veku primeraný rozvoj
koordinačných pohybových schopností s
akcentom na priestorovo – orientačné a
rytmické schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických
schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a
tanečných cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a
tanečných cvičení v rôznom prostredí,
v rôznych obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity,
imaginácie, vizualizácie.
- osvojovanie si základných
psychomotorických cvičení v rôznych
obmenách (spojenie zmyslového
vnímania s kinestetickým v časovo –
priestorových vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných
pohybových schopností a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania
tela v rôznych polohách,
- vytváranie návyku vedomého
parciálneho dýchania, fyziologicky
správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so
zameraním na koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít
zameraných na čiastočnú i celkovú
relaxáciu.
- plávanie – elementárne poznatky o
význame plávania, technike základných
plaveckých zručností a možnostiach
aplikácie plávania vo voľnom čase,
- turistika a pohyb v letnej prírode –
elementárne poznatky o význame
turistiky, jej druhoch a spôsoboch, pešia
turistika a pobyt v prírode – základné
zručnosti, cykloturistika a p.,
informácie o možnostiach aplikácie
turistiky vo voľnom čase,
- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode –

podujatiach,
Psychomotorický:
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Kognitívny:
- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky,
tanca,
Afektívny:
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i
nadväzovaných pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky,
Psychomotorický:
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a
jeho častí v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom.

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a
pohybu ako potrebnú súčasť pohybových
činností človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i
hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a
dokázať vnímať a precítiť pohyb.

Kognitívny:
- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány)
pri pohybovej činnosti,
Afektívny:
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho
častí - poznať a vedieť
pomenovať,
Psychomotorický:
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.

- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri
pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu
človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu.

Kognitívny:
- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky,
korčuľovania, lyžovania v rôznych obmenách,
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností
prostredníctvom sezónnych pohybových aktivít,
Afektívny:
- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad
času, priestoru,
- rozvoj kultúrno–umeleckých schopností – kultúra pohybového
prejavu, precítenie pohybu,
interpretácia, kreativita,
- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v

- pozitívne vnímať pohybové aktivity v
prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým
aktivitám v rôznom prírodnom prostredí,
ochrana prírody.
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aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so
snehom a na snehu, elementárne
poznatky o význame lyžovania, základné
pohybové zručnosti z lyžovania,
informácie o možnostiach aplikácie
lyžovania vo voľnom čase,
- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie
a hry na ľade, elementárne poznatky
o význame korčuľovania, základné
pohybové zručnosti z korčuľovania,
informácie o možnostiach aplikácie
korčuľovania vo voľnom čase,
- bicyklovanie – elementárne poznatky o
význame bicyklovania, základné
pohybové zručnosti z bicyklovania,
informácie o možnostiach bicyklovania
vo voľnom čase.

kontexte s poznávacími aktivitami,
Psychomotorický:
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v
rôznych obmenách.

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu telesná výchova na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia
oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty
Umenie a kultúra

Téma
1.-5.
Téma
1.-5.
Téma 5.

Téma 3.
Téma
3.-4.

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
Učivo
(disperibilné)
30%

-používanie správnych pojmov
-vhodná komunikácia pri šport. činnostiach
-narábanie s číselnými hodnotami v praxi
-precvičovanie poznatkov prírodovedy počas turistických
vychádzok v rôznych ročných obdobiach
-lyžiarsky výcvik
-plavecký výcvik
-korčuľovanie
-drobné pohybové hry/EV/
-práca s rytmom, prvky ľudového tanca
-veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností

Prierezové témy
Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj

-precvičovať si získané základné vedomosti zamerané na bezpečné
správanie v rôznych dopravných situáciách pri pobyte mimo školy
-pri pobyte v prírode si uvedomovať jej hodnoty a dôležitosť
ochrany
-vážiť si seba i svojich spolužiakov, spolupracovať, pomáhať si pri
šport. činnostiach
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Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné
zručnosti

