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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, datavideoprojektor, reproduktory. Ďalších 20 počítačov je určených pre 42 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. Žiaci so záujmom o školský vzdelávací program so zameraním na 

vyučovanie matematiky a informatiky, môžu byť zaradení do tzv. interaktívnych tried na základe testovania vedomostnej úrovne 

v spomínaných predmetoch. 

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. 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 tematické pobyty, spoluorganizovanie rôznych akcií (šport, IKT, ...).  

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami 
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 

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. 
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6. 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. Vo viacerých triedach 1. aj 2. 

stupňa sú triedy vybavené IKT (interaktívna tabuľa, počítač resp. notebook, datavideoprojektor), 

 špeciálne učebne a priestory – jazykové laboratórium, učebňa fyziky, učebňa chémie, 

 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, niekoľko multimediálnych učební 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, 

 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. 
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 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. 

 

7. 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.  

8. 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 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: 

1. rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti) primerané veku, 

2. zmysluplné základné vedomosti a znalosti, 

3. vypestovaný základ záujmu o celoživotné vzdelávanie sa, 

4. jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

5. záujem o potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka: 

1. osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

2. mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

3. osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa, 

4. nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

5. mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania  
Zameranie školy je orientované na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov, konkrétne matematiky. V súvislosti so zavedením 

nového školského vzdelávacieho programu sa škola bude orientovať na rozšírené vyučovanie matematiky a informatiky. Je to požiadavka 

súčasnej doby, aby absolventi mali dostatok informácií, vedomostí a zručností s využívaním moderných technológií nielen pri štúdiu 

a celoživotnom vzdelávaní, ale aj v praxi. Škola poskytuje primárne vzdelávanie a sekundárne vzdelávanie prvého stupňa.  
Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – so špeciálnym vyznačením ukončenia programu 

poskytovaného základnou školou. Tým splní podmienky na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 

všeobecnovzdelávacom alebo odbornovzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie 

(povinnú školskú dochádzku). 

Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou pokračovať v ďalšom štúdiu. 

 
 
 
3. Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania  
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Úlohou školy ako vzdelávacej inštitúcie je vzdelávať a vychovávať žiakov usilovných, svedomitých, samostatných, čestných, schopných 

nájsť si svoje miesto v spoločnosti. Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať 

dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i 

psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť 

si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať  o prírodovedných 

otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo 

vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a 

ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, 

byť  si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.   

Profil absolventa je založený na kľúčových kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí 

a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do 

spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Čiže ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom 

a osobnom živote. 

Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú a majú nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového 

procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t.j. kompletného vzdelávacieho programu a iných aktivít prebiehajúcich v rámci školy. 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania, absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má mať osvojené 

tieto kľúčové kompetencie (upravené podľa odporúčaní Európskeho parlamentu a rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách 

pre celoživotné vzdelávanie): 

1. kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

a. uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, 

b. dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií 

a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

c. dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 

d. kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti 

2. sociálne komunikačné kompetencie 

a. dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má 

adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

b. efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

c. vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk, 

d. dokáže primerane komunikovať v materinskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch, 

e. chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej 

na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti, 
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3. kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

a. používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 

b. používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, 

grafy, tabuľky), 

c. používa základy finančnej gramotnosti ako prípravu pre reálny život po ukončení vzdelávania, 

d. používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané 

operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

4. kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

a. má osvojené základné zručnosti z oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 

b. používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

c. dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy  a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, 

d. je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

e. dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

5. kompetencia riešiť problémy 

a. uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení, 

b. pri riešení problémov je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty 

a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

c. dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady a zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

d. má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

6. kompetencie občianske 

a. uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva,  

b. uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

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

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

e. prispieva k naplneniu práv iných, 

f. je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

g. má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská,  

h. aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 

7. kompetencie sociálne a personálne 

a. dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť, nezávislosť ako člen celku, 

b. vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami, 
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c. osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo 

prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

d. dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny 

v medziosobných vzťahoch, 

8. kompetencie pracovné 

a. dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, 

b. kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

c. je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

d. chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní, 

e. dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

9. kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

a. dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to 

nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 

10. kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

a. dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného 

a hudobného umenia, 

b. dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky, 

c. uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti, 

d. cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

e. pozná tradičnú kultúru regiónu, v ktorom žije, ako aj tradičnú kultúru rodiny, 

f. pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

g. správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

h. je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

4. Pedagogické stratégie  
Stratégiou školy je využívať vhodné metódy a formy práce, ktoré sú jedným z prostriedkov motivácie a tvorivosti žiakov vo výchovno-

vzdelávacom procese. Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky s dôrazom na využívanie moderných IKT. Našou snahou 

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

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

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

semináre, diskusie, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajoba výstupov. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za 
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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, hlavne 

prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem.  Členovia turisticko-ekologického krúžku sa každoročne zúčastňujú vychádzok 

s cieľom spoznať okolie a získať vzťah k ochrane prírody. 

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, ...).  

Pedagogické stratégie, metódy a formy práce,  smerujúce k naplneniu pedagogických princípov školy:  

 podporovanie matematicky nadaných žiakov s možnosťou výberu vzdelávacieho programu v interaktívnej triede s navýšením 

týždennej časovej dotácie v matematike a informatike vo všetkých ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania,   

 využitie inovačných metód a foriem práce so zameraním na integrované vyučovanie matematiky v interaktívnych triedach, napr. aj 

realizáciou projektu Notebooky pre každého žiaka,  

 využívanie  rôznych foriem vzdelávania v matematike a informatike (povinný predmet, záujmový útvar, kurzy, súťaže) 

 vytvorenie a implementácia rozvojového programu školy s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, najmä interaktívnej 

a neinteraktívnej komunikácie a digitálnych zručnostiach,  

 formovanie digitálnej gramotnosti zvýšením dotácie hodín informatiky v interaktívnych triedach a integrovaním digitálnych 

kompetencií do výučby všetkých predmetov, aj prostredníctvom projektu Notebooky pre každého žiaka, 

 prepojenie „školských“ vedomostí s reálnym, každodenným životom (previazanie obsahu vzdelávania s praxou), 

 rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov s uprednostnením  kooperujúcich metód a foriem práce, 

 formovanie tvorivosti, flexibility, schopnosti vyhľadávať informácie a samostatne  prezentovať svoju prácu zavádzaním projektového 

vyučovania, 

 formou psycho-sociálnych tréningov na triednických hodinách posilňovať osobnostný a sociálny aspekt výchovy a vzdelávania, 
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 rozvíjanie pohybových  a športových zručností žiakov v oblasti športová streľba (zavedenie predmetu presné očko), a možnosti výberu 

z ponuky krúžkov so športovým zameraním (florbal, netradičné športy, volejbal, basketbal). 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
Škola má na zreteli aj vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiaci s poruchami správania a poruchami 

učenia, zo sociálne znevýhodneného prostredia, s nadaním). Pre týchto žiakov sú vytvorené individuálne učebné plány, ktoré zohľadňujú 

individuálny prístup učiteľa podľa potrieb žiakov. Individuálne výchovno-vzdelávacie programy sú schválené riaditeľom školy po 

konzultácii s rodičmi a špeciálnym pedagógom a psychológom. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov s poruchami učenia je 

v súlade s platným školským zákonom. 

Škola spolupracuje so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). Po odbornej stránke sa o potreby žiakov stará špeciálny pedagóg, 

psychológ, výchovný poradca. Na dobrej úrovni je spolupráca výchovného poradcu, triedneho učiteľa, vedenia školy s rodičmi žiakov so 

špeciálnymi potrebami.  

Potreby žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú zabezpečené formou príspevku na učebné pomôcky a stravovanie. 

Žiaci s nadaním navštevujú triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Zaradenie žiakov do tejto triedy je 

na základe úspešného absolvovania prijímacích skúšok z matematiky, slovenského jazyka a psychologického testu. O aktivite a úspešnosti 

týchto žiakov svedčia výsledky v rôznych súťažiach, napr.: predmetové olympiády. Športovo nadaným žiakom škola vytvára podmienky 

pre ich rozvoj prostredníctvom športových krúžkov a nepovinných predmetov. 

 

6. Vzdelávacie oblasti a začlenenie prierezových tém  
Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového vzdelávania a z formulovania kľúčových 

kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí kultúrne dedičstvo – poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty, 

ktoré sú vlastné určitej sociálnej skupine. Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo odovzdáva svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti 

ďalším generáciám. Obsah vzdelávania sa utvára na základe tradície, ktorú spoločenstvo prevzalo z minulosti a inovácie, ku ktorým 

dospelo. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný vedeckotechnický, hospodársky, sociálny a kultúrny 

rozvoj spoločnosti, napríklad informačné a komunikačné technológie, ktoré každý občan potrebuje k životu, k práci, ale aj mimo práce. 

Patrí sem napr. aj ochrana pred negatívnymi sociálnymi javmi, ochrana zdravia a pod. 

Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. Obsah nižšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený do 8 vzdelávacích oblastí, 

ktoré vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 

 
 
Povinné predmety vo vzdelávacích oblastiach pre 2. stupeň ZŠ – nižšie sekundárne vzdelávanie 
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Charakteristika jednotlivých vzdelávacích oblastí a predmetov je uvedená v Štátnom vzdelávacom programe, preto nie je potrebné 

rozpísať ich podrobne v Školskom vzdelávacom programe. 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

Matematika a práca s informáciami 
Matematika 

Informatika 

Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženská výchova 

Človek a svet práce 
Svet prác 

Technika 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Výchova umením 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 

 

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

realizovať viacerými formami: 

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

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

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

4. formou kurzu. 
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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:  

1. Multikultúrna výchova  

2. Mediálna výchova   

3. Osobnostný a sociálny rozvoj  

4. Enviromentálna  

5. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

6. Ochrana života a zdravia   

7. Tvorba projektov a prezentačné schopnosti 

8. Tradičná ľudová kultúra a regionálna výchova 

 

Iné dokumenty 
Iné dokumenty, ktoré nie sú priamo súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu, ale na základe rôznych vládnych a rezortných 

dokumentov by ich obsah mal byť implementovaný do vzdelávania žiakov. Ide o témy: 

1. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

2. Finančná gramotnosť 

3. Výchova k ľudským právam 

4. Vzdelávanie detí cudzincov 

  

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. 
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Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných 

tradičných i nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a 

prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.  

Multikultúrna výchova: 

 vedie  žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu a umožňuje žiakom zoznamovať sa s rozmanitosťou rôznych kultúr, ich tradíciami 

a hodnotami (vedie žiakov ku pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti), 

 podnecuje  a rozvíja  u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne zachováva ich povedomie príslušnosti k 

vlastnej kultúre, 

 rozvíja zmysel  žiakov pre spravodlivosť, solidaritu, toleranciu, 

 rozvíja schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných kultúr. 

Tematické okruhy Multikultúrnej prierezovej témy vychádzajú z aktuálnej situácie, reflektujú aktuálne dianie a  súčasnú situáciu v 

spoločnosti. Jednotlivé témy sa môžu uskutočňovať prakticky prostredníctvom hier, cvičení, modelových situácií a diskusií.  

Multikultúrnu výchovu je možné prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy 

takto môžeme v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe 

materinského a cudzích jazykov. 
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Ročník Téma                 Predmet Téma (v predmete) 

7. Etnický pôvod - Akceptovanie inej kultúry ETV Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity 

DEJ Život našich predkov 

5. 

 

Multikulturalita - Spoznávanie iných kultúr a 

emocionálne pochopenie inej kultúry 

ANJ 

 

Priatelia a rodina: geografia - svet 

Môj svet: Školy v Anglicku a Škótsku 

6. 

 

Multikulturalita - Spoznávanie iných kultúr a 

emocionálne pochopenie inej kultúry 

ETV Kognitívna a emocionálna empatia 

AJ Môj život: Narodeniny v Británii 

7. Multikulturalita - Spoznávanie iných kultúr a 

emocionálne pochopenie inej kultúry 

GEO Obyvateľstvo – rasy, národy, náboženstvá 

8. Multikulturalita - Spoznávanie iných kultúr a 

emocionálne pochopenie inej kultúry 

VYU Tradície a identita 

9. 

 

Multikulturalita - Spoznávanie iných kultúr a 

emocionálne pochopenie inej kultúry 

VYU Podnety umenia 

OBN Poznanie menšín, s ktorými žiaci prichádzajú do 

styku 

5. 

 

Multikulturalita - Poznať históriu, zvyky, tradície 

iných kultúr 

SJL V ríši rozprávok 

Povej vetrík, povej – uspávanky, ľúbostné piesne 

Ideme s koledou 

DEJ Čo je náboženstvo 

6. 

 

Multikulturalita - Poznať históriu, zvyky, tradície 

iných kultúr 

AJ Môj život: Sviatky 

DEJ Arabská ríša 

NAV Skutky lásky 

7. 

 

Multikulturalita - Poznať históriu, zvyky, tradície 

iných kultúr 

ANJ CLIL história: Londýn 

Skúsenosti: Hrdinovia a hrdinky vo Veľkej Británii 

DEJ Objavitelia a objavovaný 

NAV Hlavné učenie svet. náboženstiev 

NEJ Vianoce v nemecky hovoriacich krajinách 

RUJ L19 – Na exkurzií v Moskve 

OBN Multikulturalizmus 

8. 

 

Multikulturalita - Poznať históriu, zvyky, tradície 

iných kultúr 

AJ 4. Miesto a čas: Robin Hood 

RUJ 

 

L10 – V zime 

L6 – V meste Sankt Peterburg 
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NEJ Veľká noc v nemecky hovoriacich krajinách 

ETV Zdroje etického poznania ľudstva 

VYU Tradície a identita 

9. Multikulturalita - Poznať históriu, zvyky, tradície 

iných kultúr 

VYU Podnety umenia 

7. Princípy sociálneho zmieru a solidarity - Boj proti 

neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbii 

NAV Norimberský proces a nacizmus 

9. 

 

Princípy sociálneho zmieru a solidarity - Boj proti 

neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbii 

OBN Rozvoj tolerantných postojov k nositeľom 

odlišných kultúr 

ETV Závislosti – sekty, kulty, rasová neznášanlivosť 

DEJ Hitlerova diktatúra v Nemecku 

Život v okupovanej Európe 

5. Kultúrna diferencia -  Schopnosť chápať vzťahy 

vlastnej kultúry s inými kultúrami 

NAV Baránok boží 

8. Kultúrna diferencia -  Schopnosť chápať vzťahy 

vlastnej kultúry s inými kultúrami 

NAV Čo znamená veriť 

9. Kultúrna diferencia -  Schopnosť chápať vzťahy 

vlastnej kultúry s inými kultúrami 

AJ Miesto a čas: Vzdelávanie v USA 

GEO Oblasti Európy 

5. Ľudské vzťahy - Spolupráca s inými kultúrami AJ Ľudia 

6. Ľudské vzťahy - Spolupráca s inými kultúrami SJL Zhovárame sa a diskutujeme 

Rozhovor nie sú iba slová 

Argument a protiargument 

9. Ľudské vzťahy - Spolupráca s inými kultúrami OBN Medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov 

blízkych i vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných 

kultúr 

6. Ľudské vzťahy - Rozvoj medziľudskej tolerancie ETV Kognitívna a emocionálna empatia 

7. Ľudské vzťahy - Rozvoj medziľudskej tolerancie AJ Môj život: Rodiny 

5. Ľudské vzťahy - Medziľudské vzťahy v škole, 

vzťah medzi učiteľmi a žiakmi 

OBN Princípy fungovania triedneho kolektívu 

6. Ľudské vzťahy - Medziľudské vzťahy v škole, 

vzťah medzi učiteľmi a žiakmi 

ETV Kognitívna a emocionálna empatia 
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Mediálna výchova 
Médiá sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je 

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

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

Hlavným cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je rozvoj (postupné zvyšovanie úrovne) mediálnej gramotnosti žiakov – schopnosti 

kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. Na 2. stupni 

základnej školy je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a osvojili si stratégie 

bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií.  

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

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

7. 

 

Ľudské vzťahy - Medziľudské vzťahy v škole, 

vzťah medzi učiteľmi a žiakmi 

ETV Byť sám sebou a vedieť obhájiť svoje práva a 

názory 

SJL 

 

Komunikačné vibrácie 

Asertívna a efektívna komunikácia 

Tvoríme prívet 

8. Ľudské vzťahy - Medziľudské vzťahy v škole, 

vzťah medzi učiteľmi a žiakmi 

NAV 

 

Extrémizmus 

Vojnový konflikt 

RUJ L3 – V škole 

8. Chápanie umenia ako prostriedku komunikácie VYU Prieniky umení 

9. 

 

Chápanie umenia ako prostriedku komunikácie ETV Masmediálne vplyvy – prosociálne vzory 

v médiách, výchova kritického diváka 

VYU Podnety umenia 

OBN Schopnosť komunikovať a spolupracovať s 

nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí 

tolerancie a vzájomnej úcty 

7. Spoznávanie umenia vychádzajúceho z rôznych 

národov, náboženstiev 

GEO Obyvateľstvo 

8. Spoznávanie umenia vychádzajúceho z rôznych 

národov, náboženstiev 

VYU Tradície a identita 

9. Spoznávanie umenia vychádzajúceho z rôznych 

národov, náboženstiev 

VYU Prieniky umenia a vedy 
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 nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne;  

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

 získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu;  

 osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov. 

 

Ročník Téma  Predmet Téma (v predmete) 

5. Môj deň s médiami Slovenský jazyk  Interview  

Chceme byť informovaný 

Etická výchova Detský čin roka 

Náboženská výchova Druhy modlitieb 

Čo sú symboly 

Internet ako informačné, vzdelávacie 

a zábavné centrum 

Slovenský jazyk Encyklopédie  

Reklama všade okolo nás Slovenský jazyk Reklama  

Výtvarná výchova Podnety dizajnu 

6. Spravodajstvo v médiách Etická výchova Odolať tlaku skupiny 

Informatika Aplikácia na spracovanie textu  

Animovaný film 

Etika v médiách Náboženská výchova Etika v médiách 

Ako nás reklama ovplyvňuje a 

presviedča 

Etická výchova Vieme sa navzájom pochopiť? 

Slovenský jazyk Informuj presne a pútavo 

Internet ako informačné, vzdelávacie 

a zábavné centrum 

Etická výchova Internet a jeho záludnosti 

7. Ako zhodnotiť filmové dielo (mediálni 

a skutoční hrdinovia) 

Občianská náuka Štuktúra ľudskej spoločnosti a vzťahy v nej 

Veľke spoločenské skupiny a rozvrstvenie 

ľudskej spoločnosti 

Štruktúra ľudskej spoločnosti - rasy, národy, 

etniká 

Náboženská štruktúra ľudskej spoločnosti 

Kultúra, multikultúrnosť 

Slovenský jazyk Rozhlasová hra 

Filmové umenie 
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Ako nás reklama ovplyvňuje a 

presviedča 

Slovenský jazyk Komunikácia 

Komunikačné situácie 

Reklama všade okolo nás Výtvarná výchova Podnety dizajnu 

Umenie v živote 

Internet ako informačné, vzdelávacie 

a zábavné centrum 

Slovenský jazyk Pripravujeme projekt 

Náboženská výchova Kto za to môže? 

Etická výchova „ Zázrak života“ - počatie a prenatálny život 

ľudského plodu. 

8. Spravodajstvo v médiach Informatika Aplikácia na spracovanie videa 

Etická výchova Pozitívne vzory 

Svedomie a morálka 

Slovenský jazyk Debatujeme na úrovni 

Etika v médiách Etická výchova Etika, mravné hodnoty a normy 

Druhy a typy periodickej tlače Informatika Spracovanie informácií formou prezentácie 

Slovenský jazyk Úspešná plavba v mori informácií 

Ako zhodnotiť filmové dielo (mediálni 

a skutoční hrdinovia) 

Náboženská výchova Kto je človek 

Internet ako informačné, vzdelávacie 

a zábavné centrum 

Slovenský jazyk Literatúra faktu 

Nezabudnite sa prihlásiť včas 

9. Spravodajstvo v médiach Informatika Oblasti využitia informatiky 

Etická výchova Konflikt a riešenie konfliktu 

Kritické hodnotenie televíznych programov 

Programy, ktoré nám radia 

Ako zhodnotiť filmové dielo (mediálni 

a skutoční hrdinovia) 

Slovenský jazyk Dramatické umenie 

Náboženská výchova Moje vzory 

Etika v médiách Slovenský jazyk Uvažujeme spolu 

Druhy a typy periodickej tlače Slovenský jazyk Publicistický štýl 

Internet ako informačné, vzdelávacie 

a zábavné centrum 

Informatika Informačná spoločnosť 

Slovenský jazyk Drieme v tebe umelec? 

Hľadáme odborníkov 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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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. 

Cieľom jej uplatňovania je nasmerovať žiakov k: 

 porozumeniu sebe a iným, 

 získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým, 

 zvládnutiu vlastného správania, 

 formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej, 

 rozvíjanie základných zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, 

 získanie základných sociálnych zručností pre riešenie rôznych situácií, 

 akceptácií rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov, 

 uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového správania sa v každodennom živote. 

Ročník Téma  Predmet Téma (v predmete) 

5. Faktory ovplyvňujúce telesný, 

psychologický a soc. vývin – vnímanie 

samého seba, sebarozvoj, sebamotivácia, 

autoregulácia 

ETV Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 

OBN Kompromis 

6. Faktory ovplyvňujúce telesný, 

psychologický a soc. vývin  

OBN Osobnosť 

Psychológia v každodennom živote – poznanie a jej 

úrovne 

7. Faktory ovplyvňujúce telesný, 

psychologický a soc. vývin  

ETV Objavenie vlastnej jedinečnosti 

8. Faktory ovplyvňujúce telesný, 

psychologický a soc. vývin  

NAV Sebapoznanie 

Sebaprijatie 

9. Faktory ovplyvňujúce telesný, 

psychologický a soc. vývin  

NAV Spoznať svoje silné a slabé stránky 

5. Spravodlivosť  a rovnosť v spoločnosti – 

moje predstavy o hodnotách (dôležité, 

OBN Práva a povinnosti rodičov a detí 
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menej dôležité, nebezpečné pre mňa), 

podrobnosti a odlišností ľudí (vzťahy 

medzi nimi), ja a moje potreby v rámci 

spoločnosti,  moje vlastné práva, moja 

spotreba (hospodárenie s peniazmi, 

sociálna spravodlivosť, sociálno – 

patologické javy v spoločnosti, jedinec 

a problémy v spoločnosti 

6. Spravodlivosť  a rovnosť v spoločnosti  ETV Pozitívne vzory správania v histórii, literatúre 

a každodennom živote 

Zvládnutie asertivity 

OBN Sociálne zručnosti 

Ľudská psychika 

7. Spravodlivosť  a rovnosť v spoločnosti  ETV Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory 

OBN Ľudské práva a slobody 

Občianske práva a povinnosti 

Medzinárodné dokumenty o ľudských právach a 

právach detí 

8. Spravodlivosť  a rovnosť v spoločnosti  OBN 

 

Právo, zákon, morálka, spravodlivosť, rovnosť 

Právny poriadok Slovenskej republiky 

ETV Ekonomické hodnoty a etika 

9. Spravodlivosť  a rovnosť v spoločnosti  OBN Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

5. Mravné normy v správaní a myslení – 

rozvoj sociálnych zručností v oblasti 

komunikácie, verbálna a neverbálna 

komunikácia, komunikácia 

v každodennom živote, prezentácia,  

komunikácia a medziľudské  vzťahy 

ETV Otvorená komunikácia 

ANJ Jedlá 

OBN Základné komunikačné techniky 

NAV Modlitba v Starom zákone 

Kto horí pre mňa 

6. Mravné normy v správaní a myslení  ANJ Zábava 

OBN Sociálne skupiny 

Sociometria skupiny 

SJL Zhovárame sa a diskutujeme 



25 

 

Argument a protiargument 

NAV Sila slova 

Zlaté pravidlo 

7. Mravné normy v správaní a myslení  ANJ Budúcnosť 

NEJ Komunikácia 

OBN Ľudské a občianske práva 

SJL Komunikačné situácie 

Asertívna a efektívna komunikácia 

8. Mravné normy v správaní a myslení  ANJ Minulosť a prítomnosť 

OBN Schopnosť komunikovať a spolupracovať s 

nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí 

tolerancie a vzájomnej úcty 

RUJ Ahoj škola L1 

V škole L3 

9. Mravné normy v správaní a myslení ANJ Môžem sa  spýtať, Kúpa a predaj 

ETV Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí 

RUJ V obchode L12 

Dobrú chuť L14 

5. 4. Učebné štýly a dlhodobý cieľavedomý 

sebarozvoj – môj vzťah k štúdiu, 

plánovanie realistických cieľov, svet 

práce a povolaní, práca ako hodnota 

OBN Vzdelanie v systéme hodnôt detí školského veku 

6. Učebné štýly a dlhodobý cieľavedomý 

sebarozvoj  

OBN Proces učenia sa 

7. Učebné štýly a dlhodobý cieľavedomý 

sebarozvoj  

ETV Objavenie vlastnej jedinečnosti 

9. Učebné štýly a dlhodobý cieľavedomý 

sebarozvoj  

OBN Ako si hľadať zamestnanie 

Prijímacie konanie do zamestnania 

5. Práva, povinnosti, zodpovednosť 

v skupine, rôzne typy spolupráce, 

pravidlá – jedinec a skupina, jedinec 

a spoločnosť, zásady ľudského spolužitia 

OBN Riešenie konfliktov  

Princípy fungovania triedneho kolektívu 

Pravidlá spolupráce 
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6. Práva, povinnosti, zodpovednosť 

v skupine, rôzne typy spolupráce, 

pravidlá  

ETV Kognitívna a emocionálna empatia 

Prosociálne správanie 

OBN Vytváranie sociálnych vzťahov jednotlivca v širšom 

prostredí (som dieťa, žiak, spolužiak, člen partie) 

7. Práva, povinnosti, zodpovednosť 

v skupine, rôzne typy spolupráce, 

pravidlá  

ETV Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity  

OBN Spoločnosť a jej zloženie 

Multikulturalizmus 

NAV Práva človeka 

Rozhodnutie a sloboda 

8. Práva, povinnosti, zodpovednosť 

v skupine, rôzne typy spolupráce, 

pravidlá  

NAV Práca jej zmysel 

Spoločné dobro 

9. Práva, povinnosti, zodpovednosť 

v skupine, rôzne typy spolupráce, 

pravidlá  

NAV Kresťanské posolstvo ľudskosti 

Požiadavka spravodlivosti, čestnosti a 

zodpovednosti 

5. Faktory zdravého životného štýlu, 

prevencia problémového a rizikového 

správania –zdravý životný štýl, 

psychohygiena, odolnosť voči záťažovým 

situáciám 

OBN Zdravý životný štýl: zdravá životospráva, pravidlá 

duševnej hygieny 

7. Faktory zdravého životného štýlu, 

prevencia problémového a rizikového 

správania 

NAV Svedomie 

Vlastné hranice a vina 

Sviatosť zmierenia 
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TSV Vytrvalostný beh – poznať význam rozcvičenia, 

vedieť využiť cvičenie na rozvoj pohybových 

schopností, význam fyzickej kondície pre vývoj 

jednotlivca 

Hrazda, Kruhy – sebahodnotenie – osvojenie si 

správnych zásad, mať príjemný zážitok z vykonanej 

pohybovej činnosti, poznať zásady bezpečného 

správania, dopomoc, záchrana pri cvičení, zásady 

správnej výživy, prevencia pred civilizačnými 

ochoreniami pohybovou aktivitou 

Testovanie žiakov – porovnať vstupné a výstupné 

výsledky, ich analýza 

8. Faktory zdravého životného štýlu, 

prevencia problémového a rizikového 

správania 

TSV Vytrvalostný beh – poznať význam rozcvičenia, 

vedieť využiť cvičenie na rozvoj pohybových 

schopností, význam fyzickej kondície pre vývoj 

jednotlivca 

Hrazda, Kruhy – sebahodnotenie – osvojenie si 

správnych zásad, mať príjemný zážitok z vykonanej 

pohybovej činnosti, poznať zásady bezpečného 

správania, dopomoc, záchrana pri cvičení, zásady 

správnej výživy, prevencia pred civilizačnými 

ochoreniami pohybovou aktivitou 

Testovanie žiakov – porovnať vstupné a výstupné 

výsledky, ich analýza 
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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. 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k 

životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje 

sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, 

ekonomické a sociálne. 