-uvedomiť si dôležitosť pohybu ako súčasti starostlivosti o zdravie
-poznávanie rôznych druhov tancov pochádzajúcich z rôznych častí
sveta
-prezentácia seba samého na súťažiach a vystúpeniach

4.Požiadavky na výstup.
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania
Telesnej výchovy a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie. Patrí sem:
- komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch,
- matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky,
- digitálna kompetencia,
- naučiť sa učiť,
- spoločenské a občianske kompetencie,
- iniciatívnosť a podnikavosť,
- kultúrne povedomie a vyjadrovanie.
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

aktívne a so záujmom
počúva

posudzuje svoje reálne
fyzické a duševné možnosti

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať– s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
vníma dôležitosť
neverbálneho spôsobu
komunikácie

odhaduje dôsledky
vlastného správania a
konania v najrozličnejších
situáciách

rozumie obsahom a
významom slov a
slovných spojení
pozná rozdiely medzi
folklórom a súčasnou
hudobnou produkciou

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu

sústreďuje svoju
nerozptýlenú pozornosť
na toho, kto hovorí

má pozitívny vzťah k sebe
aj k iným

Sociálne a
interpersonálne
akceptuje druhých ľudí
takých, akí sú

Existenciálne

K učeniu

používať informácie a
pracovať s nimi

pozná proces učenia,
jeho fázy

je platným členom v
tímovej práci

riešiť problémy

motivuje sa pre ďalšie
učenie

rešpektuje
individuálny hudobný
vkus

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný
názor

je schopný poznať a
pochopiť svoje
myšlienkové postupy

všíma si kultúrne
prejavy iných
národov, národností,
etník

dôveruje a je empatický/á
vo vzťahu k druhým

dokáže formulovať a
klásť otázky

dopĺňa si vedomosti a
rozvíja zručnosti,
prepája ich s
poznaným,
systematizuje ich a
využíva pre svoj ďalší
rozvoj a reálny život
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udržuje s hovoriacim
očný kontakt

háji svoje práva aj práva
iných

rozumie poznaniu, že
svet je svetom
mnohých kultúr a
rešpektuje ho

je schopný/á
spolupracovať na
spoločnej úlohe, činnosti

neskáče do reči

v tímovej práci uplatňuje
svoje individuálne
schopnosti, vedomosti a
zručnosti, spolupracuje