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, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci 

získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primetané a 

vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode. 

 

9. Faktory zdravého životného štýlu, 

prevencia problémového a rizikového 

správania 

TSV Vytrvalostný beh – poznať význam rozcvičenia, 

vedieť využiť cvičenie na rozvoj pohybových 

schopností, význam fyzickej kondície pre vývoj 

jednotlivca 

Hrazda, Kruhy – sebahodnotenie – osvojenie si 

správnych zásad, mať príjemný zážitok z vykonanej 

pohybovej činnosti, poznať zásady bezpečného 

správania, dopomoc, záchrana pri cvičení, zásady 

správnej výživy, prevencia pred civilizačnými 

ochoreniami pohybovou aktivitou 

Testovanie žiakov – porovnať vstupné a výstupné 

výsledky, ich analýza 

ETV Zdravý životný štýl 

Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota                                            
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Ročník Téma  Predmet Téma (v predmete) 

5. Ochrana prírody a krajiny BIO Život v lese 

Život vo vode a na brehu 

Život na lúkach a poliach 

ETV Etické aspekty ochrany prírody 

SJL V ríši rozprávok (Zlatá páva, O červenej sliepočke, Vták Hrom) 

Čo opriadli povesti (Kôň so zelenou hrivou) 

6. Ochrana prírody a krajiny BIO Život s človekom v ľudských sídlach 

SJL Človeče, spoznávaš sa v bájkach? (Ezop: O vtákoch, zvieratách 

a netopieroch) 

7. Ochrana prírody a krajiny SJL Dobrodružstvo v literatúre (Kipling: Mauglí)) 

Dobrodružstvo v literatúre (London: Sivé vĺča (Biely tesák), Volanie 

divočiny) 

8. Ochrana prírody a krajiny SJL Vedecko – populárna literatúra (Bell: Zvolenská stolica) 

FYZ Premeny skupenstva látok. Kyslé dažde 

9. Ochrana prírody a krajiny SJL Epika a epické žánre(Hečko: Červené víno) 

5. Zložky životného prostredia BIO Voda a jej okolie 

SJL Na návšteve u rozpravkárov (Andersen: Slimák a ružový ker, Čapek: 

Rozprávka psia) 

7. Zložky životného prostredia SJL Detský hrdina v literatúre (Uhriík: Machova svorka (o záchrane topiaceho 

sa psíka)) 

8. Zložky životného prostredia BIO Neživé zložky prostredia 

Biologická a ekologická rovnováha 

FYZ Premeny skupenstva látok. Kyslé dažde 

9. Zložky životného prostredia BIO Životné prostredie 

5. Prírodné zdroje a ich využívanie SJL Pozrime si rozprávku (O medveďovi, čo vedel premýšľať) 

6. Prírodné zdroje a ich využívanie SJL O čom rozprávajú báje? (Zrodenie sveta, Tatranská Kikimora, Marec: 

Tatranské plesá, Hronský: Prečo je tak divá rieka) 

8. Prírodné zdroje a ich využívanie BIO Neživá príroda 

Využívanie a získavanie nerastných surovín 
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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 uskutočnuje v rámci kurzu Ochrana človeka a prírody a na praktickom účelovom 

cvičení dvakrát ročne. 

9. Prírodné zdroje a ich využívanie FYZ Svetelné zdroje- Slnko a žiarovka 

6. Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

SJL Balady (Kačička divoká) 

Balady (Išli hudci horou) 

7. Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

SJL Robinsonáda (Defoe: Robinson Crusoe) 

Robinsonáda (oDell: Ostrov belasých delfínov 

VYV Podnety dizajnu –návrh úžitkového predmetu 

Podnety architektúry- typ, funkcia, výraz a vzhľad stavby 

8. Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

BIO Globálne environmentálne problémy a ich riešenie 

Ochrana významných minerálov 

Osobitosti neživej prírody Slovenska 

FYZ Zákon zachovania energie 

 Iné zdroje energie(vodné elektrárne, tradičné a netradičné zdroje energie) 

Teplo  (parné stroje a benzínové motory) 

9. Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

BIO Faktory ovplyvňujúce ŽP organizmov a človeka 

5.  Vzťah človeka k prostrediu NAV Modlitba svätých 

6. Vzťah človeka k prostrediu NAV Ekologické problémy 

SJL Piesne(Zeman: V dolinách) 

Piesne (Peteraj: Horehronie) 

7. Vzťah človeka k prostrediu BIO Náš životný štýl 

Prostredie a zdravie 

8. Vzťah človeka k prostrediu BIO Globálne a environmentálne problémy 

FYZ Elektrický odpor, sériové a paralelné zapojenie žiaroviek ( klasické 

a úsporné) 

SJL Poézia (Krasko: Otcova rola) 

Zo života mladých ľudí (Figuli: Tri gaštanové kone) 

9. Vzťah človeka k prostrediu NAV Ekologická uvedomelosť kresťanov 

BIO Starostlivosť o prírodné a životné prostredie 
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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. 

Ročník Téma:  Predmet Téma (v predmete) 
6. Osvojiť si zásady bezpečného správania sa 

ako chodec, cyklista, cestujúci 

CHE Voda,vzduch. 

Uvedomiť si význam dopravy a zariadení 

ovplyvňujúcich cestnú premávku 

INF 

AN, 

CHE 

FYZ 

Animovaný film 

Prázdniny - doprava 

Chemické látky a zmesi 

Hydraulické zariadenie 

7. Formovať mravné vedomie a správanie sa 

pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

ANJ Budúcnosť  transportu 

7., 8. Naučiť deti pozorovať svoje okolie 

vzhodnocovať situaciu z hľadiska 

bezpečnosti 

ANJ 

CHE 

Naše prírodné prostredie 

Skleníkový efekt-ochrana životného 

prostredia 

8., 9. Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného 

systému záväznými právnymi predpismi 

INF 

ANJ 

CHE 

FYZ 

Interaktívna komunikácia 

Nakupovanie - kúpa cestovného lístka 

Deriváty uhľovodíkov - ich použitie 

Zdroje energie 

9. Zvládnuť  techniku chôdze a jazdy na 

bicykli 

FYZ Pokoj a pohyb 
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Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

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. Regionílnu výchovu 

máme v samostatnom predmete. 
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Ročník Téma  Predmet Téma (v predmete) 

5. Rozprávky, príbehy, ľudové piesne, 

zvyky  a obyčaje, folklórne tradície, legendy 

spojené s históriou obce, mesta, tradičné 

regionálne zvyky a obyčaje 

 Slovenský jazyk a literatúra V ríši rozprávok 

Na návšteve u rozprávkarov 

Čo opriadli povesti 

Príbehy spred tisícročí 

5. 

 

 

6. 

 

8. 

Moja rodina 

 

 

Významné osobnosti regiónu 

 

Významné osobnosti  rôznych oblastí kultúry 

a histórie Slovenska 

Etická výchova 

 

 

Etická výchova 

 

Etická výchova 

Poznanie a pozitívne hodnotenie 

druhých 

Otvorená komunikácia 

Pozitívne vzory správania v histórii 

a literatúre 

Zdroje etického poznania ľudstva 

5. 

 

9. 

Moja rodina 

Škola, okolie školy 

Škola, okolie školy 

Občianska náuka 

 

Geografia 

Moja rodina 

Moja škola 

Košický kraj 

5. 

 

8. 

 

 

Prírodné krásy regiónu 

Flóra a fauna na Slovensku 

Minerály, skameneliny, jaskyne na území  regiónu 

Chránené územia na Slovensku 

Biológia 

Etická výchova 

Biológia 

 

Biológia 

Poznávame prírodu okolo nás 

Etické aspekty ochrany prírody 

Ochrana významných minerálov 

 

Ochrana neživej prírody  (NP, CHKO) 

8. Geografické zvláštnosti  Slovenska 

Geografické a prírodné monumenty, jaskyne 

Biológia Osobitosti neživej prírody Slovenska 

5. Regionálne múzeá, prírodovedné múzeá, galérie, 

skanzeny 

Umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké 

remeslá regiónu 

Dejepis Kto ochraňuje historické pamiatky 

Práca – trest  
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7.  

 

 

 

 

9. 

Obec, mesto, v ktorom žijem 

Kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce,mesta 

 

 

Obec, mesto, v ktorom žijem 

Kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce,mesta 

Regionálne múzeá, prírodovedné múzeá, galérie, 

skanzeny 

Chránené rastliny a živočíchy na území regiónu 

Dejepis 

 

 

 

 

Geografia 

Ranostredoveké preduhorské Košice 

Košice za dynastie Arpádovcov 

Košice v rokoch 1301-1369 

Najznámejšie pamiatky v historickom 

jadre Košíc 

Poloha a rozloha SR 

Cestovný ruch 

Historické územia a tradície 

Cestovný ruch a krásy SR 

Ochrana prírody, chránené územia 

Rastlinstvo a živočíšstvo SR 

7. Tradičné produkty a zamestnania v regióne Dejepis Košice za dynastie Arpádovcov 

6. Rozprávky a príbehy spojené s históriou obce, 

mesta 

Ľudové piesne a tance, dramatické umenie 

Tradičné remeslá, umelecké produkty 

Produkcia potravín a strava 

Slovenský jazyk a literatúra Ľudová slovesnosť (príslovia, 

porekadlá, pranostiky, hádanky, 

a balady) 

Svet v pohybe – dynamický opis 

6. Ústne tradície a prejavy (nárečia)  O čom rozprávajú báje ? 

7.  Tradičné regionálne zvyky a obyčaje, Miestne 

a regionálne jazyky 

Ľudové piesne a tance 

Spoločenské praktiky a zvyky 

Slovenský jazyk a literatúra Poézia (básne štúrovských básnikov na 

motívy z ľudovej slovesnosti) 

5. Tradičné regionálne zvyky a obyčaje Dejepis Sviatočné a pamätné dni 

6. 

9. 

Tradičné regionálne zvyky a obyčaje 

Kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta 

Významné osobnosti regiónu 

Občianska náuka 

Geografia 

Moja obec, región, vlasť 

Cestovný ruch 

7. Folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej 

kultúry : ústne, herné, dramatické,spevné, tanečné 

a hudobné) 

Odev (kroje na dedine) 

Slovenský jazyk a literatúra Detský hrdina v literatúre 

Próza (poviedková tvorba Kukučína, 

Tajovského, Hronského) 

Filmové umenie (Hronský – Sokoliar 

Tomáš) 
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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.  

 

 

 

 

8. Miestne a regionálne jazyky 

Tradičné regionálne zvyky, obyčaje  Regionálne 

múzeá, galérie, skanzeny 

Ľudové piesne a tance, dramatické umenie 

Ústne tradície a prejavy - nárečia 

Slovenský jazyk a literatúta Ľúbostná poézia 

(ľudová a poloľudová pieseň) 

Prírodná poézia 

Epické poézia 

Próza 

Zo života mladých ľudí (Figuli – Tri 

gaštanové kone) 

5. Tradičná nehmotná kultúra 

Spoločenské praktiky a zvyky 

Rituály a slávnostné udalosti 

Tradície spojené s náboženskými sviatkami 

Dejepis Sviatočné a pamätné dni 

9. Ľudové piesne a tance 

Spoznávanie regionálnej kultúry a typické prejavy 

kultúr iných regiónov Slovenska v oblasti 

ľudových tradícií 

Folklórne tradície (ústne , herné, dramatické, 

spevné, tanečné ...) 

Slovenský jazyk a literatúra Poézia 

Epika a epické žánre 

Dramatické umenie 

Národný jazyk 

Spisovný jazyk a nárečia 
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Ročník Predmet Téma  
5. MAT Súmernosť v rovine 

Jednotky dĺžky 

Kockové telesá 

ANJ Zvieratá 

GEO Vesmír 

Typy krajín 

Pamiatky Unesco 

TEC Príprava jedál a výživa 

INF Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 

ETV Detský čin roka 

NAV Orientujem sa vo Svätom Písme 

6. MAT Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika 

SJL Informuj presne a pútavo 

ANJ Zvieratá 

GEO Austrália, Oceánia 

Amerika 

INF Animovaný film 

NAV Projekt pomoci iným 

FYZ História merania fyzikálnych veličín 

Vlastnosti kvapalín a plynov 

Vlastnosti pevných látok a telies 

Látky a telesá, vlastnosti pevných kvapalných a plynných látok 

Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 

CHE Vzduch a ochrana životného prostredia 

OBN Obec, mesto, mestská časť v ktorej žijem 

História nášho mesta- najdôležitejšie historické udalosti 

Osobnosť nášho mesta 

NEJ Moja rodina 

Moja obľúbená hviezda 

7. MAT Pomer 

Priama a nepriama úmernosť 
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SJL Miesto, ktoré mám rád 

Slávni rečníci 

Praktický pomocník 

ANJ Opis mesta 

GEO Afrika 

Ázia 

TEC Námety na tvorbu projektov 

INF Prezentácie 

ETV Svetové náboženstvá 

NAV Moja angažovanosť 

FYZ História merania fyzikálnych veličín 

Teplota, meranie teploty, teplotná rozťažnosť kvapalín 

Premena skupenstva látok, topenie a tuhnutie 

Teplo 

CHE Pozorovanie chemických dejov v prírode 

OBN Náboženská štruktúra ľudskej spoločnosti 

Prírodné katastrofy 

Migrácia a terorizmus 

NEJ Moja vysnívaná dovolenka 

Môj celodenný jedálny lístok 

8. MAT Trojuholník 

Pravdepodobnosť a štatistika 

ANJ Móda 

Dôležitá udalosť v histórií 

Londýn 

Írsko 

Všeobecne o Anglicku 

Vedci a vynálezy vo Veľkej Británii 

Wales 

Pohoria Veľkej Británie 

Súčasná hudba v Anglicku 

Jedlo Veľkej Británie 

Športy Veľkej Británie 

Módy Veľkej Británie 
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Rieky a jazerá  Veľkej Británie 

BIO Globálne a ekologické problémy 

Ochrana prírody 

GEO Mestá Európy 

Štáty Európy 

TEC Námety na tvorbu projektov 

INF Spracovanie videa 

ETV Svetové náboženstvá 

Sekty 

Závislosti 

História peňazí 

Vianočné zvyky v regiónoch Slovenska 

Terorizmus 

NAV Kto je človek 

FYZ Skúmanie telesa 

Skúmanie vlastností svetla 

Astronómia 

CHE Skleníkový efekt 

OBN Formy vlády 

Voľby do NR SR 

Občianske právo – Ochrana spotrebiteľa 

Migrácia a terorizmus 

NEJ Môj životopis 

9. MAT Telesá 

Štatistika 

ANJ Regióny Slovenska 

DEJ Osobnosti slovenských a svetových dejín 

BIO Dedičstvo 

GEO Mestá Slovenska 

Dediny Slovenska 

INF Informačná spoločnosť – vírusy, licencie, legálnosť, riziká IKT 
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu má výrazne interdisciplinárny charakter, pretože sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. 

V programe nižšieho sekundárneho vzdelávania je ťažisko  vyučovania výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo vzdelávacej oblasti 

Človek a hodnoty prostredníctvom predmetov etická a náboženská výchova. Biologický aspekt  výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa 

realizuje vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda v predmete biológia a spoločensko-občiansky aspekt v oblasti Človek a spoločnosť cez 

predmet občianska náuka. Výchova k manželstvu a rodičovstvu je ucelený systém výchovy a vzdelávania žiakov, preto sa dá pri 

relevantných témach aplikovať aj v ostatných učebných predmetoch (slovenský jazyk, cudzie jazyky a pod. podľa zamerania textov, 

s ktorými sa bude na konkrétnej hodine pracovať). Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby  prispievali k výchove 

celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické 

zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak vytvárať optimálne medziľudské vzťahy.   

Ročník Téma Predmet Téma (v predmete) 
5. Priateľstvo ETV Tvorivosť v medziľudských vzťahoch 

Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

ETV Svetové náboženstvá 

Sekty 

Závislosti 

História peňazí 

Vianočné zvyky v regiónoch Slovenska 

Terorizmus 

NAV Priateľstvo a láska 

FYZ Pohyb, práca, výkon, energia 

Elektrický obvod 

OBN Osobné financie 

Riešenie 3 základných ekonomických otázok v rôznych historických 

obdobiach 

Vplyv reklamy na spotrebiteľa 

Migrácia a terorizmus 

NEJ Môj ideálny deň 

Môj najlepší kamarát 

Moja budúcnosť 

Mesto Košice 

VYU Komplexné projekty – spoločný projekt 
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OBN Hodnoty v rodine 

6. Priateľstvo ETV Prosociálne správanie 

7. Priateľstvo BIO Partnerské vzťahy a rodina 

8. Priateľstvo NAV Túžba po láske 

Priateľstvo a láska 

6. Kultivované dospievanie ETV Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov 

Kognitívna a emocionálna empatia, 

pochopenie druhých 

Prosociálne správanie 

7. Kultivované dospievanie BIO Etapy života jedinca 

ETV Objavenie vlastnej jedinečnosti 

Byť sám sebou a vedieť obhájiť svoje práva 

a názory 

Etické aspekty vzťahov vo vlastnej rodine 

Etické aspekty integrovania sexuálnej 

zrelosti do kontextu osobnosti 

9. Kultivované dospievanie ETV Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí 

7. Anatómia a fyziológia 

rozmnožovacích ústrojov 

BIO Rozmnožovacia sústava 

Vývin jedinca 

5. Zodpovedný prístup k sexualite, 

sebaúcta i úcta k druhým 

OBN Poslanie a funkcia rodiny 

NAV Som chlapec, dievča 

6. Zodpovedný prístup k sexualite, 

sebaúcta i úcta k druhým 

NAV Zákon lásky 

Zodpovednosť za iných 

7. Zodpovedný prístup k sexualite, 

sebaúcta i úcta k druhým 

BIO Intímna hygiena a pohlavné choroby 

ETV Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity 

Etické aspekty integrovania sexuálnej 

zrelosti do kontextu osobnosti 

NAV Blahoslavenstvá 

8. Zodpovedný prístup k sexualite, 

sebaúcta i úcta k druhým 

NAV Človek ako muž a žena 

9. Zodpovedný prístup k sexualite, 

sebaúcta i úcta k druhým 

ETV Závislosti 

Zdravý životný štýl 

NAV Láska a partnerstvo 

Rodina 
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5. Negatívny vplyv alkoholu, drogových 

i vzťahových závislostí na sexuálne 

a reprodukčné zdravie 

OBN Zdravý spôsob života 

7. Negatívny vplyv alkoholu, drogových 

i vzťahových závislostí na sexuálne 

a reprodukčné zdravie 

BIO Vplyv návykových látok na zdravie človeka 

8. Negatívny vplyv alkoholu, drogových 

i vzťahových závislostí na sexuálne 

a reprodukčné zdravie 

ETV Život, telesné a duševné zdravie ako etická 

hodnota 

9. Negatívny vplyv alkoholu, drogových 

i vzťahových závislostí na sexuálne 

a reprodukčné zdravie 

ETV Závislosti 

Zdravý životný štýl 

5. Zásady bezpečného správania – 

týranie, zneužívanie, detská 

pornografia... 

OBN Vzťahy v rodine, fungovanie rodiny 

Pravidlá v rodine, práva a povinnosti členov 

rodiny 

Komunikácia v rodine 

Krízy v rodine 

6. Zásady bezpečného správania – 

týranie, zneužívanie, detská 

pornografia... 

ETV Zvládnutie agresivity 

Prosociálne správanie 

7. Zásady bezpečného správania – 

týranie, zneužívanie, detská 

pornografia... 

ETV Vzťah k chorým, starým a k osobám so 

špecifickými potrebami 

9. Zásady bezpečného správania – 

týranie, zneužívanie, detská 

pornografia... 

ETV Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí 
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Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov. U 

absolventov nižšieho sekundárneho vzdelávania sa očakáva zvládnutie požadovaného stupňa kompetencií v týchto oblastiach: 

 Človek a svet peňazí 

 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

 Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie potrieb 

 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

 Úver a dlh 

 Sporenie a investovanie 

 Riadenie rizika a poistenie 
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1. Človek vo sfére peňazí 
Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie 

a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb. 

Čiast. 

komp.  

1/1 

Vyhodnotiť trvalé životné 

hodnoty a osvojiť si vzťah 

medzi životnými potrebami  

a financiami ako prostriedku 

ich zabezpečenia. 
Žiak je schopný (výstup): 
-Vysvetliť vzťah medzi 

zachovávaním trvalých 

životných hodnôt  

a uspokojovaním životných 

potrieb.  

-Vysvetliť na konkrétnych 

príkladoch funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie 

životných potrieb.  

 

5. INF Práca s textom 

DEJ Práca –trest alebo radosť 

MAT Prirodzené čísla – slovné úlohy 

ANJ  Jedlá a nápoje 

6. SJL Zhovárame sa, diskutujeme;  Ja- rozprávanie 

ETV Pozitívne vzory správania v histórii, literatúre a každodennom živote 

MAT Prirodzené čísla – slovné úlohy 

ANJ Jedlo a nápoje 

GEO Hospodárstvo  Austrálie, Ameriky 

ANJ Ako bolo v Londýne 

MAT Celé čísla 

GEO Hospodárstvo Afriky, Ázie 

8. SJL Zo života mladých ľudí ( Exupéry) 

GEO Hospodárstvo – cestovný ruch Európy 

ETV Ekonomické hodnoty a etika 

TEC Technika v domácnosti 

FYZ Zákon zachovania energie a zdroje energie 

ANJ Objednanie si jedla 

9. 

 

 

OBN Peniaze a funkcie peňazí 

ANJ Ako si kúpiť cestovný lístok 

GEO Porovnanie životnej úrovne v rámci SR, Čerpanie eurofondov 

Č.k. 

1/2 

 

 

 

 

 

Pochopiť vzťah ľudská práca 

– peniaze a etickú súvislosť 

medzi bohatstvom  

a chudobou  

Žiak je schopný: 
-Vysvetliť vzťah ľudská práca 

– peniaze.  

5. SLJ Bájka 

ANJ Prázdniny 

MAT Prirodzené čísla – slovné úlohy 

TEC Príprava jedál a výživa 

 

6. 

ETV Pozitívne vzory správania v histórii, literatúre a každodennom živote 

MAT Celé čísla 

ANJ Prázdniny 
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-Demonštrovať na príkladoch 

rôzne pohľady na bohatstvo a 

chudobu (z pohľadu ľudskej 

práce a peňazí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEO USA – hospodárstvo 

7. SJL Detský hrdina v literatúre 

ANJ Slávni horolezci 

MAT Celé čísla 

GEO Obyvateľ.-porov.cenovej bilancie(Afrika-Sloven.) 

8. NAV Práca a jej zmysel 

ETV Ekonomické hodnoty a etika 

TEC Naučme sa hospodáriť 

INF Aplikácie na spracovanie video informácie 

SJL M. Figuli: 3 gaštanové kone 

Uvažujeme nielen o bežných veciach - úvaha 

ANJ Filmy 

9. OBN Potreby a statky 

ANJ Peniaze 

SJL Viacgeneračný román;  V. Hugo: Bedári;              F. Hečko: Červené víno 

GEO Sídla- porovnanie –celkový rozpočet rodiny 

Č.k.1/3 Osvojiť si, čo znamená žiť 

hospodárne.  

Žiak je schopný: 
-Prijímať finančné rozhodnutia 

na základe svojich reálnych 

možností.  

 

5. MAT Prirodzené čísla – slovné úlohy 

TEC Príprava jedál a výživa 

6. MAT Celé čísla 

ETV Pozitívne vzory správania v histórii, literatúre a každodennom živote 

7. MAT Zlomky  

NEJ Móda – koľko stojí oblečenie 

8. TEC Naučme sa hospodáriť 

SJL Buďte asertívni;  Komunikácia 

9. ANJ Nezvyčajné miesto 

OBN Hospodárenie v domácnosti 

    2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  
     Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách. 

 

Č.k. 

2/1 

Prevziať zodpovednosť za 

osobné finančné rozhodnutia. 
5. MAT Prirodzené čísla 

TEC Príprava jedál a výživa 
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Žiak je schopný: 
-Uviesť príklady, ako byť 

finančne zodpovedným mladým 

človekom.  

-Argumentovať na príkladoch 

úspešných jednotlivcov 

plánovanie vlastnej profesijnej 

cesty.  

INF Informačná spoločnosť 

6. MAT Desatinné čísla 

INF Prezentácie  

ETV Pozitívne vzory správania v histórii, literatúre a každodennom živote 

7. ANJ Tvoja budúcnosť 

8. TEC Naučme sa hospodáriť 

ETV Ekonomické hodnoty a etika 

SJL Nezabudnite sa včas prihlásiť - prihláška 

9. ANJ Tínedžeri a peniaze 

NEJ Vreckové 

OBN Osobné financie 

SJL Úradný a štruktúrovaný životopis 

NAV Pozvanie k zodpovednosti 

Č.k. 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájsť a vyhodnotiť informácie z 

rôznych zdrojov.  

Žiak je schopný: 
-Uviesť silné a slabé stránky 

internetových a tlačových 

zdrojov informácií o produktoch.  

-Opísať základné typy 

bankových produktov  

5. MAT Uhol a jeho veľkosť 

INF Informačná spoločnosť 

SJL Chcem byť informovaný; Informujeme včas a správne; Plagát 

6. MAT Uhol a jeho veľkosť 

7. SJL Prázdninový autobus – plagát, leták 

8. 

 

 

MAT Telesá  

TEC Technika v domácnosti 

SJL Číslovky 

9. INF Oblasti využitia informatiky 

ETV Masmediálne vplyvy 

OBN Ochrana spotrebiteľa 

SJL Slovná zásoba; Jazykové štýly; Informačný slohový postup 

ANJ Peniaze, Predaj storočia 

GEO Hospodárstvo-možnosti platby 

SJL Informačný slohový postup 

Č.k. 

2/3 

 

Posúdiť význam boja proti 

korupcii, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí a ochrany 

5. INF Bezpečnosť a riziká 

ETV Etické aspekty ochrany prírody 

8. ETV Ekonomické hodnoty a etika 
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finančných záujmov EÚ 
Žiak je schopný: 
-Vymedziť korupciu ako 

porušenie zákona (trestný čin).  

-Vysvetliť pojem pranie 

špinavých peňazí.  

-Uviesť príklady podvodov 

súvisiacich so zneužívaním 

verejných zdrojov.  

ETV Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

FYZ Zákon zachovania energie a zdroje energie 

OBN Trestné právo 

9. INF Oblasti využitia informatiky 

OBN Euro v Slovenskej republike 

Č.k. 

2/4 

Prijímať finančné rozhodnutia 

zvažovaním alternatív a 

dôsledkov.  

Žiak je schopný: 
-Zoradiť osobné finančné ciele 

podľa ich priority.  

-Zhodnotiť dôsledky finančného 

rozhodnutia. 

 -Stanoviť si kroky na 

dosiahnutie krátkodobých 

finančných cieľov  

5. MAT Prirodzené čísla 

6. MAT Desatinné čísla 

ETV Pozitívne vzory správania v histórii, literatúre a každodennom živote 

SLJ Zhovárame sa, diskutujeme 

8. TEC Naučme sa hospodáriť 

SJL  Uvažujeme nielen o bežných veciach 

9. OBN Spotreba a spotrebiteľ 

Osobné financie 

SJL Hovorový  štýl 

Č.k. 

2/5 

Určiť rôzne spôsoby 

komunikácie o finančných 

záležitostiach  

Žiak je schopný: 
-Vysvetliť možnosti úniku 

dôležitých osobných informácií.  

-Zhodnotiť dôsledky zneužitia 

osobných informácií. 

 -Vysvetliť, ako komunikácia o 

finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť 

predchádzať konfliktom 

(finančná inštitúcia, klient).  

5. INF Bezpečnosť a riziká 

6. SJL Informačný slohový postup 

7. INF Interaktívna komunikácia 

9. OBN Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike 
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Č.k. 

2/6 

Stručne zhrnúť hlavné princípy 

ochrany spotrebiteľov  

Žiak je schopný: 
-Vyhľadať informácie o právach 

spotrebiteľov vrátane nároku na 

reklamáciu.  

-Charakterizovať pojem finanční 

spotrebitelia.  

-Uviesť príklady klamlivých 

alebo zavádzajúcich obchodných 

praktík, ktoré zakazuje zákon o 

ochrane spotrebiteľov.  

-Uviesť príklady falšovaných 

tovarov (fejkov).  

5. INF Komunikácia a spolupráca 

6. SJL Informačný slohový postup 

7. INF Aplikácie na spracovanie zvukovej informácie 

SJL Slová cudzieho pôvodu 

8. TEC Technika v domácnosti 

INF Aplikácie na spracovanie video informácie 

ETV Ekonomické hodnoty a etika 

ETV Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

SJL Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu 

9. ANJ Na tomto je niečo pokazené 

OBN Ochrana spotrebiteľov 

SJL Úradný list – sťažnosť, žiadosť, reklamácia, objednávka 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 
Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a 

osobného príjmu.  
 

Č.k. 

3/1 

Poznať a harmonizovať osobné, 

rodinné, spoločenské potreby. 

Žiak je schopný: 
-Vysvetliť vzájomné vzťahy 

medzi životnými potrebami 

jednotlivca a rodiny.  

-Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si 

požičiavať (rozdiel medzi 

úsporami a pôžičkou).  

  

5. MAT Prirodzené čísla 

TEC Príprava jedál a výživa 

6. MAT Desatinné čísla 

ETV Pozitívne vzory správania v histórii, literatúre a každodennom živote 

SJL  Zo života detí 

Argument, protiargument 

Ja- rozprávanie 

7. MAT Zlomky  

SJL Komunikačné situácie; Nemôžem nekomunikovať 

8. MAT Priama a nepriama úmernosť 

TEC Naučme sa hospodáriť 

OBN Ľudské práva a slobody 

9. OBN Potreby a statky 

Č.k. Zhodnotiť vzdelanostné 5. INF Komunikácia a spolupráca 
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3/2  a pracovné predpoklady  

z hľadiska uspokojovania 

životných potrieb a základné 

otázky úspešnosti vo finančnej 

oblasti. 

Žiak je schopný: 
-Identifikovať internetové a 

tlačové zdroje informácií o 

pracovných miestach, kariére a 

podnikaní. 

 -Porovnať osobné zručnosti a 

záujmy s rôznymi kariérnymi 

možnosťami.  

-Uviesť príklad úspešných 

jedincov v ekonomickej oblasti.  

6. INF Neinteraktívna komunikácia 

ETV Pozitívne vzory správania v histórii, literatúre a každodennom živote 

7.  INF Digitálna fotografia 

8. INF Aplikácie na spracovanie video informácie 

OBN Niet práv bez povinností a zodpovednosti 

9. ANJ Povolania 

OBN Ako sa stať podnikateľom 

SJL Úradný list - životopis 

  

Č.k. 

3/3 

Identifikovať zdroje osobných 

príjmov. 
Žiak je schopný: 
-Vysvetliť pojem mzda (hrubá, 

čistá)  

-Uviesť príklady zdrojov príjmu 

iných než mzda (napr. dar, 

provízia a zisk, peňažný príjem 

domácnosti, štátna sociálna 

podpora).  

5. DEJ Priemyselná revolúcia a modernizácia 

6. MAT Desatinné čísla 

7. MAT Zlomky  

8. MAT Pravdepodobnosť a štatistika 

INF Aplikácie na spracovanie tabuliek 

OBN Občianske právo 

9. DEJ Priemyselná revolúcia a modernizácia 

OBN Osobné financie 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  
 Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. 
 

Č.k. 

4/1 

Vypracovať osobný finančný 

plán. 
Žiak je schopný: 
-Vypracovať denník osobných 

príjmov a výdavkov. 

5. MAT Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

INF Práca s textom 

6. MAT Slovné úlohy 

INF Prezentácie  

7. MAT Percentá  
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-Rozlíšiť pravidelné a 

nepravidelné príjmy a výdavky 

 -Opísať spôsob rozdelenia 

finančnej čiastky pripadajúcej na 

týždeň medzi jednotlivé finančné 

ciele - míňanie, sporenie a 

spoluúčasť.  

-Diskutovať o prvkoch osobného 

rozpočtu, (príjmy, výdavky a 

úspory).  

-Zostaviť rozpočet domácnosti  

-Poznať typy rozpočtov a ich 

odlišnosti (vyrovnaný, 

schodkový, prebytkový) na 

úrovni rodiny  

-Vypočítať percentuálny podiel 

pripadajúci na hlavné kategórie 

výdavkov v rámci mesačného 

rodinného rozpočtu.  

-Charakterizovať hlavné prvky 

jednoduchého závetu.  

8. MAT Percentá, Pravdepodobnosť a štatistika 

TEC Naučme sa hospodáriť 

INF Aplikácie na spracovanie tabuliek 

9. MAT Rozvíjanie FG v slovných úlohách 

INF Aplikácie na spracovanie tabuliek 

OBN Hospodárenie v domácnosti 

Č.k. 

4/2 

Popísať spôsob používania 

rôznych metód platenia. 
Žiak je schopný: 
-Charakterizovať rôzne typy 

miestnych finančných inštitúcií.  

-Opísať moderné spôsoby 

platenia.  

-Rozlíšiť platobné karty podľa 

funkcie (debetné, kreditné), 

podľa technológie (s 

magnetickým prúžkom a čipom) 

a podľa spôsobu prevedenia 

(embosované, neembosované, 

5. INF Digitálne technológie v spoločnosti 
6. MAT Kombinatorika 

INF Aplikácie na spracovanie grafickej informácie  

7. MAT Kombinatorika  

INF Digitálna fotografia 

8. INF Prezentácie  

9. MAT Rozvíjanie FG v slovných úlohách 

INF Informačná spoločnosť 

OBN Produkty a služby bánk 
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virtuálne)  

-Nájsť informácie z internetu o 

rôznych virtuálny menách  

-Charakterizovať funkciu 

elektropeňažných inštitúcií.  
-Uviesť príklady použitia 

hotovostného a bezhotovostného 

platobného styku  

-Vyhľadať trendy 

bezhotovostných operácií.  

Č.k. 

4/3 

Uplatniť spotrebiteľské 

zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe.  

Žiak je schopný: 
-Opísať tvorbu ceny ako súčasť 

nákladov, zisku, DPH.  

-Zhodnotiť vplyv ponuky a 

dopytu na tvorbu ceny a jej 

zmeny.  

-Uviesť príklady ako vonkajšie 

činitele (napr. marketing alebo 

reklamné techniky) môžu u 

rozličných jedincov ovplyvniť 

rozhodnutie, na čo minúť 

peniaze.  

-Opísať spôsob rozhodovania pri 

sporení a míňaní finančných 

prostriedkov.  

-Kriticky zhodnotiť informácie 

poskytované reklamou.  

5. TEC Príprava jedál a výživa 

INF Informačná spoločnosť 

SJL Plagát 

6. INF Prezentácie  

7. MAT Percentá  

NAV Rozhodnutia a sloboda 

8. INF Aplikácie na spracovanie video informácie 

SJL Číslovky 

9. MAT  Grafické znázorňovanie závislosti 

INF Oblasti využitia informatiky 

ETV Masmediálne vplyvy 

SJL Administratívny štýl 

OBN Práva spotrebiteľa v EÚ 

Č.k. 

4/4 

Vysvetliť daňový a odvodový 

systém 
Žiak je schopný: 

5. INF Digitálne technológie v spoločnosti 
7. MAT Percentá  

8. MAT Výraz, Premenná, Rovnice a nerovnice 
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-Vysvetliť rozdiel medzi daňou z 

pridanej hodnoty a daňou z 

príjmu.  

-Uviesť príklady, ako štát 

využíva príjmy z daní.  

-Použiť internetovú kalkulačku 

na výpočet výšky čistej mzdy.  

TEC Naučme sa hospodáriť 

9. MAT Grafické znázorňovanie závislosti 

INF Oblasti využitia informatiky 

OBN Dane a daňová sústava 

Č.k. 

4/5 

Zvážiť príspevky na darcovstvo 

a filantropiu.  
Žiak je schopný: 
-Analyzovať súvislosť filantropie 

s osobným rozpočtom.  

-Opísať možnosti účasti na 

charitatívnych aktivitách.  

5. NAV Slúžim chorým 

6. INF Animovaný film 
NAV Projekt pomoci iným 

7. INF Digitálna fotografia 

ETV Vzťah k chorým, starým asociálne a zdravotne znevýhodneným ľuďom 

ANJ Ambície 

8. ETV Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

ETV Ekonomické hodnoty a etika 

9. INF Oblasti využitia informatiky 

SJL Rečnícky štýl - prívet 

5. Úver a dlh 
Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.   
 

Č.k. 

5/1 

 

 

Identifikovať náklady a prínosy 

jednotlivých typov úverov.  
Žiak je schopný: 
-Zhodnotiť výhody a nevýhody 

využívania úveru.  

-Aplikovať na príkladoch 

jednoduché úročenie.  

-Identifikovať platený a prijatý 

úrok.  

-Vysvetliť, prečo je používanie 

kreditnej karty určitou formou 

pôžičky.  

   

6. MAT Celé čísla, Desatinné čísla 

7. MAT Percentá  

8. MAT Slovné úlohy 

INF Aplikácie na spracovanie tabuliek 

9. MAT Grafické znázorňovanie závislosti 

OBN Produkty a služby bánk 
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-Analyzovať možnosti 

získavania finančných 

prostriedkov cez bankové a 

nebankové subjekty a význam 

nákupov na úver.  

Č.k. 

5/2 

Zhodnotiť spôsoby, ako sa 

vyhnúť problémom so 

zadlžením (predĺžením) alebo 

ako ich zvládnuť. 
Žiak je schopný: 
-Vysvetliť rozdiel medzi 

bankovými a nebankovými 

subjektmi.  

-Uviesť príklady legálnych a 

nelegálnych postupov pri 

vymáhaní dlhov. 

 -Zhodnotiť význam úverovej 

histórie a budovanie pozitívnej 

úverovej histórie. 

7. INF Prezentácie  

9. DEJ Zápas o každodenný chlieb 

OBN Banky a sporiteľne 

Č.k. 

5/3 

Mať základné informácie o 

jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov.  

Žiak je schopný: 
-Uviesť príklady 

spotrebiteľských úverov a ich 

poskytovateľov  

-Identifikovať rôzne druhy 

úverov a ich zabezpečenie.  

   

7. MAT Percentá  

8. TEC Naučme sa hospodáriť 

9. MAT Rozvíjanie FG v slovných úlohách 

OBN Banky a sporiteľne 

6. Sporenie a investovanie 
Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.  
 

Č.k. 

6/1 

Diskutovať o tom, ako sporenie 

prispieva k finančnej prosperite 

   

8. MAT Zlomky, Percentá 
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Žiak je schopný: 

-Uviesť príklady, ako sporenie 

môže zlepšiť finančnú 

prosperitu. 

-Opísať pozitívne a negatívne 

stránky sporenia na krátkodobé 

a strednodobé ciele. Vysvetliť 

hodnotu a význam „núdzového 

fondu“. 

-Vysvetliť, prečo je sporenie 

základným predpokladom pre 

investovanie. 

ETV Ekonomické hodnoty a etika 

9. OBN Sporenie 

Č.k. 

6/2 

Vysvetliť, akým spôsobom 

investovanie zhodnocuje 

majetok a pomáha pri plnení 

finančných cieľov.  

Žiak je schopný: 
-Vysvetliť, ako sa môže meniť 

hodnota investície  

   

8. INF Aplikácie na spracovanie tabuliek 

9. OBN Produkty a služby bánk 

Č.k. 

6/3 

 

 

 

 

 

Zhodnotiť investičné 

alternatívy.  

Žiak je schopný: 
-Uviesť príklad investície, ktorá 

umožňuje rýchly a jednoduchý 

prístup k finančným 

prostriedkom. 

-Uviesť spôsoby využitia 

voľných finančných prostriedkov 

(sporenie, produkty so štátnym 

príspevkom, nehnuteľnosti.  

   

9. OBN Produkty a služby bánk 

Č.k. 

6/4 

Vysvetliť spôsob regulácie 

a dohľadu nad finančnými 

trhmi.  

   

9. OBN Ekonomický život v spoločnosti 

GEO Eurofondy 
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Žiak je schopný: 
-Opísať funkciu Fondu na 

ochranu vkladov 

-Opísať rozdiel medzi pobočkou 

zahraničnej banky a dcérskou 

spoločnosťou.  

7. Riadenie rizika a poistenie  
Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 
 

Č.k. 

7/1 

Vysvetliť pojem riziko a pojem 

poistenie 
Žiak je schopný: 
-Popísať spôsoby, akými by sa 

dali znížiť rôzne druhy rizík 

alebo ako by sa im dalo úplne 

vyhnúť. 

-Diskutovať o vzťahu medzi 

rizikom a poistením. 

-Uviesť základné druhy poistenia 

(životné a neživotné)  

6. INF Prezentácie  

9. INF Informačná spoločnosť 

OBN Osobné financie, Poistenie 

Č.k. 

7/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterizovať verejné 

poistenie a vysvetliť rozdiel 

medzi verejným a súkromným 

(komerčným) poistením. 

Žiak je schopný: 
-Vysvetliť základný účel 

verejného poistenia. 

-Charakterizovať zdravotné 

a sociálne  poistenie a v rámci 

neho predovšetkým nemocenské, 

dôchodkové, úrazové poistenie 

a poistenie v nezamestnanosti. 

9. INF Informačná spoločnosť 

OBN Poisťovne 
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Výchova k ľudským právam 

Výchovno – vzdelávací systém poskytuje vhodné prostredie na odovzdávanie hodnôt a poznatkov potrebných na to, aby sa ľudia dokázali 

aktívne zapojiť do demokratickej a občianskej spoločnosti a stať sa členmi spoločenstva. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam 

špecifickým spôsobom podporuje kultúru rešpektu, akceptácie, starostlivosti a spravodlivosti v samotných triedach.  

Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam v školách je osvojiť si vedomosti zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na 

podporovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v súlade s hodnotami, 

ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. Výchovu a vzdelávanie k ľudským právam v triedach a školách je potrebné 

usmerňovať tak, aby sa stali integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby rozvíjali hodnoty človeka 

ako ľudského jedinca a zároveň člena spoločenstva.  

Základné ciele výchovy k ľudským právam: 

 vychovávať k humanizmu, k tolerancii a k demokracii, utváranie pozitívnych postojov a názorov žiakov, 

 získať poznatky o ľudských právach a slobodách, 

 rešpektovať práva a slobody iných ľudí, zvierat, chrániť prírodu, 

 rešpektovať odlišnosti rasové, kultúrne, náboženské, 

 predchádzať všetkým formám intolerancie, diskriminácie, antisemitizmu, xenofóbie, rasizmu, 

 prevencia kriminality, záškoláctva, šikanovania a ďalších patologických javov, 

Č.k. 

7/3 

Charakterizovať komerčné 

poistenie. 
Žiak je schopný: 
-Vysvetliť podstatu a význam 

poistenia. 

-Rozoznať jednotlivé typy 

poistenia motorových vozidiel    

( havarijné a povinné zmluvné 

poistenie) a uviesť príklady 

situácií, na ktoré sa vzťahujú. 

-Vysvetliť rozdiel medzi 

poistením bytu resp. domu ako 

stavby a poistením jeho 

zariadenia.  

6. INF Práca s textom 

9. INF Aplikácie na spracovanie tabuliek 

OBN Poisťovne 
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 vychovávať k právnemu vedomiu, sociálnemu cíteniu, osvojeniu základných ľudských hodnôt. 

Ročník Téma  Predmet Téma (v predmete) 

6.  Sloboda prejavu ANJ 3. Prázdniny: Moje prázdniny v zahr. 

SJL Zhovárame sa a diskutujeme – Rozhovor nie sú iba slová, 

Argument, Protiargument 

7. 

 

Sloboda prejavu NAV Komunizmus a väzni svedomia 

SJL Komunikačné situácie – Nemôžeme nekomunikovať, Asertívna 

a efektívna komunikácia 

Komunikácia v spoločnosti – Tvoríme príhovor, Prednášame 

príhovor (prívet) 

ANJ 2. Tvoja budúcnosť: Ako si predstavuješ budúcnosť? 

 

8. Sloboda prejavu OBN Rozvoj tolerantných postojov k nositeľom odlišných kultúr 

Demokratické a nedemokratické formy vlády 

ANJ 5. Životné prostredie: Aké sú envirom. problémy v súčasnosti? 

9. Sloboda prejavu ANJ 3. Riskovanie: Dovolil by si si? 

5. Právo na informácie INF Komunikácia a spolupráca 
Informačná spoločnosť 

6. Právo na informácie INF Informácie okolo nás 
Komunikácia prostredníctvom IKT 

7. Právo na informácie INF Prezentácie 

8. Právo na informácie INF Interaktívna komunikácia 

9. Právo na informácie ETV Masmediálne vplyvy 
7. Sloboda myslenia, svedomia a 

náboženstva 

OBN Štruktúra obyvateľstva podľa rás, národov, náboženstiev, jazykov 
ETV Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity 

NAV Práva človeka 

8. Sloboda myslenia, svedomia a 

náboženstva 

ETV Zdroje etického poznania ľudstva 

OBN Demokratické a nedemokratické formy vlády 

7. Sloboda združovania a zhromažďovania NAV Práva človeka 
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Vzdelávanie detí cudzincov 

Cieľom prierezovej témy vzdelávanie detí cudzincov je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných 

tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a 

prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a 

tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a 

spolupracovať. Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi 

školou a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho 

sociálneho a kultúrneho zázemia. Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. 

Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v 

prírodovedných predmetoch. 

8. Sloboda združovania a zhromažďovania GEO Vznik Európskej únie 

9. Sloboda združovania a zhromažďovania DEJ Nepoznaná sloboda 

7. Právo na ochranu súkromia, cti a 

ľudskej dôstojnosti 

NAV Práva človeka 

8. Právo na ochranu súkromia, cti a 

ľudskej dôstojnosti 

ETV Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

7. Zákaz diskriminácie a princíp rovnosti OBN Ľudské práva a slobody 

NAV Otroctvo v minulosti a dnes 
8. Zákaz diskriminácie a princíp rovnosti OBN Právo, zákon, morálka, spravodlivosť, rovnosť 

DEJ Zasľúbená zem - Amerika 
7. Multikultúrny prístup OBN Multikulturalizmus 
8. 

 

Multikultúrny prístup OBN Poznanie menšín, s ktorými žiaci prichádzajú do styku 
VYU Tradície a identita 

9. Multikultúrny prístup VYU Podnety hudby 
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Ročník Téma  Predmet Téma (v predmete) 

5. 

 

Akceptovanie inej kultúry ANJ 2. Lekcia: Narodeniny - Narodeniny v Británii 

Tradície a  zvyklosti regiónu, v ktorom 

žijem 

SJL Čo opriadli povesti 

Ľudové piesne – zbojnícke, vojenské, pracovné, 

koledy... 

Tradície slovenského národa, úloha Cyrila 

a Metóda pri vzniku písomníctva 

NAV Misia sv. Cyrila a Metoda 

6. 

 

Spoznávanie iných kultúr a emocionálne 

pochopenie inej kultúry 

ANJ 4. Lekcia JEDLÁ: Jedlá celého sveta 

Dialóg v anglickom jazyku o prázdninách ANJ 3. Lekcia PÁZDNINY: Moje prázdniny 

Zemepis krajiny, ktorej jazyk  sa učím ANJ 5. Lekcia Moja krajina 

Tradície  a zvyky regiónu, v ktorom žijem OBN  Moja obec, región, vlasť, EU 

Zo života Indiánov GEO Objavovanie Ameriky 

Poznať históriu, zvyky, tradície iných kultúr SJL O čom rozprávajú báje 

Dobrodružná literatúra (J. Curwood:  Kočovníci 

severu) 

Prosociálna osobnosť regiónu – môj vzor 

správania   

ETV 

ETV 

OBN 

Pozitívne vzory v každodennom živote 

Prosociálne správanie 

Moja obec, región, vlasť, EÚ 

Slovom, písomne alebo graficky vyjadriť 

svoj názor  o zbližovaní národov 

a spolupráci medzi jednotlivými regiónmi 

sveta 

OBN Prepojenie národnej identity s európskou identitou 

Zaspievať minimálne jednu nemeckú koledu NEJ Vianoce v nemecky hovoriacich krajinách 

6. 

7. 

Medziľudské vzťahy v škole, vzťah medzi 

učiteľmi a žiakmi 

ETV 

 

OBN 

Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory 

Vnútorný a vonkajší život jednotlivca 

6.   

7. 

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch ETV 

OBN 

Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine 

Vnútorný a vonkajší život jednotlivca 

7. 