iné kultúry a ich
umenie považuje za
rovnocenné a
inšpirujúce

vníma človeka ako súčasť
prírody

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

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
K základným metódam teoretického vzdelávania patria:
- opis a vysvetlenie cvičenia, správania a ich opakovanie,
- demonštrácia cvičenia, správania s určením úloh na pozorovanie,
- upozornenie na chyby, nedostatky a ich príčiny s poukázaním na spôsoby ich,
- odstraňovania,
- zadávanie problémových úloh,
- zadávanie domácich cvičení,
- beseda, diskusia so žiakmi orientovaná na rozbor pohybovej činnosti a správania,
- hodnotenie dosiahnutých výsledkov a vytyčovanie ďalších úloh a cieľov.
K základným metódam osvojovania poznatkov žiakmi patria:
- pozorovanie ukážky a vytváranie predstavy o nej,
- opakovanie opisu a vysvetlenia formou vonkajšej, neskôr aj vnútornej reči,
- cieľavedomé sledovanie praktickej činnosti / iných i svojej/ a porovnávanie sledovaného,
- samostatné riešenie úloh učebnej a výchovnej činnosti,
- uvedomenie si nedostatkov a ich odstraňovanie v praktickej činnosti,
- uplatňovanie osvojených vedomostí v pohybovej činnosti, v správaní a pri sebakontrole v štandardných, postupne v zmenených
podmienkach a pri cvičení doma.
V procese telovýchovného teoretického vzdelávania žiakov je potrebné vždy spájať slovné pôsobenie s praktickou činnosťou, názornou
ukážkou a pod.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
Sivák a kol.: Metodická príručka k TV na I. stupni,
F. Sýkora a kol. Didaktika školskej TV,
UO pre I. st. ZŠ
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odborné a športové časopisy – Telesná výchova a šport, Komenský
náučné slovníky – kol. Malá encyklopédia TVaŠ,
internetové stránky,
didaktické prostriedky – magnetofón, diaprojektor.
7.Hodnotenie predmetu.
Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach,
v snahe o lepšie výkony. V smere k žiakovi by malo prevládať pozitívne hodnotenie, motivujúce k podávaniu lepších výkonov, aby šport
a pohyb sa stal neoddeliteľnou súčasťou života.
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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Predmet: Športovo-tanečná príprava – 4. ročník
1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
Predmet športovo-tanečná príprava je takisto ako telesná výchova zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie. Tým prispieva
k upevňovaniu zdravia, zlepšovaniu kondície, pohybovej výkonnosti. Prostredníctvom rozličných pohybových aktivít rozvíja jemnú i hrubú
motoriku a správne držanie tela. Významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu detí, formuje kladný vzťah
k pohybovej aktivite, má významnú kompenzačnú úlohu v procese vzdelávania.
Podieľa sa na rozvíjaní hudobnosti detí a v párovom alebo v skupinovom tancovaní učí deti prispôsobovaniu sa navzájom telesne i duševne.
2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.
Ciele predmetu športovo-tanečná príprava úzko súvisia s cieľmi predmetu telesná výchova, nadväzujú na ne a v oblasti rytmická gymnastika a
tanec ich ďalej rozvíjajú.
Ciele telesnej výchovy sú podrobne rozpracované v novom Štátnom vzdelávacom programe primárneho vzdelávania–ISCED1 (Hauser, 2008)
a vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“.
V našom novom predmete by sme chceli podporiť najmä tieto všeobecné ciele vzdelávacej oblasti:
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie.
Hlavným cieľom športovo-tanečnej prípravy je radostné prežívanie pestrej pohybovej a tanečnej činnosti so súčasným zvyšovaním
hudobno-pohybovej gramotnosti, kondície, zlepšovaním správneho držania tela.
Ďalšie ciele sú:
- vytvoriť základné pohybové a tanečné návyky a mať predstavu o svojich vlastných možnostiach,
- prebudiť a stimulovať záujem o jednotlivé pohybové úkony a začínať si uvedomovať ich potrebu pre zdravie,
- vytvoriť si základné predstavy o správnom držaní tela z hľadiska estetického i zdravotného,
- vytvoriť si návyky aktívne prijímať verbálne podnety,
- osvojiť si pravidlá uplatňovaných pohybových hier,
- rozvíjať aktívne vnímanie zvukových signálov, rytmického cítenia a hudby,
- prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
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3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Dotácia:
Téma
1.
Atletika
4 hod.

Triedy so všeobecným zameraním
0 hodín/týždeň
Triedy so zameraním na športovú a tanečnú prípravu 1 hodina/týždeň
Obsahový štandard
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok,
lezenie, plazenie, šplhanie,
Základné poznatky:
základy správnej techniky behov, skokov,
hodu loptičkou,
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou.

2.
Gymnastika
4 hod.

Základné pojmy: gymnastické náradie
žinenka, mostík, lavička, rebriny
Základné poznatky:
- základy správnej techniky gymnastických
cvičení,
Základné pohybové aktivity:
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách,
rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky
na
pružnom mostíku, výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia.

3.
Športové hry
4 hod.

Základné pojmy:
pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper
(protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry,
ihrisko (hrací priestor, hracia plocha),
bránka, kôš, hracie náčinie - lopta, gól, bod,
prihrávka,
Základné poznatky:
o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných
činností jednotlivca realizovaných hier,