 

Zo života Indiánov SJL Western (Karl May:  Šľachetnosť Old Shatterhanda, 

L. Henrichová:  Synovia Veľkej medvedice) 



59 

 

 DEJ Objavitelia a objavovaní 

Rešpektovanie zvyky a tradície iných kultúr ANJ 1. Lekcia Môj život: Rodiny 

Historické konflikty spôsobené 

intoleranciou k iným kultúram 

a náboženstvám 

ANJ 4. Lekcia: Londýn 

Medziľudské vzťahy v škole, vzťah medzi 

učiteľmi a žiakmi 

ANJ 6. Lekcia Problémy: Lewisov problém 

Vyjadriť svoj názor k otázke rasizmu, 

xenofóbie, utláčaniu 

BIO Ľudská populácia 

Spoznávanie iných kultúr a emocionálne 

pochopenie inej kultúry 

OBN Multikulturalizmus 

 

Výchova k tolerancii BIO Ľudská populácia 

Zasadiť svoju identitu do konkrétneho času 

a priestoru 

ETV Objavenie vlastnej jedinečnosti 

Spolupráca s inými kultúrami OBN Štruktúra obyvateľstva podľa rás, národov, 

náboženstiev, jazykov 

Krížom - krážom celým svetom, projekt OBN Prirodzený pohyb obyvateľstva a migrácia 

Medziľudské vzťahy v škole, vzťah medzi 

učiteľmi a žiakmi 

SJL Komunikačné situácie 

Nemôžeme nekomunikovať 

Asertívna a efektívna komunikácia 

Komunikácia v spoločnosti 

Slová cudzieho pôvodu 

Vplyv rôznych národnosti na chov zvierat GEO Hospodárstvo Ázie 

Monoteistické  náboženstvo - korene 

a zdroje európskej civilizácie 

NAV Hlavné učenie svetových náboženstiev 

 Tradície slovenského národa, úloha Cyrila 

a Metóda pri vzniku písomníctva 

DEJ Misionári Konštantín  a Metod 

7.  

8. 

Poznať históriu, zvyky, tradície iných kultúr NEJ Vianoce v nemecky hovoriacich krajinách 

Veľká Noc v nemecky hovoriacich krajinách 

7.  

8.  

9. 

Zaspievať minimálne jednu nemeckú koledu NEJ Vianoce v nemecky hovoriacich krajinách 
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7.  

8. 

Rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho  

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej 

odlišnosti 

ETV 

OBN 

Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity 

Multikultúra, jej rozmanitosť 

8. 

 

Každý sme iný OBN Multikultúra, jej rozmanitosť 

Dokáže bez predsudkov prijímať hudobné 

posolstvo rôznych národov 

ANJ 6. Lekcia Vzťahy: Generačné vzťahy 

My a oni --  predsudky OBN Multikultúra, jej rozmanitosť 

Pozná fakty o  historických osobnostiach ANJ 1. Lekcia: Príbeh Anglicka 

Historické konflikty spôsobené 

intoleranciou k iným kultúram 

a náboženstvám 

GEO Problémy Európy 

Spoznávanie iných kultúr a emocionálne 

pochopenie inej kultúry 

INF Aplikácie na spracovanie prezentácie 

 

Podporovať znášanlivosť, toleranciu 

a spoluprácu medzi EU, 

OBN 

 

Multikultúra, jej rozmanitosť 

 Tradície a  zvyky regiónu, v ktorom žijem SJL Vedecko-populárna literatúra (Matej  Bel: Zvolenská 

stolica) 

Krajiny, ktorej jazyk  sa učím NEJ Nemecko 

Tradície slovenského národa, úloha Cyrila 

a Metóda pri vzniku písomníctva 

SJL Vedecko-populárna literatúra  (Matúš Kučera:  

Konštantín a Metod)  

Príbehy spred  tisícročí  (Kliment:  Život 

Konštantína) 

9. 

 

Zasadiť svoju identitu do konkrétneho času 

a priestoru 

ANJ Lekcia Problémy: Šikanovanie 

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch ANJ Lekcia Problémy: Vianočná koleda 

Aby škola a školské vzdelávanie fungovali 

ako spravodlivé systémy, kde majú všetci 

žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj 

potenciál. 

ANJ 4. Lekcia Môžem sa spýtať?: Tínedžeri a peniaze 

Osvojenie reálií  krajiny a kultúru  krajiny, 

ktorej jazyk sa učím 

ANJ 6. Lekcia Protest: Kultúrna strana: Politika a vláda 

Osvojenie reálií  krajiny a kultúru  krajiny, NEJ Výmenný pobyt 
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Nové predmety a ich charakteristika 
V zmysle profilácie školy zaradila škola do školského vzdelávacieho programu nové predmety nasledovne:  

 

Nové predmety 

7. ročník Modrá planéta 

 

Modrá planéta  
Obsah predmetu je zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode so zameraním na regionálne 

a svetové oblasti. 

ktorej jazyk sa učím 

Porozprávať o tradíciách  a zvyklostiach 

regiónu, v ktorom žije. 

GEO Košický kraj 

Zemepis krajiny, ktorej jazyk  sa učím. GEO Slovensko 

Reflektuje soc. vzťahy, komunikáciu 

a rozhodovanie v bežných a vypätých  

situáciách   

ETV Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí 

 Príčiny rasizmu DEJ Hitlerova diktatúra v Nemecku 

5.-9. Medziľudské vzťahy v škole, vzťah medzi 

učiteľmi a žiakmi 

TSV Atletika, gymnastika, loptové hry 

6.  

9.  

8. 

Výchova k tolerancii 

 

ETV 

ETV 

OBN 

Kognitívna a emocionálna empatia 

Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí 

Multikultúra, jej rozmanitosť 

9. Reálie a kultúra krajiny, ktorej jazyk sa učím NEJ Káva a koláče 

Mesto Kolín a jeho okolie 
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III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol 

danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme dbať na 

to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých 

kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv 

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie vedomostí od hodnotenia správania. 

V jednotlivých predmetoch budeme hodnotiť vybrané písomné práce, ústne odpovede, prípadne projekty a prezentácie.  

Kritéria a stratégie hodnotenia: 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. 
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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 

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 8. – 9. ročník 
 

Školský vzdelávací program pre 8. – 9. ročník 
pre triedy so všeobecným zameraním: 8.B, 9.B 
 

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

Jazyk 

a komunikácia  
Slovenský jazyk a  literatúra     5 6  

Prvý cudzí jazyk    4 3  

Druhý cudzí jazyk     2 2  

 

Človek a príroda  Fyzika    2 1  

Chémia    1 2  

Biológia     2 1  

       

 

Človek a spoločnosť  Dejepis    1 3  

Geografia     2 2  

Občianska náuka     0,5 0,5  

 

Človek a hodnoty   Etická výchova/ Náboženská 

výchova   
   0,5 0,5  

 

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

Matematika    5 5  

Informatika    1 1  

 

Človek a svet práce Svet práce      0,5   

Technika    0,5   
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Umenie a kultúra  Výtvarná výchova        

Hudobná výchova        

Výchova umením    1 1  

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova     2 2  

 

Spolu     30 30  
 

Poznámky :  
1. Trieda sa môže deliť 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. Vyučovanie matematiky v 8. a 9. ročníku možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried podľa ich schopností a študijných výsledkov. 

5. Cudzie jazyky - vyučujú sa dva z  jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky.  

6. Predmety etická výchova  a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.  

7. Predmet výtvarná výchova a výchova umením možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň. 

8. Pri vyučovaní informatiky, výtvarnej výchovy ako aj výchovy umením na počítačoch delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom 

počítači sedel jeden žiak.  
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Školský vzdelávací program pre 8. – 9. ročník 
pre interaktívne triedy: 8.A, 9.A 

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

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk a  literatúra     5 5  

Prvý cudzí jazyk    4 3  

Druhý cudzí jazyk     2 2  

 

Človek a príroda  Fyzika    2 1  

Chémia    1 2  

Biológia     1 1  

 

Človek a spoločnosť  Dejepis    1 3  

Geografia     1 1  

Občianska náuka     0,5 0,5  

 

Človek a hodnoty   Etická výchova /Náboženská výchova      0,5 0,5  

 

Matematika  a práca s informáciami Matematika    6 6  

Informatika    2 2  

 

Človek a svet práce Svet práce      0,5   

Technika    0,5   

 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova        

Hudobná výchova        

Výchova umením    1 1  

 

Zdravie a pohyb  Telesná  a športová výchova     2 2  
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Spolu     30 30  

 
Poznámky :  
9. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy. 

10. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. 

11. Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 je možné riešiť ako 1-hodinové   každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou 

výučbou,      
12. Vyučovanie matematiky v 8. a 9. ročníku možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried podľa ich schopností a študijných výsledkov. 

13. Cudzie jazyky - vyučujú sa dva z  jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky.  

14. Predmety etická výchova  a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.  

15. Predmet výtvarná výchova a výchova umením možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň. 

16. Pri vyučovaní informatiky, výtvarnej výchovy ako aj výchovy umením na počítačoch delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom 

počítači sedel jeden žiak.  
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V. Školský vzdelávací program pre 8., 9.  ročník ZŠ 
 
Žiaci v 5.ročníku prechádzajú náročným obdobím, pretože prichádzajú z 1. stupňa a mení sa im spôsob výučby viacerými vyučujúcimi. 

Dôležité je, aby bola vytvorená pozitívna klíma v triede a v škole a žiaci mali pripravené zázemie na získanie požadovaných výstupov. 

Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. 

Intenzívne to bude v  prvých týždňoch septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na blokové vyučovanie, resp. kurzy, zamerané na 

sebahodnotenie.  Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. Budeme sa snažiť orientovať 

pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. K tomu, aby sa naučili riešiť problémy je potrebné, aby sa 

naučili pýtať, hľadať problémy, snažiť sa nájsť odpovede. Dôraz kladieme na bezpečnosť žiakov na cestách, ale aj v budove školy 

a v okolí. Pre žiakov 5. a 6. ročníka (interaktívna trieda) vyhlásime celoročný projekt s aktuálnou témou, v ktorej môžu preukázať svoje 

schopnosti spracovania témy a jej prezentovania. Na konci školského roka bude usporiadaná ročníková konferencia. 

Ciele výchovno-vzdelávacieho procesu v 7., 8. a 9. ročníku: 

a) naučiť sa komunikovať, argumentovať,  

b) naučiť sa komunikovať v cudzom jazyku, 

c) vedieť počítať do milión, poznať základy geometrie 

d) vedieť sa orientovať na mape, poznať rozloženie a charakteristiku svetadielov a vybraných miest na zemi 

e) vedieť sa orientovať v čase vzhľadom na dejiny 

f) poznať základy náuky o rastlinách a ochrany prírody 

g) poznať hodnoty človeka a spoločnosti 

h) vedieť umelecky vyjadriť svoje predstavy a pocity 

Školský vzdelávací program pre 8. ročník - trieda so všeobecným zameraním 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet 

hodín 
Poznámky 

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk  5  

Prvý cudzí jazyk  4 Zvýšená dotácia o jednu hodinu 

Druhý cudzí jazyk 2 Zvýšená dotácia o jednu hodinu 

Matematika a práca 
s informáciami  

Matematika  5 Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu 
precvičovania učiva 

Informatika  1 Zvýšená dotácia o 0,5 hodiny 

Človek a spoločnosť  Dejepis  1  

Geografia  2 Zvýšená dotácia o jednu hodinu 

Občianska náuka 0,5  
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Človek a príroda Fyzika 2  

Chémia 1  

Biológia 2 Zvýšená dotácia  

   

Človek a hodnoty  Etická výchova /náboženská 
výchova  

0,5  

Človek a svet práce Technika 0,5  

Svet práce 0,5  

Umenie a kultúra Výchova umením 1 Zvýšená dotácia o 0,5  hodiny 

Zdravie  a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu   30  

 
Školský vzdelávací program pre 8. ročník – interaktívna trieda 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet 

hodín 
Poznámky 

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk  5  

Prvý cudzí jazyk  4 Zvýšená dotácia o jednu hodinu 

Druhý cudzí jazyk 2 Zvýšená dotácia o jednu hodinu 

Matematika a práca 
s informáciami  

Matematika  6 Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu 
precvičovania učiva 

Informatika  2 Zvýšená dotácia o 0,5 hodiny 

Človek a spoločnosť  Dejepis  1  

Geografia  1 Zvýšená dotácia o jednu hodinu 

Občianska náuka 0,5  

Človek a príroda Fyzika 2  

Chémia 1  

Biológia 1 Zvýšená dotácia o 0,5  hodiny 

Človek a hodnoty  Etická výchova /náboženská 
výchova  

0,5  

Človek a svet práce Technika 0,5  

Svet práce 0,5  

Umenie a kultúra Výchova umením 1 Zvýšená dotácia o 0,5  hodiny 

Zdravie  a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu   30  

 
Školský vzdelávací program pre 9. ročník - trieda so všeobecným zameraním 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet Poznámky 
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hodín 

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk  5  

Prvý cudzí jazyk  4 Zvýšená dotácia o 1 hodinu 

Druhý cudzí jazyk 2 Zvýšená dotácia o jednu hodinu 

Matematika a práca 
s informáciami  

Matematika  5 Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu 
precvičovania učiva 

Informatika  1  

Človek a spoločnosť  Dejepis  3  

Geografia  2 Zvýšená dotácia o jednu hodinu 

Občianska náuka 0,5  

Človek a príroda Fyzika 1  

Chémia 2  

Biológia 1  

Človek a hodnoty  Etická výchova /náboženská 
výchova  

0,5  

Človek a svet práce Technika   

Svet práce   

Umenie a kultúra Výchova umením 1 Zvýšená dotácia o 0,5  hodiny 

Zdravie  a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu   30  

 
Školský vzdelávací program pre 9. ročník – interaktívna trieda 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet 

hodín 
Poznámky 

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk  5  

Prvý cudzí jazyk  3  

Druhý cudzí jazyk 2 Zvýšená dotácia o jednu hodinu 

Anglické reálie 1 Nový predmet – precvičovanie komunikácie v cudzom 
jazyku 

Matematika a práca 
s informáciami  

Matematika  6 Zvýšená dotácia o jednu hodinu na podporu 
precvičovania učiva 

Informatika  2 Zvýšená dotácia o 1 hodinu 

Človek a spoločnosť  Dejepis  3  

Geografia  1  

Občianska náuka 0,5  

Človek a príroda Fyzika 1  

Chémia 2  
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Biológia 1  

Človek a hodnoty  Etická výchova /náboženská 
výchova  

0,5  

Človek a svet práce Technika   

Svet práce   

Umenie a kultúra Výchova umením 1 Zvýšená dotácia o 0,5  hodiny 

Zdravie  a pohyb  Telesná a športová výchova  2  

Spolu   30  
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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. 

 

Pedagogické stratégie a hodnotenie žiakov v piatom ročníku sú uvedené v bode II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu, 

a v bode III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia.  

Učebné osnovy podľa jednotlivých ročníkov a predmetov tvoria prílohy k školskému vzdelávaciemu programu ISCED2: 

Príloha č.1: Učebné osnovy pre 8. ročník 

Príloha č.2: Učebné osnovy pre 9. ročník 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

VI. Učebné osnovy 
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Príloha č. 1 
 
 
 

Učebné osnovy pre 8. ročník ISCED2 podľa jednotlivých predmetov 
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Predmet: Slovenský jazyk pre 8. a 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu– jeho význam v obsahu vzdelávania. 

Slovenský jazyk, jeho obsahový štandard v návrhu Štátneho vzdelávacieho programu je vymedzený  na 3 časové úseky. Kým 5. ročník je 

samostatný a plní v podstate  opakovaciu   funkciu ISCED 1, ďalšie učivo je rozvrhnuté do dvojročných blokov:  

Prvý časový úsek:   5. ročník,  druhý:  6. – 7. ročník, tretí: 8.- 9. ročník. 

Tretí časový úsek: 

V treťom časovom úseku – od začiatku 8. ročníka žiaci budú sústavne pracovať so zvukovou rovinou jazyka a pravopisu, výberom 

netypických metód a pomocou audiovizuálnej techniky stále opakovať a zdokonaľovať  si verbálnu  komunikáciu slovom i písmom. Viac 

ako inokedy do slovnej zásoby nášho jazyka prenikajú nové prvky v lexikálnej rovine, a práve tejto zložke bude venovaná zvýšená 

pozornosť.  

V morfologickej rovine jazyka učivo nadväzuje na predchádzajúci ročník, resp. primárne vzdelávanie ISCED 1. 

Poznávanie slovných druhov, ich gramatických kategórií a špecifík, donúti žiakov k ich lepšiemu rozlišovaniu a zároveň správnemu 

používaniu v bežnej komunikácii.  

Pre komunikáciu veľmi dôležitou bude syntaktická rovina, ktorá v spojení so štylistikou bude rozvíjať žiacke komunikatívne schopnosti 

a návyky. To všetko tak, aby v závere druhého dvojbloku /na konci 8. ročníka/žiaci vedeli interpretovať, vytvoriť a prakticky realizovať 

súvislý text v intenciách vzdelávacieho štandardu. Samozrejme s tým, že v rámci vekových a intelektuálnych možností budú vedieť 

interpretovať daný text pred verejnosťou /kolektív triedy/ v náznakoch rétorického umenia. 

Na základe obsahovej redukcie učiva, podľa nášho názoru, nie je potrebné rozšíriť daný predmet o nové obsahové prvky, prioritou sa nám 

zdajú praktické formy práce s písaným i hovoreným textom. K tomu budú využité aktuálne možnosti, súvisiace s flexibilitou vyučujúceho. 

Aby sme dospeli k danému cieľu, budeme využívať všetky, momentálne dostupné vymoženosti techniky, ktoré máme v škole. 

V oblasti Literatúra sa bude uplatňovať princíp žánrového učenia, t. j. učitelia daného ročníka a triedy si vyberú autorov a diela podľa 

vlastného uváženia, budú učiť len literárne žánre. 

Žiaci prostredníctvom literárnych ukážok sa  budú  zoznamovať  s históriou našich predkov, ich umom, ktoré získavali z praktického 

života. Zároveň s budú a učiť,  chápať a vnímať literatúru všeobecne, vedieť rozlišovať konkrétne literárne druhy a žánre, kompozíciu 

literárneho diela a jeho štylistikou získavať potrebné jazykové kompetencie. Postupne budú nadobúdať čitateľské zručnosti a poznatky, 

ktoré pozitívne ovplyvňujú ich životné postoje, životnú orientáciu, empatiu, prosociálne správanie, budú ich  obohacovať a zároveň budú 

nadobúdať  etické správanie v zásadách ľudskej dôstojnosti a práv človeka.  

V 2. dvojbloku ide  o analýzu prečítaného textu a jeho interpretáciu. 
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Na lepšie objasnenie pojmov a praktických skúseností žiakov budeme využívať kratšie texty ukážok, budeme využívať aktuálnejšie, 

moderné príbehy zo života detí, t. j. čo spája ich  spolu s protagonistami literárnych diel a ich ukážok. 

Budeme sa snažiť využívať prácu s časopisom pre deti a mládež a s doplnkovou literatúrou, tak ako doteraz využívať hodiny literatúry 

v Knižnici pre deti a mládež na Humenskej ulici, návštevu divadelných predstavení, besedy, exkurzie a iné aktivity. 

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu na vyučovanie  slovenského jazyka sú vyčlenené 5 hodín týždenne. V tomto časovom úseku, 

momentálne, neplánujeme  rozšíriť túto časovú dotáciu, pretože pri redukcii obsahu, podľa nášho názoru, je to dostačujúce. 

Rozdelenie časovej dotácie  počas školských  rokov: 

1.polrok  -  3 hodiny – gramatická časť SJ – morfológia, lexikológia, syntax, lexikológia 

                  2 hodiny – literárna výchova 

2. polrok -  3 hodiny – gramatická časť 

2 hodiny – literárna výchova  

V prípade individuálnych i objektívnych príčin bude možné v priebehu školského roka túto štruktúru meniť tak, aby obsahový i výkonový 

štandard bol v danom dvojbloku splnený. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Naším cieľom je viesť žiakov k poznaniu a bohatosti jazykových prostriedkov, ktoré sa v našom materinskom jazyku vyskytujú. Zároveň 

sa budeme snažiť rozvíjať ich komunikačné schopnosti a návyky, aby vedeli v rámci noriem spisovného jazyka písať, správne vyslovovať, 

aby mali zručnosti v štylizácii príslušnej vety – myšlienky. 

Budeme sa snažiť viesť žiakov k tomu, aby mali záujem o kvalitnú, nie brakovú literatúru, aby vedeli pozitívne prijímať nielen literatúru, 

ale aj kultúru s ňou spojenú. 

Výchovné a vzdelávacie ciele budeme dosahovať prostredníctvom multikultúrnej výchovy, mediálnej výchovy, osobného a sociálneho 

rozvoja, environmentálnej a dopravnej výchovy, ochrany života a zdravia, tvorbou projektov a prezentačných zručností, láskou 

k materinskému jazyku, úctou k histórii vlastného národa a správnymi ľudskými hodnotami. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 5 hodín/týždeň 

   Interaktívna trieda   5 hodín/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Gramatika 
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I. 

Opakovanie učiva 

1. bloku 

Hláskoslovie 

Pravopis so zameraním na dané 

učivo Spodobovanie, splývavá 

výslovnosť Zvuková stránka jazyka 

Synonymá, homonymá, antonymá 

Práca so slovníkmi 

Podstatné mená, vzory 

Prídavné mená – akostné, 

stupňovanie 

Zámená – osobné a privlastňovacie 

Číslovky základné a radové 

Slovesá – základné informácie 

Predložky – väzba s pádom, 

slovosled 

Afektívne: Vzbudiť záujem o materinský jazyk. 

Psychomotorické: Zopakovanie a rozlišovanie hlások, ich 

delenie. 

Rozlišovať mäkké, tvrdé a obojaké spoluhlásky.  

Ovládať pravopis po obojakých spoluhláskach. 

Orientovať sa v základoch slovnej zásoby. 

Porovnávať významy synoným, homoným. 

Správne triedenie ohybných slovných druhov. 

Rozlišovanie vzorov podstatných mien, s tým súvisiaci 

pravopis, gramatické kategórie. 

Takisto žiak vie rozlišovať s akostnými prídavnými menami, 

poznáva ich význam. 

Samostatne vyhľadávať slová v slovníkoch a tvorivo s nimi 

pracovať. 

Číslovky a slovesá vedieť používať v správnych tvaroch.  

Kognitívne: Pomôcť žiakom zopakovať základné učivo. 

Vníma dôležitosť utvrdzovania učiva, 

analyzuje pojmy, vie si vytvárať spätnú 

väzbu. 

Cielene používa gramatické 

a pravopisné normy spisovného jazyka. 

II. 

Zvuková stránka 

jazyka a pravopis 

Melódia vety, prestávka, slovný 

prízvuk, vetný dôraz, sila hlasu 

Splývavá výslovnosť 

Interpunkčné znamienka (zátvorka, 

bodkočiarka, dvojbodka, spojovník, 

pomlčka ) 

Zákon o rytmickom krátení 

Slabičné a neslabičné predpony 

Vsuvka, prístavok, oslovenie 

Skratky 

Afektívne: Zamyslieť sa nad krásou jazyka, jeho melódiou, 

ľubozvučnosťou . 

Psychomotorické: Správne intonovať slová a vety, v ktorých 

dochádza k spodobovaniu. Intonáciou  rozlíšiť jednotlivé 

výrazy v samostatnosti alebo vo väzbe. 

Kognitívne: Naučiť správnu melódiu, poukázať na nárečové 

prvky. 

Poznať pojmy a vedieť ich používať. 

Správne vyslovovať a písať  

slová so splývavou výslovnosťou. 

Správne intonovať výrazy vyčlenené 

znamienkami. 

Členiť slová na slabiky a určiť 

predponu. 

III. 

Význam slova –

lexikológia 

Slang, slangové slová, práca so 

slovníkmi – výkladový, cudzích 

slov, frazeologický 

Rozvoj slovnej zásoby- spisovné, 

nespisovné slová, neutrálne 

a expresívne slová, domáce – cudzie 

slová, zastarané a nové slová 

Tvorenie slov odvodzovaním 

pomocou slovotvornej predpony, 

prípony, rozpoznať slovotvorný 

základ, základové a odvodené slovo 

Slovníky-frazeologické, 

synonymické, výkladové, 

pravopisné a slovník cudzích slov 

Spôsoby obohacovania slovnej 

zásoby 

Ustálené slovné spojenia 

Afektívne:  Poznať myslenie našich predkov, ich múdrosť. 

Psychomotorické: Jednoduchým spôsobom vedieť 

odvodzovať nové slová, hravou formou tvoriť nové slová, 

vedieť ich porovnávať po významovej stránke. 

Rozlišovať slová – jednovýznamové, viacvýznamové. 

Rozvoj slovnej zásoby. 

Kognitívne: Pracovať s príručkami, vedieť fakty 

vyhľadávať,pracovať so slovníkmi, spoznať spôsoby 

obohacovania slovnej zásoby, rozlišovať frazeologické 

jednotky. 

Ovládať slová podľa významov, 

charakterizovať. Ich. 

Tvoriť príklady a vysvetliť ich. 

Rozvoj slovnej zásoby. 

Práca so slovníkmi – vyhľadávanie 

hesiel, interpretovať ich 
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IV.  

Tvaroslovie 

Podstatné mená 

Utvrdzovanie tvaroslovia 

z predchádzajúcich ročníkov, 

zdokonaľovanie sa vo vzoroch 

podstatných mien s pridaním rodu 

pomnožných podstatných mien, 

skloňovanie vzoru pani 

Podstatné mená mužského rodu 

-zvieracie, neživotné, zakončené na 

-r,-l 

Afektívne:  Pochopiť gramatické pojmy, nutnosť pravopisu 

Skloňovať podstatné mená, určovať gramatické kategórie (rod, 

číslo, pád) vzor a zopakovať si ich pravopis. 

Psychomotorické: Viesť žiakov kukladnej motivácii učenia sa 

SJ. 

Kognitívne:Zopakovať, upevňovať základné gramatické 

štruktúry. 

Plnovýznamovosť. 

Ohybnosť. 

Skloňovanie. 

Roztriediť podstatné mená podľa rodu 

a priradiť k vzoru. 

Určiť vzory zvieracích podst.mien. 

Preveriť a zhodnotiť úroveň pravopisu. 

podstatných mien - analýza chýb 

a oprava. 

Prídavné mená Rozlišovanie vzťahových – 

druhových prídavných mien, poznať 

privlastňovacie prídavné mená a ich 

vzory – páví, matkin,otcov 

Afektívne:  Poukázať na jedinečnosť osôb, zvierat a vecí 

Psychomotorické  Skloňovať, stupňovať, určovať gramatické 

kategórie- rod, číslo, pád a vzor. 

Kognitívne: Osvojiť si príslušné gramatické normy. 

Preveriť a zhodnotiť úroveň pravopisu. 

Zámená Zámená ako ohybný slovný druh 

Osobné základné 

Osobné privlastňovacie 

Tykanie / vykanie 

Gramatické kategórie – pád, číslo, 

rod 

Delenie zámen                                    

Afektívne:  Poukázať na úctu k starším ľuďom, rozlišovať 

známych a neznámych, vzťah k nim. 

Psychomotorické Žiak  správne komunikuje, oslovuje, 

v rôznych situáciách správne používa vykanie a tykanie. 

Kognitívne: Motivovať ku kladnému vzťahu k jazyku. 

Rozlíšiť osobné základné a osobné 

privlastňovacie zámená. 

Využívať správne tykanie, vykanie. 

Číslovky Číslovky – ohybný slovný druh, ich 

skloňovanie, určovanie rodu, čísla, 

pádu, delenie čísloviek na určité – 

neurčité, radové, základné a násobné 

Afektívne:  poukázať na dôležitosť čísla 

Psychomotorické  Pozná základné druhy čísloviek v písanom 

aj číselnom vyjadrení, vie ich správne používať 

Kognitívne: vie správne používať a označovať počty a 

poradie 

Skloňovať základné a radové číslovky 

v texte. 

Dodržiava pravopis. 

Ovláda písanie bodky pri radových 

číslovkách napísaných číslicou. 

Slovesá Osoba, číslo, čas, spôsob slovies, 

zvratné – nezvratné slovesá, 

plnovýznamové – 

neplnovýznamové, vid dokonavý – 

nedokonavý 

Afektívne:  Poukázať na dôležitosť komunikácie. 

Psychomotorické: Slovesá ako dôležitý slovný druh pri 

rozprávaní, reprodukcii. Vyjadriť situáciu v jednotlivých 

časoch. 

Kognitívne: Naučiť sa vyjadrovať dejové súvislosti. 

Vyčasovať sloveso byť 

a použiť ho správne vo vetách 

vzhľadom na časovúpostupnosť. 

Dodržiavať správne predložkové väzby. 

Preveriť a zhodnotiť úroveňpravopisu 

slovies – analýzachýb a opravy. 

Príslovky Druhy prísloviek – miesta, času, 

spôsobu, príčiny 

Afektívne:  Poukázať na to, že citové rozpoloženie človeka 

ovplyvňuje aj jeho výpovede. 

Psychomotorické: Rozvoj komunikačných schopností,  

rozširovanie slovnej zásoby. 

Kognitívne: Vedieť sa ovládať. 

Vyjadrovať sa v časových i miestnych 

súvislostiach, používať jednotlivé 

príslovky a ich pravopis. 

Neohybné slovné 

druhy 

Predložky – vokalizácia 

Spojky – interpunkcia 

Citoslovcia 

 

 

Afektívne: Pochopiť, aké dôležité jevedieť sa vyjadrovať 

nielen  ústne, ale aj písomne, vedieť sa kultivovane 

vyjadrovať, vyjadrovať svoje city. 

Psychomotorické: Rozvoj komunikačných schopností. 

Rozširovanie slovnej zásoby. 

Písať zložitejšie vety s použitím 

interpunkcie. 
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Kognitívne: Vedieť sa ovládať. 

V. Syntaktická – 

skladobná rovina 

jazyka 

Jednoduchá veta holá – rozvitá, 

rozvitá veta s viacnásobným vetným 

členom 

Základné vetné členy: 

podmet vyjadrený – nevyjadrený, 

prísudok slovesný – neslovesný 

Vetný základ 

Zhoda, vetné základy, jednočlenná 

veta slovesná a neslovesná, 

dvojčlenná veta úplná a neúplná 

Vedľajšie vetné členy: predmet, 

príslovkové určenie 

Prívlastok, prístavok 

Afektívne: Chápe zložitosť jazykav vie sa zrozumiteľne 

dohovoriť s využitím rozvitých viet. 

Psychomotorické: Rozvoj komunikačných schopností. 

Rozširovanie slovnej zásoby. 

Kognitívne: Uplatňuje logické operácie. 

Vyhľadáva základné vetné členy, 

rozlišuje vetu holú a rozvitú, 

rozpoznáva zhodu podmetu 

s prísudkom. 

Určuje vedľajšie vetné členy. 

I. Slohové postupy 

Jazykové štýly 

 

Náučný štýl, 

administratívny, publicistický 

Ústna reprodukcia 

Afektívne: Vzbudiť záujem o poznanie nielen seba, ale aj 

prostredia, v ktorom žijem. 

Psychomotorické: Naučiť žiakov kultivovane sa vyjadrovať 

v časovej nadväznosti, vytvárať výstižné rozprávanie, správne 

pracovať s praktickými  písomnosťami. 

Kognitívne: Rozšírenie slovnej zásoby, používanie základnej 

štylistickej štruktúry. 

Žiak identifikuje spoločné / odlišné 

znaky preberaných slohových žánrov 

a útvarov. 

Navrhne  tému písania slohového 

žánru. 

Utvorí  ucelené rozprávanie. 

Vyhľadať v texte kľúčové slová. 

Je schopný utvoriť osnovu. 

Je schopný napísať reklamáciu. 

II. Opis Statický opis, dynamický, umelecký, 

odborný 

Charakteristika osoby 

Rozprávanie s využitím priamej reči 

( on – formy, ja- forma ) ústne aj 

písomne 

Krátke písomné záznamy –výťah 

Afektívne: Zamyslieť sa nad krásou všedných vecí,  mať 

pozitívny vzťah k práci. 

Psychomotorické: Schopnosť opísať to, čo vidím. 

Kognitívne: Rozšírenie slovnejzásoby, schopnosť postrehnúť 

dôležité znakya detaily. 

Porovnať a vysvetliť preberané 

slohové postupy. 

Členiť text na odseky. 

Správne vytvoriť úvod, jadro, záver. 

Vytvoriť opis na danú alebo voľnú 

tému. 

Vytvoriť výťah. 

III. Rétorika Rétorika – artikulácia, sila hlasu, 

gestikulácia, mimika, postoj 

Príhovor, cielený rozhovor 

Afektívne: Pochopiť dôležitosť informácií,  stručne a výstižne 

savyjadrovať. 

Spracovať jednoduchý text 

a predniesť ho pred kolektívom 

s využitím všetkých dostupných 

prostriedkov v oblasti rétoriky. 

IV. Komunikácia Hlavná myšlienka, 

Správa o riešení/výsledku projektu 

ústna/písomná 

Komunikácia – odosielateľ, 

Afektívne: Využívať efektívnepracovné metódy. 

Psychomotorické:  Nacvičiť správne tvorenie krátkych textov – 

výstižnosť, úplnosť. 

Kognitívne: Osvojiť si príslušné informácie v praktickom 

Vyjadriť myšlienky a informácie so 

špecifickým cieľom. 

Vystihnúť komunikačné situácie. 

Používať informácie a texty z iných 

Sloh 
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prijímateľ, komunikačná situácia, 

efektívna komunikácia, asertívna 

komunikácia dialóg, projekt,úvaha, 

výklad, debata 

Tabuľka – názov, hlavička, riadok, 

stĺpec 

živote. 

 

zdrojov a médií. 

Používať vhodnú slovnú zásobu. 

Rešpektovať jazykové pravidlá. 

 

V. Jazykoveda a 

národný jazyk 

Národný jazyk: 

Spisovný jazyk a nárečia. 

 

Afektívne: Vyjadrovať sa spisovne, úcta k materinskému 

jazyku. 

Psychomotorický: Použiť spisovné slová. 

Kognitívne: Vzbudiť záujem o hlbšie spoznávanie slov. jazyka. 

Používať príručky - 1000 poučení zo 

spi. slovenčiny, noviny, časopisy. 

Základné literárne 

druhy 

Lyrika, epika, dráma Afektívne: Úcta k materinskému jazyku. 

Psychomotorické: Pracovať s literatúrou, spoznávať nové veci. 

Kognitívne: Rozvoj slovnej zásoby. 

Múdrosť ľudí obsiahnutá v knihách – 

spoznávanie iných postojov, citov, 

prostredia, situácií. 

I.  

Poézia 

Lyrika – prírodná, spolčenská, 

reflexívna, ľúbostná 

Balada – ľudová – umelá,  ich 

význam v slovesnosti, inotaj 

 

Afektívne:Láska k vlasti, túžba po spravodlivom živote, 

medziľudské vzťahy. 

Psychomotorické: Práca s textom, vzťahy. 

Kognitívne: Lyrické texty, rozlišovať básnické jazykové 

prostriedky, spevnosťľudových balád, bohatosť jazyka. 

Využívať aplikačné zručnosti – 

prepojenie poézie s hudbou. 

Využívať aplikačné zručnosti – 

prepojenie poézie s hudbou. 

Cibrenie pamäte – recitácia. 

Rozlíšiť ľudovú a umelú baladu. 

Poznať charakteristické znaky balád. 

Obohacovanie umeleckých jazykových 

postriedkov. 

III.  

Próza 

Povesť - historická poviedka 

Vedecko – fantastická literatúra 

Afektívne: : Láska k vlasti, túžba po spravodlivom živote, 

medziľudské vzťahy, história prechádza celým spoločenstvom, 

historické vzťahy a súčasnosť – pretechnizovaná v porovnaní   

s prírodou, logické myslenie je zdrojom k úspechu. 

Psychomotorické: Rozlišovať jednotlivé literárne žánre, vedieť 

ich pomenovať, rozvoj slovnej zásoby, naučiť sa byť zodpovedný 

vo svojom konaní, konať logicky. 

Kognitívne: Analyzovanie a rozlišovanie literárnych textov, ich 

význam v živote človeka. 

Rozlišovať povesť a historickú 

poviedku na základe určitých znakov. 

Nájsť si vzťah k sci-fi a vedieť porovnať 

so skutočnosťou. 

Pochopiť rôzne situácie a podľa svojho 

posúdenia konať. 

Aktívne vníma text a vvyjadrí svoj 

vlastný názor. 

IV.  

Náučná 

literatúra 

 Afektívne: Vytvára si vlastný názor ,o svojom hľadisku vie 

diskutovať, spoznáva a triedi nové informácie 

Psychomotorické: Pomocou IKT pretlmočiť dané informácie, vie 

s nimi pracovať. 

Kognitívne: Uplatňuje logické operácie. 

Orientovať sa v množstve informácií, 

cieľavedome ich vyhľadáva pomocou 

rozličných metód pri využití všetkých 

dostupných zdrojov. 

V.  

Dráma, 

dramatické 

Divadelná hra:tragédia, komédia, 

činohra, 

rozhlasová hra, 

Afektívne: Vnímať kultúrnu tradíciu svojho jazyka a reči, 

rozumie symbolom, ktoré sú obvyklé v našej kultúre. 

Psychomotorické: Poznáva zvuky – hudobné motívy našej 

Rozlišuje drámu ako určitý systém so 

štyrmi kategóriami na základe 

zrakového a sluchového princípu. 

Literatúra VIII.roč. 
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umenie film kultúry, akceptuje kultúrnu rôznorodosť národov. 

Kognitívne: Používať informácie a pracovať s nimi 

 

 

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

Vzdelávacia oblasť 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

 

Človek a hodnoty 

 

 

Umenie a kultúra 

 

Človek a príroda 

Téma 

Próza 

 

 

Poézia 

 

Všetky 

tematické 

okruhy 

 

Poézia 

Dráma 

Próza 

Osvojenie kompetencie 

Utváranie dobrých medziľudských vzťahov, vzájomná pomoc, spoločné 

riešenie krízových situácií. 

 

Vážiť si kultúrne dedičstvo našich predkov, ich um, predstavivosť, 

pozorovanie skutočnosti. 

Získavanie správnych komunikačných zručností, hľadanie hodnôt v živote 

človeka, porovnávanie so svojím konaním a konaním literárneho hrdinu. 

 

Kultúrne dedičstvo iných krajín. 

 

Ochrana životného prostredia, súžitie človeka s prírodou. 

Výchova k mysleniu v európskych a globálnych 

súvislostiach 

Žiaci sa zoznamujú so slovenskou literatúrou a porovnávajú s literatúrou iných 

národov. 

Environmentálna výchova Žiaci majú pozitívny vzťah k prírode. 

Multikultúrna výchova                Žiaci si lepšie uvedomujú svoju vlastnú  kultúru  i vplyv cudzích kultúr. 

Osobnostný a sociálny rozvoj Začleniť sa do spoločnosti, vie v akej krajine žije. 

Finančná gramotnosť Získavanie kompetencií nevyhnutných pre orientáciu v problematike financií. 

Aplikovanie základných ekonomických pojmov s prihliadnutím na vek. 

Zoznamuje sa s hospodárením v domácnosti. Pozná a harmonizuje osobné, 

rodinné a spoločenské potreby. 

Spoznáva základné princípy ochrany spotrebiteľa – nárok na reklamáciu.  

Vie sa ekonomicky zodpovedne rozhodnúť, dokáže vyhľadať varovné signály 

klamlivých ponúk. 

 

4.Požiadavky na výstup.  

Žiaci po ukončení prvého a druhého bloku, t. j. 8. a 9. ročníka ovládajú svoj materinský jazyk do takej miery, že budú schopní ovládať svoj 

materinský jazyk na gramaticky správnej a veku primeranej úrovni. Slovná zásoba i gramatická zložka sa rozšíri o množstvo nových 

informácií. Žiaci by mali zvládnuť vytvoriť ústne alebo písomne štylisticky náročnejší text, spracovať ho samostatne alebo v tíme. Pokročia aj 

v rétorickej oblasti, pretože budú vedieť predniesť svoj text pred publikom s využitím mimiky, gestikulácie a pod.  

V literárnej zložke sa rozšíri ich obzor o nové skúsenosti , budú vedieť rozlišovať jednotlivé literárne druhy a žánre umeleckej literatúry, budú 

vedieť vyhľadávať nové, súčasné informácie, pracovať s nimi, triediť ich podľa dôležitosti a potreby. 



81 

 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

Kultivovane sa 

vyjadrovať, 

Používať svoj 

materinský jazyk 

v spisovnej  

norme. 

 

 

 

Byť zvedavý, má 

chuť poznávať 

nové, zatiaľ 

neobjavené. 

Objavovať nové 

situácie, možnosti 

ich riešenia, 

posudzovať názory 

iných, porovnávať 

ich so svojimi. 

Uvedomuje si 

kultúru našich 

predkov, je 

schopný porovnať 

s tou, v ktorej žije. 

Dokáže pochopiť 

zmeny jazyka, 

ktorý odzrkadľuje 

danú spoločnosť. 

Vie nadviazať 

spoločenskú 

komunikáciu, je 

pripravený na nové 

podnety, ktoré život 

prinesie. 

Vie sa vcítiť do 

života iných. 

Nerobí rozdiely 

medzi etnickými 

skupinami. 

Vie sa orientovať 

a komunikovať 

v rodnej krajine. 

Je schopný si 

dopĺňať svoje 

vedomosti. 

Poznané používa 

vo svojom živote 

tvorivo. 

 

Vytvára si nové 

myšlienkové 

pochody. 

Rozvíja slovnú 

zásobu. 

Aktívne využíva 

svoje jazykové 

schopnosti. 

Uvedomele 

pristupuje 

k novým 

informáciám. 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania slovenského jazyka je nevyhnutné používať také vyučovacie metódy, aby žiaka neodradili. 

Slovenský jazyk patrí do skupiny ťažkých jazykov, najmä čo sa týka pravopisnej zložky. Neúspech potom žiakov odrádza. Výberom 

vhodných  metód a foriem práce dá sa tomu vyhnúť. Najväčší dôraz budeme klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, zabudneme na 

encyklopedické vedomosti, budeme pracovať s informáciami, aktívne ich využívať. Celým vyučovacím procesom sa bude prelínať 

čitateľská gramotnosť, schopnosť argumentovať, vyjadrovať svoj postoj. 

 

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

a pod..  

Slovenský jazyk pre 8. roč. základných škôl a 3 roč. gymnázií s osemročným štúdiom, PaedDr. Jarmila Krajčovičová – Jana Kesselová, 

Literárna výchova pre 8. roč. základných škôl a 3. roč. gymnázií s osemročným štúdiom, Mgr. Daniela Petríková, jazykové príručky, 

slovníky, encyklopédie, internet. 

 

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: Anglický jazyk – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 

Anglický jazyk ako jeden z najrozšírenejších svetových jazykov je v súčasnej dobe trendom v dorozumievaní sa medzi národmi. Preto 

jeho znalosť na úrovni komunikácie je nevyhnutne potrebná. Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť 

učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala 

požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov 

podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového 

vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú 

učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako 

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

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 
Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho 

sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, 

samostatný ústny prejav) a písať (krátke písomné práce, projekty). Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi 

aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 4 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   4 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Pravidlá 

komunikácie 

v bežnom 

živote 

Veľká 

Británia  

13hod. 

-pozdravy, predstavovanie, 

-jednoduchá konverzácia, 

-pochopenie obsahu a zmyslu jednoduchých fráz 

-pokyny v triede 

 - prítomné časy, budúce časy 

- precvičovanie budúcich časov 

- Veľká Británia- všeobecné informácie 

Afektívne: vzbudiť záujem o spoznanie iných a samého 

seba, motivovať kladný vzťah k jazyku, vzbudiť záujem 

po hlbšom poznaní krajín, ktorých jazyk sa učíme 

Psychomotorické: naučiť žiakov urobiť dobre 

interview, vytváranie projektov, poznať členenie Veľkej 

Británie 

Kognitívne: rozšíriť základnú slovnú zásobu, používať 

-vie sa predstaviť a spýtať sa, kto je 

kto, 

-porozumie frázam typu odkiaľ 

pochádzaš 

-spájanie zvukovej stránky jazyka 

s významom 

- vie podať všeobecné a geografickej 
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a geografická charakteristika základné gramatické štruktúry, spoznať geografickú 

charakteristiku Veľkej Británie 

informácie o Veľkej Británii 

Ľadový muž, 

ako používať 

informácie 

z minulosti 

Veľká 

Británia 

16 hod 

-minulý čas jednoduchý, nepravidelné slovesá 

-minulý čas priebehový 

- precvičovanie minulých časov 

-väzba zvykol som 

-  precvičenie väzby zvykol som,  

-projekt 

- história Veľkej Británie 

- precvičenie minulého času modálnych slovies,  

- práca s časopisom Hello 

Afektívne: poznať život v minulosti a dnes 

Psychomotorické: pracovať s vlastným samostatným 

materiálom, používať informácie z histórie 

Kognitívne: poznať slovnú zásobu zameranú na dobu 

ľadovú, používať nepravidelné slovesá, použiť slovesá 

v gramatických časoch minulých a väzby – zvykol som, 

oboznámenie s históriou Veľkej Británie 

-vázby na minulosť- doba ľadová 

-tvorí aktívne vety v minulom čase 

a v minulom priebehovom čase 

- vytvorenie projektu na tému doba 

kamenná 

- vie stručne charakterizovať históriu 

Veľkej Británie a pozná životy 

významných panovníkov 

vie porovnať jednotlivé obdobia 

britskej histórie 

Základy 

hláskovej 

stavby slov, 

syntax 

Veľká 

Británia 

 

16hod. 

-základné väzby na vytvorenie vety – prídavné 

mená, predmetové zámená,  

-prídavné mená z podstatných mien a ich 

precvičovanie 

-kombinácia minulého času jednoduchého 

a priebehového, minulého času  

-používanie príliš, nie dostatočne 

 - obyvateľstvo, politický systém, hospodárstvo, 

školstvo Veľkej Británie 

- dialóg v obchode 

Afektívne: formovať a upevňovať pevnú vôľu 

k dosahovaniu čo najlepších výsledkov 

Psychomotorické: schopnosť zdramatizovať 

jednoduchý príbeh, dialóg v obchode 

Kognitívne: pomôcť žiakom zopakovať, upevňovať 

základné gramatické štruktúry, základy ovládania 

pravopisu, spoznať štruktúru politického, školského 

systému a hospodárstva  

-rozumie jednoduchým pokynom 

a vie na ne reagovať, 

-poskytne požadovanú informáciu, 

-pýta sa na názvy vecí, 

-vie povedať, čo ako vyzerá- opis 

oblečenia, ceny ,porovnanie 

-vzťahy žiakov pri skupinovej práci 

a vedenie žiakov k úcte 

- vie porovnať školský a politický 

systém na Slovensku a vo Veľkej 

Británii 

  

Základné 

gramatické 

štruktúry 

a typy viet 

Veľká 

Británia 

 

18 hod. 

-vyjadrenie minulosti pri opise viacerých dejov 

-frazálne slovesá 

-dovetok a jeho precvičovanie 

-zhrnutie lekcií 

-projektová práca 

 - umenie a kultúra, Londýn  

-  hra koleso šťastia, čo čítajú tínedžeri, Vianoce v 

Británii 

 

Afektívne: podporovať  koníčky a voľnočasové aktivity 

Psychomotorické: opísať zvyky z minulosti, rozšíriť 

slovnej zásoby, vedieť opísať vybrané pamiatky 

a kultúrny život v Londýne 

Kognitívne: pomôcť žiakom zopakovať, upevňovať 

základné gramatické štruktúry, život v minulosti, 

spoznať významné turistické miesta, pamiatky 

a kultúrny život v Londýne 

-vie tvoriť komunikáciu v oblasti 

zvykov a opisy minulých situácií 

-dokáže vyhľadať v texte špecifickú 

informáciu, 

-vie napísať gramaticky správne 

krátke texty, 

- žiak vie komunikovať o živote 

v minulosti 

- vie opísať vybrané pamiatky v 

Londýne 

 

Sláva 

a šťastie 

Veľká 

Británia, 

USA 

 

18 hod. 

-pred prítomný čas jednoduchý 

-vyjadrenie pred prítomného času pomocou 

predložiek od 

-projektová práca 

-dialóg o skúsenostiach 

- Cambridge, Oxford 

- geografická charakteristika USA  

-  precvičovanie predprítomného času 

Afektívne: zdôrazniť význam skúseností, potreba 

podeliť sa s inými 

Psychomotorické: vytvoriť jednoduchý text s osnovou 

otázka -odpoveď, dialóg ako opísať skúsenosť 

a udalosť, vedieť porovnávať jednotlivé obdobia 

britskej histórie 

Kognitívne: osvojiť si čo najviac poznatkov z danej 

oblasti, osvojiť si stručnú charakteristiku USA 

-rozumie hlavným údajom 

a súvislostiam v rámci opisu. ktorý 

dokáže vyjadriť v pred prítomnom 

čase 

-doplní text  

-budovanie pocitu spolupatričnosti 

- vie porovnať univerzity na 

Slovensku a v USA 
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Film , práca 

a život 

kaskadérov 

USA 

 

13 hod. 

-vyjadrenie pred prítomného času, zápor, otázka, 

krátke odpovede 

-používanie pred prítomného času vs minulého 

času jednoduchého a precvičovanie 

-každodenné výrazy 

-projektová práca 

- história a prví prezidenti USA, obyvateľstvo USA  

- rozvoj písomného prejavu, práca s časopisom,   

  

Afektívne: pochopiť spôsoby opisu viacerých dejov 

z minulosti, ktoré zasahujú do prítomnosti, motivovať 

žiakov k tolerancii iných rás a kultúr 

Psychomotorické: efektívne spracovať množstvo 

poznatkov  

Kognitívne: naučiť sa slovnú zásobu a jej použitie 

v praktickom živote, precvičiť gramatiku, spoznať život 

pôvodných obyvateľov USA 

-vie vytvoriť jednoduchú 

konverzáciu  

-reprodukuje ústne a písomne 

primerane ťažký text, 

-rozumie obsahu jednoduchej 

konverzácie 

- pozná prvých prezidentov 

a štruktúru obyvateľstva 

Koleso 

šťastia, čo 

robia ľudia? 

USA 

 

 

12 hod. 

-pred prítomný čas jednoduchý a minulý čas 

jednoduchý a precvičovanie 

-precvičenie nepravidelných slovies- trpné 

príčastie 

-časové výrazy 

-zhrnutie lekcií 

-projektová práca 

 - politický systém, školstvo  

- zdvorilostné frázy, tŕpny rod 

Afektívne: porovnať anglicky hovoriace krajiny a našu 

krajinu, 

 Psychomotorické: viesť žiakov ku kladnej motivácii 

učenia Aj, vedieť porovnávať politický systém 

a školstvo na Slovensku a v USA 

Kognitívne: motivovať kladný vzťah k jazyku bez 

ohľadu na dosiahnuté výsledky, poznať správny 

slovosled v pred prítomnom čase, oboznámiť sa 

s politickým a školským systémom USA 

Vie sa orientovať v rôznych žánroch 

filmu 

-životopis známych osôb, vytvorenie 

stručného kurikula 

-spracovať námet na filmovú 

zápletku 

-vytvoriť pozitívny vzťah k médiám 

-postavenie filmu v súčasnosti 

- vie porovnávať politický systém 

a školstvo na Slovensku a v USA 

Zdravie, 

bezpečnosť 

USA 

11 hod. 

-vzťažné súvetia, zámená 

- precvičovanie vzťažných zámen 

-výrazy súhlasu a nesúhlasu 

- precvičovanie vo vetách súhlas, nesúhlas 

-dávanie rád a návrhov 

-projektová práca 

- umenie a kultúra USA, Washington DC  

- dialóg u lekára, šport 

 

Afektívne: poukázať na to, aké je zdravie dôležité, ako 

sa máme o seba starať 

Psychomotorické: pomôcť žiakom vytvoriť žiakom 

článok o alternatívnej medicíne, vytvoriť projekt o USA 

Kognitívne: osvojiť si príslušnú slovnú zásobu, naučiť 

sa používať každodenné výrazy v rámci konverzácie, 

oboznámiť sa s mestom Washington DC a kultúrnym 

životom v USA 

-ty a tvoje telo 

Vieš ho počúvať? 

-ako sa správne stravujeme 

Biológia, vitamíny a minerály- ich 

dôležitá úloha pre zdravý organizmus 

- vie opísať zaujímavé miesta v USA 

Životné 

prostredie, 

klimatické 

zmeny 

 

15 hod. 