Ciele témy
Kognitívny:
Bezpečne prebehnúť určitú vzdialenosť. Behať rôznym smerom,
tempom…..
Správne odštartovať a behať.
Afektívny:
Uvedomiť si význam atletických činností pre zdravie.
Oceniť si beh ako prostriedok kondície. Prejaviť záujem o
atletiku.
Psychomotorický:
Obľúbiť si pohyb. Rozoznať správnu techniku behu. Skákať
z miesta. Ukázať skok, odraz.
Technicky správne hádzať loptičkou.
Kognitívny:
Vnímať rozdiely v pohybe.
Rozoznať správne držanie tela. Kombinovať pohybové
schopnosti.
Ovládať svoje telo. Držanie tela. Poznať súťaž v športovej
gymnastike. Poznať zásady bezpečnosti pri športovej
gymnastike.
Afektívny:
Prejaviť záujem o pohyb.
Rozvíjať zmysel pre rovnováhu a koordináciu. Rozvíjať vzťah
k akrobacii. Prejaviť kladný vzťah k preskoku.
Psychomotorický:
Pohybovať sa v priestore. Ukázať vlastnú obratnosť.
Rozlíšiť zmenu polôh. Ukázať váľanie bokom.
Urobiť správny odraz. Prevaliť sa vpred i vzad.
Kognitívny:
Rešpektovať pri hre svojho spoluhráča.
Súťažiť v duchu fair play.
Poznať význam hry. Zdôvodniť, že športujeme kvôli sebe.
Poznať, že je možné cvičiť, ale aj sa zabaviť.
Afektívny:
Vnímať disciplínu pri hre. Pestovať súťaživosť. Rozvíjať zmysel
pre kolektívnosť.
Psychomotorický:
Poznať pravidlá hry. Ukázať sa aj prehrávať. Prejaviť radosť

Výkonový štandard
• Správne pomenovať základné atletické
disciplíny realizované vo výučbe.
• Správne technicky predviesť základné
atletické disciplíny v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné atletické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.

• Správne pomenovať základné cvičenia z
akrobacie realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie
základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné gymnastické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.

• Pomenovať a poznať základné herné
činnosti jednotlivca, poznať názvy hier
realizovaných vo výučbe.
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a
rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku
manipulácie s náčiním.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku
herných činností jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe.
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4.
Tanečná príprava
9 hod.

- o význame jednotlivých hier na rozvoj
určitých pohybových schopností alebo
osvojovaných pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s
rôznym tradičným, ale aj netradičným
náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností (kondičných,
koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie
osvojovaných si elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
Základné pojmy:
rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok,
tanečný motív, pohybová tvorivosť, fantázia
pri pohybovej činnosti, tanečná
improvizácia.
Základné poznatky:
o význame pohybovej kultúry (správneho
pohybového prejavu) pri realizácii
pohybových činností – akcent na správne a
estetické držanie tela, kultúrnosť,
kultivovaný pohybový prejav
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky,
poskoky, so zameraním na správne
a estetické držanie tela ako celku i jeho častí
v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby
alebo rôznych jednoduchých hudobných
nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním,
napodobňovacie pohyby (napr. zvierat,
športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné
motívy, alebo zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne
naučených tanečných krokov, motívov,
väzieb.

z pohybu.

• Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom
prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a
aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom
čase).

Kognitívny:
Poznať napnutie a uvoľnenie svalov. Rozoznať správne držanie
tela. Vysvetliť vzťah medzi pohybom a hudbou. Predviesť
tanečný prvok. Spojiť pohyb s hudbou.
Priradiť k tancom valčík, waltz, ča-ča a jive ich základné kroky.
Afektívny:
Prejaviť záujem o tanec a hudbu. Prejaviť záujem o tanečný
prvok. Vnímať rytmus, cítiť ho.
Psychomotorický:
Ukázať základné rytmické cvičenia.
Napodobniť pohybom zvieratká. Zatancovať poskočný krok,
prísunný a premenný krok. Reagovať na rytmus. Reagovať na
hudbu tancom, ako prirodzeným pohybom.
Zatancovať jednoduché rytmické tančeky.
Predviesť základné kroky tancov valčík, waltz, ča-ča a jive na
hudbu. Zatancovať v páre jednoduché figúry týchto tancov.