- pasívne tvary slovies 

-prvý kondicionál 

- precvičovanie prvej podmienkovej vety 

-každodenné výrazy 

-väzby na vytvorenie návrhov 

-precvičenie gramatiky 

-projektová práca 

-záverečný test 

Afektívne: motivovať k zodpovednosti, za naše životné 

prostredie, ohrozenie klímy 

Psychomotorické: nacvičiť prezentáciu v rámci 

klimatických zmien našej planéty 

Kognitívne: osvojiť si príslušné texty s využitím 

v praktickom živote, dosiahnuť úspech v učení 

angličtiny, upevniť pasívne tvary slovies a prvého 

kondicionálu 

Poukázať na dôležitosť učenia sa AJ, 

naučiť žiakov diskutovať 

v skupinách, naučiť žiakov uvedomiť 

si, čo je dôležité sa v cudzom jazyku 

učiť. 

Schopnosť pochopiť autentickú 

nahrávku v AJ a vedieť diskutovať 

na danú tému 

Žiaci v 8.A a časť žiakov z 8.B majú posilnenú hodinu o témy z anglických reálií. Ostatní žiaci v 8.B majú posilnenú hodinu na 

precvičovanie problémových tém. 

 

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

Človek a spoločnosť Téma č.1 - utváranie dobrých medziľudských vzťahov, 

- rodina – základná bunka spoločnosti 

 Téma č.2 - vážiť si dedičstvo našich predkov, historické a kultúrne pamiatky 

-zvyky našich predkov 

Človek a hodnoty Téma 

č.3,5,8 

- získavanie správnych komunikačných zručností žiak – učiteľ, žiak – žiak, 

-väzby medzi rovesníkmi 

-ako si vážim seba, svoje zdravie 

Téma č.4,9 - efektívne využívanie voľného času 

-kvalita zábavy vo voľnom čase 

Umenie a kultúra Téma 

č.5,6,7 

- kultúrne dedičstvo iných krajín (literatúra, výtvarné umenie, hudba) 

Človek a svet práce Téma č.2 - získavanie teoretickej slovnej zásoby v rámci remeselných prác v cudzom jazyku 

Človek a príroda 
Téma č.9 - sledovanie prírodných úkazov 

-ochrana životného prostredia – tvorba projektov 

Jazyk a komunikácia 

Téma 

č.1,2,3,4,9 

- orientovanie sa v základných gramatických štruktúrach viet 

-tvorba jednoduchých textov 

-schopnosť konverzácie v cudzom jazyku 

-tvorba gramaticky správnych viet 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - vie sa začleniť do spoločnosti 

- vie v akej krajine žije 

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k prírode a kultúrnym pamiatkam 

Multikultúrna výchova -orientácia sa v etniku a kultúrnych špecifikách iných národov 

Mediálna výchova -výber vhodných filmov a hudby v cudzom jazyku (posluch a porozumenie) 

 

 

4.Požiadavky na výstup. 

Žiaci po ukončení ôsmeho ročníka by mali ovládať základné komunikačné zručnosti, slovnú zásobu viacerých základných tematických 

okruhov, v písanom prejave zvládať vypracovanie náročnejších projektov v rozsahu do 450 slov. Slovná zásoba má rozsah cca 3500 slov, 

ktoré umožnia žiakom tvoriť ucelenejšie informácie a základnú formu komunikácie. V gramatike žiaci zvládajú privlastňovacie zámena, 

tvorbu kladných, záporných a opytovacích viet, v prítomnom, minulom, pred prítomnom  a budúcom čase a ich vzájomné používanie 

v rámci opisu viacerých dejov súčasne, singulár a plurál podstatných mien, ako aj používanie základných predložiek časových 

a miestnych, používanie určitého a neurčitého člena, ako aj používanie základných modálnych slovies. Ovládajú základy používania 

pasívnych tvarov slovies a používanie prvého kondicionálu na vyjadrenie podmienkovej vety. Zvládajú používanie každodenných fráz 

a výrazov. Toto im umožní vytváranie náročnejších, ale správne gramaticky postavených viet, ktoré môžu využívať v každodennej praxi. 

Žiaci v 8.A a časť žiakov v 8.B majú základné vedomosti v oblasti anglických reálií. 
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Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- dokázať riešiť 

každodenné životné 

situácie v cudzej 

krajine  

- vie porovnať staré 

a nové  komunikačné 

prostriedky 

 

-Pravidlá 

komunikácie 

v bežnom živote 

 

- byť zvedavý, má 

chuť poznávať 

-chápe spôsob života 

a myslenia iných 

národov 

-zaujíma sa aj 

o históriu iných 

národov 

 

-Ľadový muž, 

informácie 

z minulosti 

-Zdravie a 

bezpečnosť 

- Uvedomuje si 

rozdielne kultúry, 

ktoré ovplyvnili život 

ľudí 

- dokáže vymieňať si 

informácie a nápady 

s mladými ľuďmi 

a dospelými, ktorí 

hovoria iným jazykom 

a sprostredkuvávajú 

mu svoje myšlienky 

a pocity 

 

-Film, práca a život 

kaskadérov 

- vie sociálne myslieť  

- dokáže nadviazať 

základnú spoločenskú 

konverzáciu tak, že 

použije 

najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia 

zdvorilosti, návrhu 

a vyjadriť súhlas alebo 

nesúhlas 

-je otvorený kultúrnej 

a etnickej rôznorodosti 

 

-Koleso šťastia, čo 

robia ľudia? 

- Sláva a šťastie 

- vie ako sa nestratiť 

v krajine, resp. ako sa 

v nej orientovať  

-dopĺňa si vedomosti 

a rozvíja si rečové 

zručnosti, prepája ich 

s poznaným, využíva 

pre reálny svet 

 

-Životné prostredie, 

klimatické zmeny 

- vytvára si 

myšlienkové súvislosti 

- pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií 

-pochopí zámer 

zadanej úlohy 

-aktívne využíva 

doteraz osvojený jazyk 

-využíva dostupné 

materiály na štúdium 

-získava uvedomene 

nové vedomosti 

a zručnosti 

 

-Gramatické 

štruktúry a typy viet 

-Základy hláskovej 

stavby slov, syntax 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 
Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania anglického jazyka je nevyhnutné používať aktivizujúce vyučovacie metódy, a to predovšetkým 

samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie komunikačných 

zručností je nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Pre učiteľa znamená, že 

individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. 

Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a spoluzodpovednosť za pracovné výsledky majú hlboký výchovný význam. Hodiny 

anglického jazyka musia byť naplnené živým pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť z nových 

poznatkov posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. 

Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide 

predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.  

Pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo 

vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov. Účinnou formou na rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré sa 

zaraďujú spravidla na začiatok vyučovacej hodiny. Dôležitá je rýchla kontrola výsledkov práce žiakov, napríklad spätným projektorom, a 
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rozbor chýb žiakov tak, aby si každý žiak uvedomil, aké vedomosti si musí individuálne doplniť. Na túto prácu so žiakmi učiteľ využíva 

doplňujúce materiály na precvičenie gramatických javov. 

 

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

a pod..  

 
M. Andričík, J. Gresty Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník Pezolt PVD, 2005 

M. Andričík Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník – MIDI 

vydanie 2006 

Pezolt PVD, 2006 

E. Haraksimová, R. Mokrá, D. 

Smrčinová 

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník Ottovo nakladatelství 

S. Redman English Vocabulary in Use Cambridge University Press, 2003 

Kol. autorov 2000 najpožívanejších anglických slov + CD ROM Computer Press, 2004 

S. Soják Pomocné a spôsobové slovesá INFOA, 2001 

Fronek, Mokráň Slovensko-anglický frazeologický slovník Nová Práca, 2003 

Ch. Rajanh, S. Bollinger Anglické idiómy Computer Press, 2005 

T. Hutchinson Project 4 – Teacher´s Book Oxford University Press, 2001 

Kol. autorov Anglická gramatika Aktuell, 2001 

T. Hutchinson Project 4 – Student´s Book Oxford University Press, 2001 

T. Hutchinson Project English 1 – Student´s Book Oxford University Press, 2001 

T. Hutchinson Project English 2– Student´s Book Oxford University Press, 2001 

T. Hutchinson Project English 3– Student´s Book Oxford University Press, 2001 

S. Blazseková, J. Rusňáková English For Everyday Use SPN, 2007 

S.  Brendlová Reálie anglicky hovoriacich krajín Fraus, 2006 

 

7.Hodnotenie predmetu. 
Anglický jazyk v 3. – 9. ročníku bude hodnotený podľa klasifikačného poriadku. Hodnotiť sa budú ústne a písomné odpovede žiakov, 

samostatné projekty.  
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: Ruský jazyk – 8. ročník 
 

1.Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 

Základným cieľom vyučovania cudzích jazykov je podpora vzájomného porozumenia medzi ľuďmi rôznych krajín a umožnenie 

komunikácie s nimi. Komunikatívne vyučovanie umožňuje predovšetkým učiacemu sa získať vôľu a schopnosť používať určený jazyk 

vhodným a správnym spôsobom k efektívnej komunikácii. 

Tak, ako iné vyučovacie predmety, aj vyučovanie ruského jazyka jako druhého cudzieho jazyka  musí zodpovedať požiadavkám súčasnej 

spoločnosti a vzdelávacej úlohy základnej školy, napomáha človeku orientovať sa vo svete, umožňuje sprostredkovanie a spracovanie 

skúseností a je prostriedkom pre kreatívnu a estetickú tvorbu. Vnímanie a vysvetľovanie rozdielov medzi jazykmi a kultúrami otvára 

možnosť spochybniť názory, odbúrať predsudky a získať nové poznatky pre pochopenie iných kultur. 

Slováci patria do veľkej skupiny národov - medzi Slovanov. Kedysi hovorili jedným spoločným jazykom - staroslovienčinou a z nej počas 

dlhých storočí vznikli slovenčina, čeština, chorvatčina, poľština, ruština atd. Naše jazyky sú príbuzné, mnohé slová sú v slovanských 

jazykoch úplne rovnaké alebo veľmi podobné. Odlišné je však písmo Pre Slovanov vytvorili prvé písmo- hlaholiku Konštantín a Metod v 

9.storočí. Z nej vznikla cyrilika a postupne dnešná azbuka, ktorú používajú Rusi, Bielorusi, Ukrajinci, Bulhari, Srbi, Macedónci. Ostatní 

používajú latinku. 

Ruským jazykom hovorí najväčšia skupina Slovanov.  

Ruština je primárne  používaná v Rusku ako i v post-sovietskych krajinách. V samotnom Rusku ňou rozpráva 118 mil. obyvateľov. 

Taktiež ju môžete počuť v Kanade, Číne, Fínsku, Izraeli , USA atď. Dohromady je to asi 150 mil. ľudí, ktorí ju používajú v každodennom 

živote. Je jedným zo šiestich oficiálnych jazykov používaných Spojenými národmi/OSN/. Za čias Sovietskeho zväzu bola povinným 

sekundárnym jazykom vo všetkých krajinách na východnej strane železnej opony na prakticky každom stupni školstva, často i štátnym 

jazykom prevážne v krajinách ležiacich na juhu dnešného Ruska. Z tohto dôvodu je možné dohovoriť sa po rusky i v Strednej Európe, na  

Balkánskom polostrove a prakticky na celom pobreží Červeného mora.  

Povinná výuka spôsobila určitú averziu k ruštine počas obdobia totality, ale i v rokoch po nežnej revolúcii. Dnes už môžeme konštatovať, 

že nastala pozitívna zmena a zo strany mladej generácie vzrastá záujem o ruský jazyk. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom praktického ovládania ruského jazyka v základnej škole je, aby žiak po 4 rokoch učenia dosiahol základnú úroveň komunikatívnej 

kompetencie, ktorá vytvára predpoklady pre jeho ďalšie štúdium a využívanie v profesionálnej praxi. 

Aby bol dosiahnutý tento cieľ, je potrebné: 

- vzbudiť konštruktívnu zvedavosť a podporiť ochotu vžiť sa do daností inej krajiny a komunikovať s ľuďmi, 
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- preniknúť do podstaty kultúry a civilizácie danej krajiny, 

- rozvíjať uvedomenie si povahy jazyka, 

- používanie jazyka pri komunikácii v skutočných situáciách mimo triedy  

- rozvíjať u žiakov chápanie seba samých a svojej vlastnej kultúry. 

Žiaci si budú ďalej rozvíjať rečové zručnosti a osvojovať si jazykové prostriedky, témy, situácie a funkcie. Dôraz sa kladie na rozvíjanie 

posluchu, ústneho prejavu, nácviku čítania a písania. Získavajú jasnejšiu predstavu o charaktere ruského jazyka, osvojujú si ďalšie 

poznatky z reálií. Využívajú pritom vedomosti a zručnosti osvojené v iných vyučovacích predmetoch. Texty zodpovedajúce veku a 

záujmom žiakov majú pôsobiť v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva medzi národmi. Na základe grafických a zvukových 

textov sa žiaci oboznámia so životom ruských školákov, s ukážkami ruskej ľudovej slovesnosti /rozprávky, piesne, riekanky, príslovia/ a s 

tvorbou niektorých ruských spisovateľov, ktorí píšu pre deti.. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Rodina 

15 hod 

- členovia rodiny, vek , stav, 

zamestnanie, vzťahy, sviatky  

- byt, dom, v ktorom žijeme 

- používanie inštrumentálu podstatných 

mien v bezpredložkových 

i predložkových konštrukciách 

- používanie slovesa musieť 

- predložky nad, pod,pered, za ,meždu  

Afektívne: dokázať vážiť si svojich 

rodičov, viesť ku skromnosti, poukázať na 

dôležitosť korektných vzťahov medzi ľuďmi 

Psychomotorické: naučiť sa správne 

porovnávať,  robiť správne úsudky, dokázať 

vyrozprávať príbeh 

Kognitívne: osvojiť si čo najviac poznatkov 

z danej oblasti 

-nakreslí plán bytu 

-vymenuje členov rodiny a ich profesie 

-vie opísať byt/dom ,v ktorom žije /nakreslí plán bytu/ 

- upevňuje si správne výslovnostné, grafické 

i pravopisné návyky osvojené v 6. a 7.ročníku 

- správne používa inštrumentál podst.mien so 

slovesami a 

 s predložkami 

 

Škola 

15 hod 

- vyučovacie predmety, vzťah k štúdiu,  

k jednotlivým predmetom, rozvrh hodín 

- zoznamovanie 

- písanie názvov národov a obyvateľov 

miest 

- používanie lokálu s predložkou o /ob 

Afektívne: dokáže vysvetliť školský systém 

Rusku a u nás 

Psychomotorické: viesť žiakov ku kladnej 

motivácii učenia sa RJ 

Kognitívne: motivovať ku kladnému 

vzťahu k jazyku bez ohľadu na dosiahnuté 

výsledky 

- zostaviť svoj rozvrh hodín 

-hovorí o svoje škole, rozvrhu hodín 

-vie povedať, čo robí na hodinách a aký vzťah má k 

jednotlivým predmetom 

- zvláda výslovnosť novej slovnej zásoby 

- ovláda niekoľko zdvorilých foriem predstavovania/ 

zoznamovania a používa ich v dialógu 

-správne používa lokál podst.mien vo väzbách 

vyjadrujúcich predmet , o ktorom hovoríme, na ktorý 

myslíme 

-ovláda písanie názvov príslušníkov národov a 

obyvateľov miest 

Príroda 

15 hod 

- názvy domácich, divých  zvierat 

- názvy kvetov, stromov 

Afektívne: vzbudiť záujem o ochranu 

životného prostredia , motivovať  

-vie hovoriť o prírode počas jednotlivých ročných 

období 



90 

 

- starostlivosť o zvieratá i kvety  

- datív s predložkami k, po 

- tvary slovies ísť-chodiť, cestovať-

viezť sa/ dopr.prostriedkom/ 

- časovanie zvratných slovies vo 

všetkých časoch 

- lokál v konštrukciách vyjadrujúcich 

určenie miesta/ v, na/ 

Psychomotorické: nacvičiť interview 

a konverzáciu na tému Môj vzťah k prírode 

Kognitívne: osvojiť si  základnú slovnú 

zásobu, používať základné gramatické 

štruktúry 

 

-osvojil si intonáciu opytovacích viet  

- správne používa lokál podst.mien v konštrukciách 

vyjadrujúcich určenie miesta 

- správne časuje a používa slovesá pohybu idti-chodiť, 

jechať- jezdiť 

-časuje zvratné slovesá 

-ovládať nominatív jednotného a množného čísla, 

ostatné pády vrámci syntaktických štruktúr v 

rečových modeloch 

-recituje báseň Vesna v okno stučitsa 

Starostlivosť 

o zdravie 

7 hod 

- časti ľudského tela 

- choroby- slovné spojenia ochorel 

som-bolí ma 

- časovanie slovies piť, bolieť/ byť 

chorý 

Afektívne: pochopiť aký dôležitý je zdravý 

životný štýl, otužovanie a šport  

Psychomotorické: vedieť správne reagovať 

 u lekára 

Kognitívne: pomôcť žiakom  upevňovať 

základné gramatické štruktúry 

-vie povedať ,čo ho bolí/ aká časť tela/, akú chorobu 

má 

-časuje a správne používa slovesá piť a bolieť 

-osvojí si skloňovanie osobných zámen a 

opytovacích- kto, čto 

Voľný čas 

7 hod 

- obľúbené činnosti 

- názvy športov a koníčkov 

-genitív vo väzbách vyjadrujúcich 

privlastňovanie a pomenovanie 

- predložky  u, ,dľa, po, bez,s, so, iz , 

ot, s-do, posle, bez 

-väzba zákl.číslovka plus počítaný 

predmet 

 

Afektívne: poukázať na potrebu zmysluplne 

využívať voľný čas 

Psychomotorické: pomôcť žiakom napísať 

zaujímavý novinový článok 

Kognitívne: osvojiť si príslušnú slovnú 

zásobu  

- zostavitˇrežim dňa 

 -vie hovoriť o svojom voľnom čase, píše o tom, čo 

kto robí 

-vie pracovať s jednoduchými gramatickými 

tabuľkami 

- používa genitív podst. mien vo väzbách 

vyjadrujúcich privlasňovanie a pomenovanie 

- používa predložky v správnych významoch a 

väzbách 

 

Rusko 

7 hod 

- mesto Sankt Peterburg 

- príslovka nazad v časovom význame 

 

Afektívne: viesť k poriadkumilovnosti, 

poukázať na potrebu družnosti a priateľstva 

Psychomotorické: nacvičiť  konverzáciu 

v rámci opisu   Sankt Peterburgu 

Kognitívne: osvojiť si príslušné texty 

s využitím v praktickom živote 

-osvojí si základné informácie o Sankt Peterburgu 

-vie použiť správny pád a číslo podst.mena vo väzbe 

číslovka plus počítaný predmet 

-vie s pomocou slovníka určiť prízvuk vo všetkých 

pádoch podst.mena 

 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu ruský jazyk  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Človek a spoločnosť Téma č.1,2,5,6 - utváranie dobrých medziľudských vzťahov 

- rodina – základná bunka spoločnosti 

- geografické informácie o Rusku –Sankt Peterburgu 

Človek a hodnoty Téma č.1,2,4,5 - získavanie správnych komunikačných zručností  

-väzby medzi vrstovníkmi 

- vzťahy v rodine 
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Umenie a kultúra Téma č.6 - kultúrne dedičstvo  

Človek a svet práce Téma č.3,5 - získavanie teoretickej slovnej zásoby v rámci  prác v cudzom jazyku 

Človek a príroda 
Téma č.3,5 - sledovanie prírodných úkazov 

-ochrana životného prostredia , zdravia 

Jazyk a komunikácia 

Téma č.1-6 - orientovanie sa v základných gramatických štruktúrach viet 

-tvorba jednoduchých textov 

-schopnosť konverzácie v cudzom jazyku 

-tvorba gramaticky správnych viet 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - vie sa začleniť do spoločnosti 

- vie v akej krajine žije 

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k prírode a kultúrnym pamiatkam 

Multikultúrna výchova -orientácia sa v etniku a kultúrnych špecifikách iných národov 

Mediálna výchova -výber vhodných filmov a hudby v cudzom jazyku (posluch a porozumenie) 

 

4.Požiadavky na výstup. 

Žiaci by po ukončení  8. ročníka  mali ovládať v oblasti posluchu- spájanie zvukovej stránky so stránkou významovou. 

Rozumejú súvislým prejavom učiteľa alebo hovoriacich, pre ktorých je ruský jazyk materinským jazykom, v rámci známych tém i s 

malým počtom neznámych slov, ktorých význam možno odhadnúť z kontextu. 

Pri ústnom prejave vedia: 

- odpovedať na otázky a tvoriť otázky, k textu a k situácii, 

- reprodukovať obsah prebraného textu na základe otázok, ale aj samostatne, 

- viesť krátke rozhovory na bežné témy a v rozsahu prebraného učiva, začať a udržiavať rozhovor, 

- foneticky správne a výrazne recitovať dve básne a  spievať dve piesne. 

Čítajú nahlas a foneticky správne texty so známym jazykovým materiálom i texty s neznámou lexikou, ktorej význam treba vyhľadať v 

abecednom prekladovom slovníku. 

V písomnom prejave  vedia  zaznamenať text aj podľa diktátu (pravopis), písomne odpovedajú na otázky a tvoria otázky, napíšu krátky 

pozdrav, blahoželanie k sviatkom, napíšu adresy na listy do Ruska i režim dňa školáka. 

Upevnia si slovnú zásobu zo 6. r.-7. r. a  rozšíria si ju. 

V gramatike si žiaci osvoja skloňovanie podstatných mien, používajú nominatív j. a mn.čísla prídavných mien, zvládajú počítanie 

čísloviek do 100, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie zámena,  používanie slovies v prítomnom čase, singulár a plurál podstatných 

mien, ako aj používanie základných predložiek.  

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

                               Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a Existenciálne K učeniu 
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interpersonálne 

- poznáva zmysel 

a cieľ učenia 

-vie dokončiť 

začatú prácu 

- vyberie si a 

využije efektívne 

spôsoby učenia 

- vyvážene chápe svoje 

osobné záujmy v 

spojení so záujmami 

širšej skupiny, 

resp.spoločnosti,  

- ovláda pravidlá 

spoločenskej etikety 

- uvedomuje si význem 

kultúrnej komunikácie 

v živote 

- osvojil si základné 

postupy efektívnej 

spolupráce v skupine - 

uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, 

kde dokáže tvorivo 

prispievať k 

dosahovaniu 

spoločných  cieľov 

-dopĺňa si vedomosti 

a rozvíja si rečové 

zručnosti, prepája ich 

s poznaným, využíva 

pre reálny svet 

-pochopí zámer zadanej 

úlohy 

-aktívne využíva doteraz 

osvojený jazyk 

 

-všíma si 

súvislosti medzi 

javmi 

- vie samostatne 

pozorovať a 

experimentovať 

- má predpoklady 

zainteresovane 

sledovať a posudzovať  

udalosti a vývoj 

verejného života a  

zaujímať k nim 

stanoviská 

-rozlišuje kultúrne a 

nekultúrne správanie 

- pomenuje svoje 

pocity, city 

- dokáže riešiť 

jednoduché stresové 

situácie i konflikty 

 - rozumie psychickým, 

sociálnym a 

historickým 

súvislostiam, ktoré 

podmieňujú hľadanie 

zmyslu života  

- chráni svoje zdravie, 

zdravie ostatných a 

životné prostredie 

- získava 

vedomosti z 

rôznych prameňov 

a zdrojov 

- uvedomuje si svoje 

práva v kontexte so 

zodpovedným 

prístupom k svojim 

povinnostiam, 

prispieva k naplneniu 

práv iných 

- rešpektuje iné 

kultúry, zvyky, tradície 

- vie si svoje ciele a 

priority stanoviť v 

súlade so svojimi 

reálnymi 

schopnosťami, 

záujmami a potrebami 

-  je schopný posúdiť a 

oceniť hodnotu 

vzťahov 

- kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si 

svoje ďalšie rozvojové 

možnosti  

- rieši nové, 

neznáme úlohy a 

situácie 

-uvedomuje si 

základné humanistické 

hodnoty, zmysel 

národného kultúrneho  

dedičstva, uplatňuje a 

ochraňuje princípy 

demokracie 

- uvedomuje si 

rozdielne kultúry, 

ktoré ovplyvnili život 

ľudí 

- dokáže na primeranej 

úrovni reflektovať 

vlastnú identitu a 

budovať si vlastnú  

samostatnosť/nezávislo

sť ako člen celku,  

-  objavuje a uznáva 

dôstojnosť človeka bez 

ohľadu na jeho 

schopnosť podať 

výkon 

- dokáže kriticky 

zhodnotiť informácie a 

ich zdroj,  tvorivo ich 

spracovať a prakticky 

využívať 

-dokáže využívať 

všetky dostupné 

formy 

komunikácie pri 

spracovávaní a 

vyjadrovaní  

informácií 

rôzneho typu 

-aktívne podporuje 

udržateľnosť  kvality 

životného prostredia 

- má osvojené základy 

pre tolerantné a 

empatické vnímanie 

prejavov iných kultúr 

- je tolerantný k 

odlišnostiam iných 

ľudí 

- objavuje zmysel 

života, preberá 

sebariadenie, preberá 

zodpovednosť za 

sebaurčenie 

- vie byť flexibilný a 

schopný prijať 

inovatívne zmeny 
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- získané 

vedomosti vie 

dávať do 

súvislostí a vie ich 

uplatniť v 

praktických 

situáciách 

- uvedomuje si 

nebezpečenstvo 

drogových a iných 

závislostí 

- ovláda základy 

kultúrneho stolovania 

-dokáže odhadnúť a 

korigovať dôsledky 

vlastného správania a 

konania a  

uplatňovaťsociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných 

vzťahoch 

-vníma vo svojom 

živote ako dôleţité 

rozhodnúť sa na 

základe poznania a 

skúsenosti pre 

svetonázorový postoj 

- prejavuje 

samostatnosťa 

vytrvalosť v činnostiach 

- dokázať riešiť 

každodenné 

životné situácie 

v cudzej krajine  

- je otvorený kultúrnej 

a  etnickej rôznorodosti   

-  dokáže vymieňať si 

informácie a nápady 

s mladými ľuďmi 

a dospelými, ktorí 

hovoria iným jazykom 

a sprostredkuvávajú 

mu svoje myšlienky 

a pocity 

- riadi svoje správanie 

tak, aby dosiahlo pocit 

sebauspokojeniaa 

sebaúcty 

- neuznáva prejavy 

intolerancie 

- vie ako sa nestratiť 

v krajine, resp. ako sa 

v nej orientovať  

-uvedomuje si potrebu 

svojho autonómneho 

učenia sa ako 

prostriedku 

sebarealizácie  

a osobného rozvoja   

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

Základom výuky cudzích jazykov je komunikácia. Slovenský jazyk na hodinách žiaci takmer nepočujú, zvykajú si na cudziu reč, učia sa v 

nej rozmýšľať a prirodzene reagovať. 

Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania ruského jazyka je nevyhnutné používať aktivizujúce vyučovacie metódy. Učiteľ dbá na to, aby 

mali žiaci čo najviac príležitostí sami súvislo hovoriť. 

Nácvik čítania s porozumením vychádza z hlasného čítania. Postupne sa hlasné čítanie strieda s tichým. 

Nevyhnutným predpokladom úspechu pri rozvoji písomného vyjadrovania žiakov je i časté zadávanie drobných domácich písomných 

úloh. 

Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných  pomôcok a didaktickej techniky. Ide predovšetkým 

o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.  

Neodeliteľnou súčasťou výuky je pracovný zošit.Vedie žiakov k samostatnej práci, obsahuje množstvo úloh na nácvik prebraného učiva z 

učebnice. Zábavnou formou upevňuje rečové zručnosti žiakov, ktorí tvoria vety podľa  obrázkov, riešia rébusy, dopĺňajú repliky dialógov 

a pod. Správnosť úloh si môžu overiť v kľúči. 

Pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo 

vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov.  

 

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

a pod..  
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E. Kováčiková, V. Glendová, Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, SPN, 2002 

E. Kováčiková, V. Glendová, Ruský jazyk, pracovný zošit pre 6. ročník, SPN-Mladé letá 2009 

7.Hodnotenie predmetu. 

Ruský jazyk v 6. – 9. ročníku bude hodnotený podľa klasifikačného poriadku. Hodnotiť sa budú ústne a písomné odpovede žiakov, 

samostatné projekty.  

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: Nemecký jazyk – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 
Učenie sa cudzích jazykov umožňuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú bránou pre 

učiacich sa pri spoznávaní iných kultúr. Nemecký jazyk tak ako iné cudzie jazyky zabezpečuje učiacemu sa riešiť každodenné životné 

situácie v cudzej krajine, vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, chápať spôsoby myslenia iných národov a ich 

kultúrneho dedičstva a taktiež dovoľuje im sprostredkovať svoje myšlienky a postrehy. Znalosť cudzích jazykov má veľký význam tak 

z hľadiska výchovného a vzdelávacieho prínosu k utváraniu všestranne rozvinutej osobnosti, ktorý vie pochopiť potrebu vzdelávania sa 

v cudzom jazyku. Nemecký jazyk patrí do skupiny germánskych jazykov, ktoré sú súčasťou veľkej rodiny indoeurópskych jazykov kam 

patria aj slovanské jazyky, ako aj slovenčina. 
  

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom vyučovania nemeckého jazyka je rozvíjať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnuté pre 

rôzne činnosti, vrátane jazykových zručností. Dôležité sú jazykové kompetencie učiaceho sa, pričom kľúčovými sú: porozumieť (počúvať, 

čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav), a vedieť písať. Tieto kompetencie sú priamo ovplyvnené kvalitatívnymi 

aspektmi ako rozsah, plynulosť, presnosť, interakcia.   

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Nakupovanie 

11 hod. 

Slovná zásoba (spotrebný tovar, 

oddelenia v obchodnom dome, 

ovocie, zelenina, druhy zmrzliny) 

Používanie fráz pri nakupovaní – 

Kde nájdem...? Čo si prajete? 

Prosím si ... 

Vyjadrenie množstva 

Máš so sebou peniaze? 

Modálne slovesá – ich časovanie 

a použitie vo vetách 

Afektívny cieľ:  

Formovať slušné správanie v spoločnosti. Poukázať na 

zodpovednosť voči sebe a iným. 

Kognitívny cieľ:  

Precvičiť používanie čísloviek. Vytvoriť a odpovedať na otázku: 

Koľko máš pri sebe peňazí? Kde to nájdem? Čo si prajete? 

Porozumieť prečítanému textu. Uviesť správnu cenu tovaru. 

Poznať názvy ovocia, zeleniny, tovarov a oddelení 

v obchodnom dome. Používať modálne slovesá a neosobné 

zámeno vo vetách. Nadobudnúť schopnosť vyjadriť množstvo, 

Správne formuluje a odpovedá na 

otázky: Kde to nájdem?... Používa 

vhodnú slovnú zásobu pri opise 

obrázkov ako aj pri formulácii 

dialógu. Správne používa modálne 

slovesá a neosobné zámeno vo 

vetách.  

Vhodne reaguje v daných 

situáciách. Vie vyjadriť uvedené 

množstvo a cenu tovaru. 
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V cukrárni – chceš zmrzlinu? 

Neosobné zámeno 

Nakupovanie potravín 

Čítanie s porozumením 

Opakovanie 3. lekcie 

hmotnosť alebo balenie tovarov. 

Psychomotorický cieľ:  

Používať jednoduché frázy pri nakupovaní. Vytvoriť a zahrať 

krátky dialóg v obchodnom dome. 

Móda 

11 hod. 

Informácie o cene oblečenia  – 

Koľko to stojí? 

Časovanie slovesa stáť (o cene), 

nosiť oblečené 

Slovná zásoba (farby, oblečenie)  

Aká farba sa ti páči? 

Precvičovanie väzby Máš 

oblečené? Nevidel si moje ...? 

Prídavné mená s určitým členom 

v nominatíve a akuzatíve 

Skloňovanie privlastňovacích 

zámen 

Predložky s  datívom a akuzatívom 

Používanie fráz – Páči sa mi ... 

Chcem si skúsiť ... 

Videl si moje tričko? 

Novodobá Popoluška – počúvanie 

s porozumením 

Opakovanie 4. lekcie 

Afektívny cieľ:  

Vysloviť vlastný názor o farbe, type a druhu oblečenia a opýtať 

sa na názor spolužiakov. Vyjadriť svoj postoj k jednotlivým 

častiam oblečenia. Poukázať na udržiavanie poriadku vo svojich 

veciach.  

Kognitívny cieľ: 

Poznať a používať názvy oblečenia. Opýtať sa na cenu 

jednotlivých druhov oblečenia - Koľko to stojí? 

Oboznámiť sa so skloňovaním prídavných mien s určitým 

členom  v nominatíve a v akuzatíve. Identifikovať časti 

oblečenia podľa farby. Osvojiť si slovnú zásobu na danú tému. 

Časovať uvedené slovesá. Použiť správny tvar privlastňovacieho 

zámena v jednotlivých pádoch.  Používať vhodné frázy pri 

skúšaní. 

Psychomotorický cieľ:  

Pracovať tvorivo so slovnou zásobou. Pomocou slovných 

spojení s predložkami vyjadriť, kde sa nachádza oblečenie. 

Opýta sa a odpovie na otázku: 

Koľko to stojí? Opíše farbu, a typ 

daného oblečenia. Vie použiť väzbu 

mám rád, páči sa mi... a zároveň vie 

vytvoriť otázku s touto väzbou. 

Správne skloňuje uvedené slovesá. 

Pozná skloňovanie prídavných mien 

s určitým členom v N a A. Správne 

používa predložky s 3. alebo 4. 

pádom. 

Používa jednoduché frázy pri 

nakupovaní (keď si chce niečo 

vyskúšať, ak chce povedať, čo sa 

mu páči,...). 

 

Cestovanie 

11 hod. 

Nová slovná zásoba (dopravné 

prostriedky, časti bicykla, 

vzdialenosti) Otázka a odpoveď: 

Ako chodíš do školy? Ktorým 

autobusom sa dostanem do múzea 

/banky/...? Kedy odchádza 

autobus? Jazdíš rád byciklom? 

Predložky s 3. pádom  

Stupňovanie prídavných mien 

Násobné číslovky (dvakrát, 

trikrát,...)  

Spojka lebo – súvetia a slovosled 

v nemeckej vete 

Čítanie s porozumením – Šťastnú 

cestu 

Opakovanie 5. lekcie 

Afektívny cieľ:   

Zhodnotiť pozitíva, ale aj negatíva využívania rôznych 

dopravných prostriedkov. Motivovať žiakov aby vyjadrili svoj 

názor.  

Kognitívny cieľ: 

Ovládať slovnú zásobu príbuznú téme. Pohotovo reagovať na 

tematicky zamerané otázky.  

Poznať a správne používať predložky spájajúce sa s datívom. 

Oboznámiť sa s násobnými číslovkami. Poznať pravidlá 

stupňovania prídavných mien. Ovládať slovosled vo vete po 

spojke lebo. 

Porozumieť prečítanému textu. 

Psychomotorický cieľ: 

Vytvoriť krátky príbeh – Ako som cestoval / -a do školy? 

Prostredníctvom hry upevniť získané vedomosti o danej téme. 

Tvoriť dialógy na tému, ako si kúpiť lístok na autobus. Spýtať 

sa na vhodné linky a na časy odchodov autobusov. 

Vymenuje pozitíva alebo negatíva 

spojené s cestovaním. Pomenuje 

jednotlivé dopravné prostriedky 

a popíše časti bicykla. Pohotovo 

reaguje na položené otázky. 

Správne používa predložky s 3. 

pádom. Utvorí správny slovosled po 

spojke lebo. Pozná násobné 

číslovky ako aj pravidlá stupňovania 

prídavných mien. 

Vie stručne opísať ako cestoval do 

školy a podať informáciu 

o odchodoch a smeroch 

autobusových liniek.  

 

Svet okolo nás 

11 hod. 

Opakovanie mesiace a ročné 

obdobia, číslovky  

Afektívny cieľ:  

Poukázať na štyri základné komunikačné zručnosti. Vyvolať 

Pozná a správne používa základné 

číslovky. Na základe práce 
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 Práca so slovníkom - vyhľadávanie 

aktivít, ktoré je možné vykonávať 

v jednotlivých ročných obdobiach 

Opis počasia (slnečno, zamračené, 

horúco,... ) 

Slovná zásoba (príroda, životné 

prostredie, odpadový materiál)  

Životné prostredie v škole 

Si priateľský k životnému 

prostrediu? 

Školská akcia na zber 

separovaného odpadu – počúvanie 

s porozumením 

List kamarátovi – čo robíme pre 

životné prostredie 

Komunikačné zručnosti – opis 

školskej záhrady 

Opakovanie  6. lekcie 

 

 

pocit zodpovednosti za svoje činy. Motivovať k ochrane ŽP. 

Kognitívny cieľ: 

Zopakovať mesiace, ročné obdobia a číslovky. Popísať počasie 

a krajinu v jednotlivých ročných obdobiach.  

Osvojiť si príslušnú slovnú zásobu. Precvičiť opis okolia školy. 

Identifikovať jednotlivé druhy odpadu a povedať, do ktorého 

kontajnera patrí. 

Psychomotorický cieľ: 

Pripraviť  mini konverzáciu. Porovnať rozdiely na obrázkoch. 

Pracovať textom a vytvoriť plagát – ochrana ŽP. Vyhľadať 

neznáme slovíčka v slovníku. 

s obrázkami pomenuje ročné 

obdobia a mesiace. Odpovedá na 

otázku: Aké je počasie? Vie opísať 

okolie školy pričom používa vhodnú 

slovnú zásobu. Vytvorí krátky 

dialóg na zadanú konverzačnú tému.  

Pomocou práce so slovníkom  

rozumie predloženým textom. 

 

 

Školská oslava 

11 hod. 

 

Opakovanie slovnej zásoby (jedlá, 

nápoje, oblečenie, farby) 

 Prezentácia novej slovnej zásoby 

(oslava – balóny, hudba,...)  

Školská oslava 

Ideš s nami? Čo donesieš? 

Opis oblečenia – čo si oblečieš na 

oslavu? 

Miniprojekt - tvorba pozvánky 

Ako docestujem na oslavu? 

Prídavné mená s neurčitým členom  

v 1. a  4. páde 

Časovanie slovies (vziať, ísť)  

Perfektum nepravidelných slovies - 

jesť, piť, vidieť 

Aká bola oslava? 

Opakovanie 7. lekcie 

 

Afektívny cieľ:  

Rozvíjať zodpovednosť voči sebe a iným. 

Kognitívny cieľ: 

Precvičiť si slovnú zásobu potrebnú pre danú tému. Osvojiť si 

čo najviac z novej slovnej zásoby. Porozumieť napísanej 

pozvánke. Vhodne reagovať na pozvanie na oslavu. Položiť 

a odpovedať na otázku: Čo máš oblečené? / Čo si oblečieš? 

Správne skloňovať prídavné mená s neurčitým členom 

v nominatíve a v akuzatíve. Poznať tvorbu perfekta slovies – 

jesť, piť a vidieť. Správne časovať slovesá – vziať a ísť. 

Psychomotorický cieľ: 

Vytvoriť vlastnú pozvánku. Podľa obrázkov pýtať sa vo 

dvojiciach, kto čo prinesie na večierok. 

Vie stručne opísať čo má kto 

oblečené. Používa adekvátnu slovnú 

zásobu. Zároveň sa vie opýtať 

otázku: Čo si oblečieš na oslavu? 

Tvorí jednoduché vety so slovesami 

vziať a ísť. Rozumie napísanej 

pozvánke. Ovláda ako reagovať na 

pozvanie. Správne skloňuje 

prídavné mená s neurčitým členom 

v nominatíve a akuzatíve. Pozná 

perfektum nepravidelných slovies – 

jesť, piť a vidieť. Napíše pozvánku 

na večierok. 
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Sny 

11 hod. 

Opis osoby 

Režim dňa 

Báseň – čítanie s odposluchom 

Vyjadrenie obáv – máš desivé sny? 

Osobné zámená v 1. a 4. páde 

Perfektum nepravidelných slovies 

– odpustiť, zabudnúť, zameškať, 

obávať sa 

Skloňovanie prídavných mien  

bez člena v 1. a v 4. páde 

Kto je tvoj vysnívaný tip? 

Miniprojekt – môj nevydarený deň, 

s použitím zloženého minulého 

času 

Čo by si chcel robiť v budúcnosti? 

Vysnívaná dovolenka – čítanie 

s porozumením a práca so 

slovníkom 

Princezná na hrášku – počúvanie 

s porozumením 

Dialóg o vlastnom príbehu – 

s využitím doteraz nadobudnutej 

slovnej zásoby 

Opakovanie 8. lekcie 

Afektívny cieľ:  

Opakovaním prehlbovať a motivovať vzťah k cudziemu jazyku. 

Poukázať na význam cudzích jazykov pre budúcnosť. 

Kognitívny cieľ: 

Popísať svoj režim dňa. Schopnosť opísať výzor danej osoby, 

kamaráta, súrodenca. Poznať tvary osobných zámen v daných 

pádoch. Vedieť vyjadriť obavy, pred čím mám strach. Poznať 

skloňovanie prídavných mien bez člena v 1. a 4. páde. 

Oboznámiť sa so slovosledom po slovese chcieť. Správne 

používať perfektum slovies: odpustiť, obávať sa,... 

Psychomotorický cieľ: 

Pomocou obrázkov opísať režim dňa. Pochopiť význam 

rozprávky aj pomocou práce so slovníkom. Zahrať jednoduchú 

scénku – využiť nadobudnuté poznatky a skúsenosti. 

Prostredníctvom získanej slovnej 

zásoby  jednoduchými vetami  opíše 

režim dňa ako aj výzor určenej 

osoby. Pozná tvary osobných zámen 

v 1. a 4. páde. Vie povedať z čoho 

má strach alebo čoho sa obáva. 

Ovláda tvorbu perfekta uvedených 

nepravidelných slovies. Vo vetách 

používa správny tvar prídavných 

mien bez člena. Ovláda slovosled po 

slovese chcieť. Pomocou práce so 

slovníkom pochopí základný 

význam krátkej rozprávky. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu nemecký jazyk na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Základ. učivo 

(povinné) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové učivo 

(disponibilné) 

30% 

Človek a spoločnosť 1,2,3,4

,5,6 

- rodina- základná bunka spoločnosti 

- bližšie spoznanie svojho okolia  

- nadviazanie kontaktu v súlade s komunikačnou situáciou 

15  

Človek a hodnoty 1,4,6 - získavanie správnych komunikačných zručností  reagovať pri prvom stretnutí 

- efektívne využívanie voľného času počas prázdnin 

- utváranie dobrých medziľudských vzťahov 

- vnímať a prejavovať svoje city 

13  

Umenie a kultúra     2 - vytváranie vhodného rodinného prostredia  5  

Človek a svet  práce 1,4,5 - získavanie základnej slovnej zásoby v cudzom jazyku 10  

Človek a príroda  3,4 - spoznávanie sveta zvierat, ochrana prírody 10  

Jazyk a 

komunikácia 

1,3,5 - schopnosť  reagovať na jednoduché otázky 

- vypočuť si a podať informáciu 

13  
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- 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.   

  

Mediálna výchova - výber vhodných piesní v cudzom jazyku   

Multikultúrna výchova - poznávanie nového jazyka a inej kultúry 

- rozvoj medziľudskej tolerancie 

  

Celkový počet disponibilních hodín   

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 66/100%  

Celkový počet hodín/školský rok 66/100% 

 

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 ôsmeho ročníka by mali ovládať niektoré základné komunikačné zručnosti, slovnú zásobu vybraných tematických 

okruhov, mali by rozumieť vetám, textom. V gramatike žiaci zvládajú tvorbu viet a otázok, používanie modálnych slovies, osobných 

zámen, privlastňovacích prídavných mien, tvoriť vedľajšie vety, stupňovať prídavné mená. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Téma Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

Nakupovanie Používa 

modálne 

slovesá, 

nepravidelné 

slovesá v 

komunikácií 

Má chuť 

zdokonaľovať nové 

vedomosti 

a nadviazať kontakt 

v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

Prostredníctvom 

zadanej témy 

tvorí  dialógy na 

danú tému 

Dokáže nadviazať 

základnú 

konverzáciu 

potrebnú 

v každodennom 

živote 

Získavaním  

nových vedomosti 

a schopností  vie 

vyjadriť svoj názor 

Aktivitou, 

tvorivosťou, 

kreativitou, pomocou 

rôznych zdrojov si 

postupne rozširuje 

vedomosti, získava 

nové poznatky 



100 

 

a obohacuje vlastné ja 

Móda Ovláda 

opakovanú 

a preberanú 

slovnú zásobu 

Vyvíja si vzťah 

k novým témam 

Rozvíja 

audiovizuálne 

schopnosti 

Poznáva bežné 

pravidlá 

spoločenského 

kontaktu, správa sa 

primerane 

k okolnostiam a 

situáciám 

Jazyk mu 

umožňuje vyjadriť 

svoje postoje 

k preberanej téme 

Dokáže pomocou 

vlastných schopností 

opísať , čo sa mu páči 

alebo nepáči 

Cestovanie Chápe, že 

pomocou 

cestovania sa 

budujú vzťahy 

s inými národmi 

Je zodpovedný vo 

svojom konaní 

Rešpektuje 

kultúrnu 

rôznorodosť 

Aktívne 

spolupracuje so 

spolužiakmi a tvorí 

nové dialógy na 

danú tému 

Je prirodzene 

zvedavý – má chuť 

poznávať nové 

kultúry a ich 

jazyky 

Pomocou rôznych 

informačno – 

komunikačných 

technológií dokáže 

vyhľadať informácie 

k danej téme 

a vyjadriť sa k nej 

v ústnej, aj písomnej 

forme 

Svet okolo nás Vie pomenovať 

jednotlivé druhy 

rastlín a 

živočíchov 

Uvedomuje si 

dôležitosť životného 

prostredia 

a dôležitosť jeho 

ochrany 

Získava čo 

najviac 

poznatkov 

z danej oblasti 

Udržiava kontakt aj 

prostredníctvom 

uvedomovania si 

nástrah 

každodenného života 

Uvedomuje si 

dôležitosť zaujatia 

správneho postoja 

k životnému 

prostrediu 

Zvláda opísať 

jednotlivé biotopy na 

jednotlivých 

obrázkových 

materiáloch 

Školská oslava Aktívne počúva 

a rozumie 

verbálnej 

komunikácii 

Rešpektuje názory 

iných spolužiakov na 

danú tému 

Vníma cudzí 

jazyk ako 

dorozumievanie 

s inými národmi 

Kooperatívne rieši 

zadané úlohy na 

danú tému 

Prostredníctvom 

jazyka sa vie 

vyjadriť a zaujať 

adekvátny postoj 

k zvolenej téme 

Dokáže kriticky 

myslieť a vyjadriť 

svoj názor k danej 

téme 

Sny Nové vedomosti 

mu umožňujú 

lepšie 

komunikovať 

a vyjadrovať 

svoje predstavy 

o budúcnosti 

Uvedomuje si 

dôležitosť svojich 

cieľov s dopadom na 

budúcnosť 

Dokáže 

interpretovať 

svoje názory 

a zároveň 

akceptovať 

názory iných 

Aktívne a realisticky 

tvorí a ochraňuje 

svoje sny o 

budúcnosti 

Dokáže sa 

zodpovedne 

rozhodovať 

a riadiť vlastný 

život 

Je kritický a tvorivý, 

číta s porozumením 

súvislé texty. 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Vyučovanie nemeckého 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, 
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- 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. Veľmi dôležitá je uvoľnená a priateľská atmosféra a taktiež profesionálny prístup zo strany učiteľa. Je preto 

nevyhnutné  počas celého procesu učenia  mať na zreteli tieto aspekty. Podstatné  je 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. Pri výučbe je 

nápomocné aj využitie vhodných didaktických prostriedkov. Nevyhnutným faktorom pri výučbe je systematické opakovanie, primeraná 

náročnosť a precvičovanie učiva.   

 

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

a pod..  

A. Brien, S. Brien, S. Dobson – Projekt Deutsch Neu 2, Oxford University Press 2003. 

 

Kolektív autorov: nemecko-slovenský, slovensko-nemecký slovník, Príroda, Bratislava, 2005. 

Projekt Deutsch 1, Slovník s cvičeniami, Blažeková J., Oxico, Bratislava, 2006. 

Projekt Deutsch 2, Slovník s cvičeniami, Blažeková J., Oxico, Bratislava, 2006. 

 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet sa hodnotí známkou. 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 seba hodnoteniu. V priebehu školského roka  sa uskutočňujú testy po každej 

lekcii, v ktorých učiteľ preveruje  jazykové zručnosti žiaka.  

Hodnotiaca stupnica testov a previerok :                    100 – 90 %               1 

                                                                                     89 – 75 %                   2 

                                                                                      74 – 55 %                   3 

                                                                                    54 – 30 %                   4 
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                                                                                    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: Francúzsky jazyk 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre 

podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. 

Jazyková príprava musí efektívne zodpovedať požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej 

Európe. 

Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré 

pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako 

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

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 

ďalej SERR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol 

vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa 

zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia 

jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne 

stanovených podmienkach dosiahnuť. 

Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, 

pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny 

prejav) a písať. Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. 

základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa: 

- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje 

myšlienky a pocity, 

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

A. Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu, 

- má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

- prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru, 
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- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú 

zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

- dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, 

názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia, 

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

B. Sociolingvistická kompetencia 
Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť 

aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď. 

C. Pragmatická kompetencia 
Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  

- dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, 

nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.  

Komunikačné zručnosti 
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (integrované zručnosti).  

1. Počúvanie s porozumením 
Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho 

okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, 

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

- rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty. 

2. Čítanie s porozumením 
Učiaci sa na úrovni A1: 

- rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na 

pohľadniciach, 

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

- dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k 

dispozícii vizuálnu pomoc, 

- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.  

3. Písomný prejav 
Učiaci sa na úrovni A1:  
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- dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

- dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

- dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,  

- vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

- vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.  

4. Ústny prejav 

Ústny prejav – dialóg 
Učiaci sa na úrovni A1:  

- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo 

preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

- dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,  

- používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,  

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

- rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať 

na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,  

- rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.  

Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa na úrovni A1:  

- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.  

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 

 

 
Téma Obsahový štandard Jazykový register /ciele/ Výkonový štandard 

L 1 

Spomienky,  

spomienky.  

A. A vaše prázdniny? 

B.  Paríž v auguste?  

C. Máte radi ekologické prázdniny? 

D. Prílev turistov (Turistický boom.) 

Komunikačný cieľ:  

Rozprávať o trávení prázdnin.  

Spoznať niektoré historické pamiatky v Paríži  

Oboznámiť sa s trávením prázdnin v dedine v Alpách. 

Spoznať najnavštevovanejšie turistické oblasti vo 

Francúzsku.  

Gramatika:   

a/ Passé composé – zložený minulý čas so slovesom avoir.  

Žiak ovláda slovnú zásobu o trávení 

prázdnin.. Vie opisným spôsobom 

vysvetliť polohu niektorých 

historických pamiatok v Paríži., tiež 

turistických oblastí vo Francúzsku. 

Dokáže viesť rozhovor so spolužiakom 

o trávení prázdnin na vidieku. Vie 

vytvoriť  a použiť zložený minulý čas so 
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b/ Verbes pronominaux – zvratné slovesá.  

c/ Zvláštnosti v časovaní slovies zakončených na –er     (1. 

trieda): s´appeler, acheter, commencer, nager, essayer.  

d/ Sloveso voir – vidieť (doplnenie tvarov).  

e/ Sloveso connaître – poznať (časovanie slovesa).  

f/ Tvary ustálených zvratov: moi aussi 

/moi non plus – aj ja/ani ja nie.  