• Správne pomenovať základné tanečné
kroky a činnosti realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie
rytmických cvičení, tanečných krokov,
motívov v rôznych obmenách realizovaných
vo výučbe.
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s
rytmom navodeným potleskom, zvukovým
signálom, hudbou.
• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno–
pohybových, tanečných a dramatických
hrách, no i pri iných pohybových
činnostiach.
• Zatancovať jednoduché rytmické tančeky.
• Predviesť základné kroky tancov valčík,
waltz, ča-ča a jive na hudbu jednotlivo
i v páre.

Kognitívny:
Poznať význam cvičení pre zdravie. Používať naučené pohybové

• Správne pomenovať základné polohy tela,
druhy realizovaných cvičení z oblasti

Základy spoločenských tancov:
5.
Relaxačné

tance valčík, waltz, ča-ča a jive
Základné pojmy:
názvy častí tela, polôh tela i jeho častí,
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a strečingové cvičenia
4 hod.

6.
Sezónne pohybové
činnosti
4 hod.

7.
Príprava pred
lyžiarskym výcvikom
4 hod.

správne držanie tela
Základné poznatky:
o význame pohybu i jednotlivých druhoch
cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na
pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i
každodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Základné pojmy:
turistika, korčuľovanie, kolieskové korčule,
korčule, sánkovanie
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, pobytu a
pohybu v prírode v každom ročnom období
pre zdravie s akcentom na špecifiká
jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a
bezpečnosti pri realizácii aktivít v prírode,
- o technike základných pohybových
zručností realizovaných aktivít v prírode.
Základné pohybové aktivity:
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom k povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli,
- korčuľovanie – jazda vpred, vzad,
zastavenie, obrat, hry a súťaže na korčuliach
Základné pojmy:
lyžovanie, lyžiarsky postoj, kondícia
Základné poznatky:
- pochopiť potrebnú úroveň rozvoja
pohybových schopností, najmä sily,
rýchlosti a obratnosti
- zvýšiť fyzickú kondíciu
- nacvičiť prvky a pohyby potrebné pre
lyžiarsky výcvik
Základné pohybové aktivity:
- cvičenia na všeobecnú kondíciu
- naťahovacie cvičenia
- cvičenia na nácvik základného lyžiarskeho

činnosti. Poznať a rozcvičiť ochabnuté svalové skupiny.
Používať cviky na zlepšenie zdravia. Poznať význam
vytrvalosti, sily, rýchlosti, obratnosti.
Aplikovať relaxačné techniky.
Afektívny:
Vnímať význam športovania pre zdravie. Akceptovať
odstránenie únavy cvičením. Uvedomiť si potrebu správneho
držania tela. Rozvíjať schopnosť správne relaxovať.
Psychomotorický:
Poznať a ovládať svoje telo. Naučiť sa cvičením zotaviť po
záťaži. Precvičiť kĺbovú pohyblivosť a ohybnosť chrbtice.
Precvičovať cviky na správne držanie tela.

psychomotoriky.
• Ukázať správne základné polohy tela a
primerane svojim schopnostiam vykonávať
psychomotorické
cvičenia v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky psychomotoriky a
psychomotorických hier a prežívať pocity
radosti z pohybu a hry.
• Poznať jednoduché testy na posudzovanie
svojej flexibility, držania tela, dýchania

Kognitívny:
Aktívne sa pohybovať v prírode. Korčuľovať sa na ľade.
Korčuľovať sa na asfalte.
Afektívny:
Vážiť si hodnoty prírody. Prejaviť záujem o zimné športy.
Psychomotorický:
Ohľaduplne sa hrať a zabávať v prírode. Prejaviť nové pohybové
zručnosti.

• Správne pomenovať základné pohybové
činnosti vo výučbe realizovaných druhov
sezónnych pohybových aktivít.
• Ukázať správne technické predvedenie
elementárnych pohybových zručností vo
výučbe realizovaných sezónnych
pohybových činností v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky sezónnych pohybových
činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo
voľnom čase.

Kognitívny:
Poznať potrebu dobrej fyzickej kondície.
Poznať vhodné cvičenia.
Afektívny:
Tešiť sa z dobrých výkonov.
Oceniť vlastný pohyb a zlepšovanie vlastnej kondície.
Psychomotorický:
Pripraviť sa na pohyb na lyžiach.

• Správne pomenovať základné pohybové
činnosti súvisiace s prípravou na lyžiarsky
výcvik
• Ukázať správne technické prevedenie
cvičení, ktoré súvisia s prípravou na
lyžiarsky výcvik.
• Využiť naučené zručnosti pri samotnom
lyžiarskom výcviku.
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postoja
- cvičenia na nácvik základných lyžiarskych
prvkov

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu športovo-tanečná príprava na jednotlivé vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť

Téma

Osvojenie kompetencie
Žiak

Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Prierezové témy

1.-6.
1.-6.

-používanie správnych pojmov
-vhodná komunikácia pri šport. činnostiach
-narábanie s číselnými hodnotami v praxi

6.
3.

-precvičovanie poznatkov prírodovedy počas turistických vychádzok v rôznych ročných obdobiach
-drobné pohybové hry /EV/

4.

-práca s rytmom, prvky ľudového tanca

Dopravná výchova
Enviromentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
Celkový počet disponibilných hodín

Základ.
učivo
(povinné)
70%

Prehlbujúce
a doplnkové
učivo
(disponibilné)
30%

-precvičovať si získané základné vedomosti zamerané na bezpečné správanie v rôznych
dopravných situáciách pri pobyte mimo školy
-pri pobyte v prírode si uvedomovať jej hodnoty a dôležitosť ochrany
-vážiť si seba i svojich spolužiakov, spolupracovať, pomáhať si pri šport. činnostiach
-uvedomiť si dôležitosť pohybu ako súčasti starostlivosti o zdravie
-poznávanie rôznych druhov tancov pochádzajúcich z rôznych častí sveta
-prezentácia seba samého na súťažiach a vystúpeniach
12/30%

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva

21/70%

Celkový počet hodín/školský rok

33/100%

4.Požiadavky na výstup.
veľmi úzko súvisia s kompetenciami získanými v telesnej výchove (Hauser, 2008):
- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových aktivít,
aktuálnych skúseností, športových a tanečných záujmov,
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dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair-play, je tolerantný k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine,
akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojím správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti zo športovo-tanečnej prípravy, vie ich aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových
aktivitách v škole i vo voľnom čase,
- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú
zdatnosť,
- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať prostredníctvom každodenného pohybu.
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a
učebným predmetom:
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
- riekankami a básničkami používanými pri cvičeniach rozvíjať reč a slovnú zásobu detí,
- vyrozprávaným príbehom alebo pesničkou motivovať k pohybovej a tanečnej aktivite,
- textom detskej pohybovej hry, skladby alebo tanca rozvíjať reč aj pohyb súčasne.
Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky:
- učiť deti vnímať priestorové vzťahy (hore, dolu, vpred, vzad),
- počítať obrazovú reč hudby a variácií, presný nástup do tanca, ale aj počítanie v jednotlivých pohybových hrách,
- pri výstavbe choreografií učiť deti pamätať si každé geometrické rozostavenie v priestore – kruh, štvorec, trojuholník, diagonála a pod.
Digitálna kompetencia:
- využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými a tanečnými aktivitami.
Naučiť sa učiť:
- aktívne využívať informácie zo športovo-tanečnej prípravy vo voľnom čase,
- mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu a tanca.
Poznávanie okolitého sveta:
- na základe cvičení pred zrkadlom spoznávať seba a svoje telo,
- v pohybových hrách a improvizáciách spoznávať živočíšnu ríšu či prírodné javy pomocou rôznych pohybov tela a jeho častí, ako napr.
fúka vietor, rastie kvet a pod.
Iniciatívnosť a podnikavosť:
- vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športovo-tanečné aktivity v rôznom prostredí,
- byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu.
Hudobné a výtvarné cítenie:
- používaním hudobných nahrávok (najčastejšie z CD prehrávača) k pohybovým,
- hrám, cvičeniam a tancu zvyšovať hudobné cítenie detí,
-
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- rozvíjať poznávanie farieb na základe pomôcok s ktorými pracujeme na hodinách, zladenie kostýmov, prípadných rekvizít v tanci,
- rozvíjať výtvarné cítenie napr. aj nakreslením zážitku z tanečnej hodiny.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský
vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:
Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií
Téma

Kompetencie
Komunikačné

Občianske

Kultúrne

aktívne a so záujmom
počúva

posudzuje svoje reálne
fyzické a duševné možnosti

je schopný aktívne a
zrozumiteľne sa
vyjadrovať– s
prihliadnutím na
komunikačnú situáciu
vníma dôležitosť
neverbálneho spôsobu
komunikácie
sústreďuje svoju
nerozptýlenú pozornosť
na toho, kto hovorí

odhaduje dôsledky
vlastného správania a
konania v najrozličnejších
situáciách

rozumie obsahom a
významom slov a
slovných spojení
pozná rozdiely medzi
folklórom a súčasnou
hudobnou produkciou

udržuje s hovoriacim
očný kontakt

neskáče do reči

Sociálne a
interpersonálne
akceptuje druhých ľudí
takých, akí sú

Existenciálne

K učeniu

používať informácie a
pracovať s nimi

pozná proces učenia,
jeho fázy

je platným členom v
tímovej práci

riešiť problémy

motivuje sa pre ďalšie
učenie

rešpektuje
individuálny hudobný
vkus
všíma si kultúrne
prejavy iných
národov, národností,
etník

podporuje tímovú snahu

vytvára si vlastný
názor

dôveruje a je empatický/á
vo vzťahu k druhým

dokáže formulovať a
klásť otázky

háji svoje práva aj práva
iných

rozumie poznaniu, že
svet je svetom
mnohých kultúr a
rešpektuje ho

je schopný/á
spolupracovať na
spoločnej úlohe, činnosti

je schopný poznať a
pochopiť svoje
myšlienkové postupy
dopĺňa si vedomosti a
rozvíja zručnosti,
prepája ich s
poznaným,
systematizuje ich a
využíva pre svoj ďalší
rozvoj a reálny život
kriticky hodnotí svoj
pokrok, prijíma spätnú
väzbu a uvedomuje si
svoje rozvojové
možnosti

v tímovej práci uplatňuje
svoje individuálne
schopnosti, vedomosti a
zručnosti, spolupracuje

iné kultúry a ich
umenie považuje za
rovnocenné a
inšpirujúce

vníma človeka ako súčasť
prírody

má pozitívny vzťah k
svojmu zdraviu
má pozitívny vzťah k sebe
aj k iným

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
Na hodinách športovo-tanečnej prípravy používame tieto metódy:
- metóda požiadaviek,
- metóda presvedčovania,
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- metóda precvičovania,
- metóda povzbudzovania,
- metóda kladného vzoru, príkladu.
Pri nácviku nových pohybových činností by sme chceli zdôrazniť tieto metódy:
- slovné - dôležité je všetko čo nacvičujeme opísať slovami,
- názorné - ukázať, ako to treba urobiť - najlepšie je, ak to dokáže učiteľ, môže to byť i ukážka šikovného žiaka,
- činnostno-praktické - dieťa si potrebuje nový pohyb vyskúšať, niekedy potrebuje, aby sme to s ním zatancovali, až tak pochopí ako má
daný pohyb samo robiť.
Je dôležité tieto metódy kombinovať, pretože každé dieťa sa učí iným spôsobom a takto vyhovieme sluchovému, zrakovému i motorickému
typu učenia sa.
6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
a pod..
J. Poprocká: Športovo-tanečná príprava ako nový predmet na 1. stupni ZŠ v rámci školského vzdelávacieho programu ISCED 1, 2009
7.Hodnotenie predmetu.
Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka.
Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach,
v snahe o lepšie výkony. V smere k žiakovi by malo prevládať pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom ďaleko odbornejšie,
objektívnejšie a v očakávaní pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.

383