Fonetika: 

a/ Rovnaká výslovnosť, iný význam – parler, parlez, parlé 

b/ Naučiť sa báseň  - La mer secrète. 

slovesom avoir-mať. Vie časovať 

zvratné slovesá a vie ich použiť pri 

jednoduchom dialógu. Ovláda  tvary 

ustálených zvratov: moi aussi 

/moi non plus – aj ja/ani ja nie  a vie ich 

použiť v cvičeniach i dialógu. Vie 

recitovaťbáseň La mer secrète. 

 

L 2  

Želáte si? 

A. Malá prechádzka oddelením platní, 

CD.  

B. Čítam ... a cestujem! 

C. Robia sa nákupy. 

D. .Obchodné domy a veľké nákupné 

strediská. 

Komunikačný cieľ:. 

Spoznať novú slovnú zásobu – oddelenia v obchodoch,  

nakupovanie, cestovanie, pracovný čas v obchodoch, 

menšie obchody , služby. 

Gramatika:  

a/ Passé composé – zložený minulý čas so slovesom être. 

b/ Časovanie pravidelných slovies zakončených na –ir 

(2.trieda). 

c/ Nepravidelné sloves: venir - prísť, revenir - vrátiť sa, 

pouvoir- môcť, vouloir – chcieť. 

d/ Zámeno tout (zhrnutie) – samostatne stojace, v spojení 

s podst. menom v jed., i množ. čísle. 

e/ Spojenie ne ... que – iba, len, až. 

Fonetika:  

a/ Výslovnosť slova resté, restés, restées sa nemení, 

význam áno. 

b/ Pieseň Arlequin dans sa boutique. 

Žiak ovláda slovnú zásobu  

o nakupovaní, o veľkých obchodných  

centrách i malých obchodoch, vie 

pomenovať niektoré služby. Vie 

vytvoriť passé composé – zložený 

minulý čas so slovesom être. Ovláda 

časovanie slovies zakončených na –ir (2 

trieda). Zámeno tout vie používať 

správne nielen v cvičeniach ale aj 

v krátkych dialógoch. 

 

L 3 

Ulica, to je 

predstavenie! 

A. Pozor na červenú/semafor/! 

B. Tam sú hasiči! 

C. Študentská manifestácia.  

D..Pokračujte v ceste!  

Komunikačný cieľ:  

Naučiť sa opísať situáciu na ulici, semafory, policajti, 

hasiči. Najznámejšie automobilové fabriky  vo Francúzsku, 

rýchlosť na uliciach i diaľniciach. 

Gramatika:  

a/ Slovesá devoir – musieť, byť dlžný, dlhovať, s´inquiéter 

– znepokojovať sa, robiť si starosti.  

Fonetika:  

a/ Zmena kmeňovej spoluhlásky: zatvorené e (é) sa 

v prízvučných slabikách mení  na otvorené e (è). Slovesá 

s´inquiéter, répéter a pod.  

.b/ Báseň Feu rouge, feu vert.  

Žiak ovláda slovnú zásobu 

o dopravných prostriedkoch, o situácii 

na ulici - dopravné nehody, 

nedodržiavanie dopravných predpisov. 

Vie časovať slovesá devoir, 

s´inquiéter.a vie ich použiť 

v jednoduchých vetách. 

Vie napísať krátky diktovaný text. 

L 4 

Mama, toto je 

móda! 

A. Fajn /príma/, nový butik! 

B. Klasické alebo moderné? 

C. Nikdy neviem, čo si mám obliecť! 

D. .Mladí tvoria módu.  

Komunikačný cieľ: . 

Pomenovať jednotlivé časti odevov.  

Opísať veci vo výklade obchodu. 

Výstrednosti mladých v móde. 

Žiak ovláda slovnú zásobu o .oblečení, 

o móde. Ovláda tvorenie prídavných 

mien v ženskom rode a v množnom 

čísle a vie to použiť vo vetách. Ovláda 
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Vyjadriť polohu dolu, hore, vpravo, vľavo,oproti, pred, za 

...  

Gramatika: 

a/ Prídavné mená: beau – pekný, noveau – nový, vieux –  

starý. Tvorenie tvarov v ženskom rode i množnom čísle. 

b/ Záporné výrazy personne, jamais, rien.  

c/ Slovesá: plaire – páčiť sa, metre – položiť, dať, obliecť 

si, vziať si (na seba) 

Fonetika: Naučiť sa báseň Je te donne pour ta 

tête.naspamäť.  

príslovky miesta a vie ich použiť 

v dialógu. Vie použiť záporné tvary 

personne, jamais, rien. Vie recitovať 

báseň Je te donne pour ta tête. 

L 5 

U nás! 

A. Smer okolie mesta /okrajové štvrte/. 

B. Poďte ma navštíviť! 

C. Vstúpte! Vstúpte! 

D. Predávať... Kupovať... Prenajímať... 

Komunikačný cieľ: Podať informácie o meste, dedine, 

štvrti, kde býva. Vedieť správne napísať adresu. Správne 

vyjadriť čas. Pomenovať jednotlivé miestnosti v byte i  

časti nábytku. Nájsť v novinách inzeráty o predaji, kúpe 

i prenájme bytu. 

Gramatika:   

a/ Naučiť sa tvoriť imparfait – jednoduchý minulý čas.  

b/ Tvary slovies s ne...plus – už nie. 

c/ Radové číslovky – systém tvorenia. 

Fonetika:  

a/ Rozlišovať tvary ne...plus (už nie), non plus (ani, tiež 

nie) 

b/ Naučiť sa recitovať báseň  – Le ciel déménage. 

Žiak ovláda slovnú zásobu o bývaní: 

byt, dom, poschodie, výťah, miestnosti 

v byte i časti nábytku. Vie opísať svoju 

izbu. Ovláda tvorenie a používanie 

jednoduchého minulého času – 

imparfait. Vie vytvoriť sloveso v zápore 

pomocou tvaru ne..plus – už nie. Ovláda 

tvorenie radových čísloviek a vie ich 

použiť v dialógu. Vie recitovať báseň.  

Vie napísaťdlhší diktovaný  text. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu francúzsky jazyk na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ

. učivo 

(povin

né)100

% 

 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibiln

é) 

 

Človek a 

hodnoty 

Téma 

č. 1 

Vie porovnať trávenie prázdnin v iných krajinách.   

 
Téma 

č. 2 

Vie sa spýtať na na umiestnenie nejakého obchodného centra.   

 
Téma 

č. 4 

Vie si vymieňať názory o móde.   

 
Téma 

č. 5 

Vie si vypočuť a podať informácie o svojom bývaní..   

Umenie a 

kultúra 

Téma 

č. 1 

Vie podať informácie.   
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Téma 

č. 2 

Vie si vymieňať názory.   

 Téma 

č. 3 

Vie vyjadriť svoj názor.   

 Téma 

č. 4 

Vie nadviazať kontakt.   

 Téma 

č. 5 

Vie si vybrať z ponúknutých možností.   

Človek a 

príroda 

Téma 

č. 1 

Vie podať informácie.   

 Téma 

č. 2 

Vie sa spýtať na cieľ svojej cesty.   

 Téma 

č. 4 

Vie vyjadriť svoju vôľu.   

 Téma 

č. 5 

Vie podať informácie.    

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č. 1 

Vie podať informácie.   

Téma 

č. 2 

Vie si vymieňať názory. 

Vie nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou. 

  

Téma 

č. 3 

Vie si vymieňať názory.   

 Téma 

č. 4 

Vie si vymieňať názory o móde.   

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Cudzí jazyk poskytuje základ pre komunikáciu v rámci EU.   

Environmentálna výchova Objavovanie nových skutočnosti.   

Mediálna výchova Medziľudská komunikácia.   

Multikultúrna výchova Pluralizmus a kultúrna otvorenosť.   

Celkový počet disponibilných hodín:   

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva: 66 h 

 

 

Celkový počet hodín/školský rok: 66 h 

 

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 Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

Spomienky, 

spomienky 

Žiak chápe nové 

skutočnosti.  

Žiak chápe svoje osobné 

záujmy v spojení so 

záujmami širšej skupiny.  

Žiak rešpektuje 

historické tradície. 

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce.  

Žiak sa vie 

realizovať a 

projektovať si 

svoj osobný 

rozvoj. 

Vie pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií.  

Želáte si? Vie nadviazať 

komunikáciu. 

Chápe zmysel spoznávania 

nových turistických oblastí. 

Uvedomuje si význam 

spoznávania iných 

národov.. 

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce.  

Vie uznať 

názory iných 

ľudí a 

spolupracovať 

v tíme.  

Žiak sa vie  učiť 

a pozná vlastný štýl 

učenia.  

Ulica, to je 

predstavenie! 

Objavuje nové oblasti. Je otvorený kultúrnej 

a etnickej rôznorodosti.  

Rozširuje si svoje 

vedomosti. 

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce.  

Žiak sa vie 

realizovať a 

projektovať si 

svoj osobný 

rozvoj. 

Vie pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií.  

Mama, to je 

móda! 

Vie posudzovať 

efektívnosť spolupráce.  

Chápe zmysel národného 

kultúrneho dedičstva. 

Rešpektuje historické 

tradície.  

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce.  

Vie uznať 

názory iných 

ľudí a 

spolupracovať 

v tíme  

Vie pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií.  

U nás! Vie nadviazať 

komunikáciu.. 

Je otvorený kultúrnej 

a etnickej rôznorodosti. 

Uvedomuje si význam 

spoznávania iných 

krajín. 

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce.  

Žiak sa vie 

realizovať a 

projektovať si 

svoj osobný 

rozvoj. 

Vie aktívne 

počúvať.  

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

Metódy a formy práce: 

- počúvanie textu v cudzom jazyku, 

- opakovanie podľa počúvania, 

- čítanie textu, 

- monológ, 

- dialóg, 

- osvojenie správnych výslovnostných návykov, 

- správna väzba medzi zvukovou podobou a jej realizáciou v grafickom systéme, 
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- fonetické a štrukturálne cvičenia. 

 

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

a pod.. 

Učebnica En francais II , Jitka Taišlová, Elena Baranová, Jean-Louis Cluse, Hachette Francais langue étrangére/SPN 1998, ISBN 80-08-

02767-3 

Schválilo Ministerstvo školstva a vedy SR dňa 23. marca l994 pod č. 1 197/94-21  

Metodická príručka .En francais - Livre du professeur, Hachette Francais langue étrangére/SPN Praha 1993, ISBN 80-04-26472-7..... 

Pracovný zošit „Cahier d´exercices“ 

2 zvukové kazety 

Vreckový slovník francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky, Lingea 2006 

Edukačný portál 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet je ohodnotený známkou. 

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



111 

 

 

Predmet: Matematika – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Nové učebné osnovy kladú dôraz na osobnosť žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život 

v spoločnosti. V učebnom predmete matematika na 2. stupni ZŠ je kladený dôraz  na rozvoj matematického myslenia a jeho prepojenie s 

každodennou realitou. Vyučovanie matematiky má  napomôcť rozvoju  algoritmického myslenia žiaka, schopnosti pracovať s návodmi 

a tvoriť ich. Žiaci by mali mať dobré  numerické znalosti, ktoré ich postupne povedú k samostatnosti, aktivite a tvorivosti. Vyučovanie 

matematiky musí umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia úloh 

s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť. Žiaci by mali vedieť prezentovať matematický obsah 

(text, tabuľky, grafy), rozvíjať svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. 

Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých a racionálnych čísel a počtových výkonov 

týmito číslami. Na tomto stupni sa kladú základy algebry (riešenie rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj 

priestorová geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, žiaci sa naučia vypočítať obvod a obsah ďalších 

rovinných útvarov, povrch a objem priestorových útvarov. Žiaci sa stretávajú aj so základmi pravdepodobnosti a štatistiky. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom vyučovania matematiky v 8.ročníku na  2. stupni ZŠ  je pokračovať  v procese vyučovania matematiky. Je to zároveň aj začiatok 

novej etapy učenia sa matematike, keď žiak postupne získava schopnosti používať matematiku vo svojom budúcom živote. Matematika 

má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. 

Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý nástroj pre  spoločenský pokrok. Jeho priestorová 

predstavivosť sa bude rozvíjať hlavne vďaka geometrii, kde bude vedený k presnému a úhľadnému rysovaniuPredmet matematika  je 

zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na 

päť tematických okruhov,  v rámci  ktorých sa žiaci zoznamujú s primeranými elementárnymi poznatkami a riešeniami praktických úloh. 

Sú to:   
- čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

- vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

- geometria a meranie, 

- kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 

- logika, dôvodenie, dôkazy. 

Obsah vzdelávania 8. ročníka tieto témy rozvíja a je spracovaný na kompetenčnom základe, čo znamená, že matematické poznatky sú 

žiakom prezentované s využitím už existujúcich matematických poznatkov žiakov a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Pri 
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prezentovaní matematických poznatkov a skúseností sa pozornosť prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým 

väčšou aktivizáciou žiakov. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 5 hodín/týždeň 

   Interaktívna trieda   6 hodín/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 
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I. 

Výrazy a lineárne 

rovnice 

Číselné výrazy a výrazy s premennou, 

operácie s nimi a určenie hodnoty výrazu.  

Rovnosť výrazov s premennou, jednoduchá 

rovnica.  

Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc, 

ekvivalentné úpravy rovníc.  

Jednoduché slovné úlohy na rovnice.  

Poukázať na všetky druhy daní, pričom bližšie 

špecifikovať iba daň z príjmov fyzických 

a právnických osôb a a DPH 

Oboznámiť žiaka s pojmom výraz, teda matematický príklad 

obsahujúci známe- číselné, aj neznáme- vyjadrené 

písmenom, veličiny, objasniť pojem premennej ako náhrady 

konkrétneho čísla, prechod od rovnosti k rovnici. Naučiť 

jednoduchý algoritmus na riešenie rovnice. Rozvíjať 

zručnosť riešiť jednoduché slovné úlohy s využitím rovníc- 

nájsť a označiť neznámu, zostaviť rovnicu, vyriešiť ju a 

overiť správnosť (dosadením do zápisu). 

Ekonomické vzdelávanie 

Vedieť prepísať do matematického zápisu 

jednoduché reálne situácie s využitím 

písmen vo význame čísla, určiť hodnotu 

výrazu. Riešiť jednoduché rovnice a s 

pochopením používať ekvivalentné úpravy 

pri ich riešení. Vedieť overiť správnosť 

svojho riešenia pomocou skúšky správnosti 

a považovať ju za neoddeliteľnú súčasť 

riešenia rovnice.  

Riešiť úlohy, v ktorých aplikuje 

osvojené poznatky o číslach a 

počtových výkonoch a algebrickom 

aparáte. 

-rozoznať všetky druhy daní, daň z 

príjmov fyzických a právnických osôb a 

a DPH, Spotrebné dane - z 

alkoholických nápojov, z tabakových 

výrobkov, z minerálnych olejov, 

elektriny, uhlia a zemného plynu  

Miestne dane - daň z nehnuteľností, daň 

za psa, daň za ubytovanie, daň za 

komunálny odpad, daň za predajné 

automaty, daň za nevýherné hracie 

prístroje  

 

II. 

Premenná, výraz, 

rovnica 

(20h) 

Riešenie jednoduchých úloh vedúcich 

na lineárne rovnice  bez formalizácie 

do podoby rovnice: úvahou, metódou 

pokus-omyl a pod.  

Overenie, či dané číslo je riešením 

slovnej úlohy.  

Zápis vzťahov vychádzajúcich z 

jednotlivých operácií, z porovnávania. 

Dopočítavanie chýbajúcich údajov 

v jednoduchých vzorcoch.  

Výpočet neznámej zo vzorca.  

Výrazy s premennými, dosadzovanie 

čísel za jednotlivé premenné.  

Využitie úloh na priamu a nepriamu 

úmernosť na propedeutiku funkcií. 

Riešenie jednoduchých rovníc. 

Darcovstvo, príspevky, charita, 3% 

z dane 

Afektívne ciele: 

-pochopiť význam premennej, zovšeobecnenie konkrétnej 

situácie 

-pochopiť význam rovnice, skúšky a ekvivalentných úprav 

Psychomotorické ciele: 

- dosadiť za premennú 

- pohotovo riešiť úlohy s premennou (jednoduché 

algebraické operácie s výrazmi obsahujúcimi  neznámu)  

- vedieť riešiť rovnice, skúšky. 

- Algorimizácia riešenia 

Kognitívne ciele: 

- vedieť riešiť zložitejšie výrazy s premennou 

Ekonomické vzdelávanie 

Smelšie kvantifikovať realitu okolo 

seba, prostredníctvom možnosti 

kontroly výpočtov spolieha sa na 

počtovými výkonmi zistené výsledky. 

Vedieť pohotovo riešiť jednoduché 

rovnice, vedieť odstraňovať zátvorky 

a zlomky. 

-opísať možnosti účasti na 

charitatívnych aktivitách.  

Možnosť poukázania podielu zaplatenej 

dane pre neziskové organizácie; ako sa 

poukazujú 2 alebo 3 % z podielu zaplatenej 

dane; komu sa poukazujú- prijímatelia 

zhodnotiť výhody a nevýhody využívania 

úveru,  

-aplikovať na príkladoch jednoduché 

úročenie  

-identifikovať platený a prijatý úrok (vklad 
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Úver ako pomoc či nebezpečenstvo , pôžička)vysvetliť, prečo je používanie 

kreditnej karty určitou formou pôžičky  

-analyzovať možnosti získavania 

finančných prostriedkov cez bankové a 

nebankové subjekty a význam nákupov 

na úver  
III. 

Trojuholník, 

zhodnosť 

trojuholníkov, 

obsah trojuholníka 

(10h) 

Objav trojuholníkovej nerovnosti a 

veľkosti súčtu vnútorných uhlov 

trojuholníka. 

Vety o zhodnosti trojuholníkov (sss, 

sus, usu), 

Konštrukcia trojuholníka podľa 

uvedených viet.  

Rovnoramenný a rovnostranný 

trojuholník, objav niektorých ich 

základných vlastností.  

Výška trojuholníka, niektoré ďalšie 

konštrukčné úlohy.  

Afektívne ciele: 

- pochopiť význam  viet o zhodnosti trojuholníkov 

- vedieť rozhodnúť o možnosti zostrojiť trojuholník 

pomocou trojuholníkovej nerovnosti a súčtu vnútorných 

uhlov trojuholníka  

Psychomotorické ciele: 

- vedieť narysovať  trojuholník podľa daných požiadaviek, 

vedieť správne používať rysovacie potreby. Vedieť 

narysovať základné prvky v každom druhu trojuholníka 

Kognitívne ciele: 

- vedieť riešiť  úlohy na výpočet obvodov a obsahov 

trojuholníka,  

Vedieť rozhodnúť o existencii  

trojuholníka na základe daných 

údajov. Vedieť rozlíšiť obvod od 

obsahu,  používať správne vzorce 

a jednotky. Vedieť riešiť jednoduché aj 

zložitejšie úlohy 

IV. 

Rovnobežníky, 

lichobežníky a ich 

obsahy, kruh, 

kružnica (20h) 

 

Striedavé a súhlasné uhly pri 

rovnobežkách.  

Rovnobežníky a ich základné vlastnosti 

vyplývajúce z rovnobežnosti.  

Lichobežník, pravouhlý 

a rovnoramenný lichobežník, objav 

niektorých ich vlastností.  

Jednoduché konštrukcie 

rovnobežníkov, lichobežníka.  

Obsah a obvod kosodĺžnika, 

kosoštvorca a trojuholníka. Obvod 

a obsah lichobežníka.  

Obvod obsah kruhu 

 

Afektívne ciele: 

-rozvíjať predstavivosť žiakov a hľadať súvis s predmetmi 

okolo nás 

- pochopiť pojem rovnobežníka a jeho súvis so štvorcom 

a obdĺžnikom, súvis n-uholníkov a kružnice (kruhu) 

-rovnobežníky a kružnice (kruhy) všade okolo nás, rovinné 

útvary v praxi 

Psychomotorické ciele: 

- prehĺbiť zručnosti s prácou s uhlomerom a kružidlom, 

vedieť uhly pomenovať a triediť, rozlíšiť vrcholové 

a susedné, striedavé uhly a súhlasné 

-vedieť zostrojiť akýkoľvek rovnobežník, lichobežník, 

kružnicu, pomenovať útvary a ich základné prvky. 

-pohotovo s využitím algoritmického myslenia riešiť úlohy 

na obvod a obsah 

-zostrojovať prehľadné náčrty rovinných útvarov 

Kognitívne ciele: 

vedieť sa orientovať v základných planimetrických pojmoch 

Vedieť pracovať s uhlomerom, 

správne pomenovať, triediť, rysovať 

uhly,  ich  os, zostrojiť aj vypočítať 

susedný a vrcholový  uhol.  

Vedieť rozoznať súhlasné a striedavé 

uhly, vypočítať ich veľkosti. 

Vedieť narysovať všetky druhy 

rovnobežníkov a lichobežníkov. 

Zhotovovať presné a úhľadné 

konštrukcie. 

Vedieť rozlíšiť kruh od kružnice, 

vedieť vypočítať dĺžku kružnice 

a obsah kruhu.  

V. 

Pytagorova veta 

(15h) 
 

 

Druhá mocnina a odmocnina (kalkulačka, 

tabuľky ) 

Pytagorova veta, jej odvodenie pre preponu 

c, ako c2 = a2 + b2  

Použitie Pytagorovej vety pri riešení 

praktických úloh. 

Afektívne: Pochopenie princípu II.mocniny a odmocniny.  

Priblíženie Pytagora žiakom, vzťah medzi stranami pravouhlého 

trojuholníka sprístupniť aj pomocou appletov z internetu. 

Pochopiť pojem prepony a odvesien,  

Psychomotorické: Zručnosť pri správnych náčrtoch, výpočtoch a 

prácou s tabuľkami. Správne uvedomenie si daných dvoch veličín 

a výpočet tretej.  

Poznať a vymenovať základné prvky 

pravouhlého trojuholníka (odvesna, 

prepona, súčet dvoch ostrých uhlov je 90° )  

Vedieť pre aký útvar platí Pytagorova veta.  

Poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej 

vety a jej význam.  

Zapísať vzťahom c2 = a2 + b2 Pytagorovu 
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Kognitívne: Vedieť počítať aj zložitejšie slovné úlohy, napr. 

uhlopriečku kvádra a kocky  

Kognitívne: riešiť zložitejšie slovné úlohy 

vetu pre preponu c, ale vedieť zapísať vzťah 

pre iné označenie strán. Samostatne 

vyjadriť aj hodnotu odvesny a (a2= c2 – b2) 

...atď  

Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany 

pravouhlého trojuholníka, ak sú známe 

dĺžky jeho dvoch zvyšných strán  

Samostatne používať Pytagorovu vetu na 

riešenie kontextových úloh z reálneho 

praktického života 

VI. 

Niektoré ďalšie 

telesá, ich objem 

a povrch (20h) 

Hranol, jeho znázornenie a sieť. Objem 

a povrch hranola. Valec, ihlan, kužeľ 

a ich siete. Objem a povrch valca. Guľa 

a rez guľou. Použitie vzorcov na 

výpočet objemu a povrchu ihlana a 

kužeľa. 

 

Afektívne ciele: 

-hľadanie telies tvaru kocky a kvádra okolo nás, prejsť na 

hľadanie hranolov a iných telies  

-hľadať súvis medzi rovinnými a a priestorovými útvarmi, 

medzi obsahom, povrchom a objemom 

Psychomotorické ciele: modelovaním telies získať lepšiu 

priestorovú predstavivosť, rozvíjať zručnosť vo voľnom 

rovnobežnom premietaní, funkčne využívať rysovacie 

pomôcky. Vedieť dosadzovať do správnych vzorcov (práca s 

kalkulačkou) 

Kognitívne ciele: pochopiť význam pojmov povrch a objem 

a vedieť  vysvetliť, vypočítať pre rôzne stereometrické telesá  

Vedieť úhľadne  rysovať telesá vo voľ. 

rovnobežnom premietaní, vedieť 

vypočítať objem a povrch rôznych 

telies  v praxi, pohotovo využívať 

správne vzorcov, rozvoj 

algoritmického myslenia 

VII. 

Pravdepodobnosť 

a štatistika 

(10h) 

 

Pravdepodobnostné hry a pokusy. 

Zobrazenie skupín údajov, tvorba 

grafov a diagramov. Plánovitý zber 

údajov a ich systemizácia 

 

 

Afektívne ciele: pomocou pravdepodobnostných hier 

vzbudiť záujem o tému 

Psychomotorické ciele: Získať skúsenosti v pozorovaní 

udalostí  

Odklad pravdepodobnosti udalosti 

Chápať potrebu použitia relatívnej početnosti. 

Rozvíjať algoritmické myslenie žiakov. 

Získať základné zručnosti pri spracovaní údajov a odhadov. 

Kognitívne ciele: Rozvíjanie pozorovacej a analytickej 

schopnosti. Rozvíjanie tvorivosti pri riešení usporiadania 

kartičiek, čísel a pri tvorbe podobných úloh viesť žiakov 

k systematizácii výpisu všetkých možností 

-hľadať v kombinatorických úlohách matematickú podstatu a 

súvis s bežnou praxou 

Vedieť vytvoriť prehľadný systém pri  

zápise údajov. Vedieť rozoznať isté, 

možné, ale aj neisté a nemožné 

udalosti a vedieť vypočítať ich 

pravdepodobnosť. Vedieť skupiny 

údajov štatisticky znázorniť. 

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

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Základ. 

učivo 

(povinné) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibilné) 

30% 

Človek 

a spoločnosť 

D, G, On      

Téma 

č.1,2 

- utváranie dobrých medziľudských vzťahov, 

- vývoj ľudskej spoločnosti a názorov na vedu 

- vážiť si dedičstvo našich predkov, historické a kultúrne pamiatky, (časová os vývoja ľudskej 

spoločnosti, 

 -vážiť si kultúrne dedičstvo iných krajín (poznanie názorov, život a dielo matematikov) 

-rozumieť časovej osi vývoja ľudskej spoločnosti, pojmom pred naším letopočtom  a nášho 

letopočtu 

-rozumieť pojmom z geografie (nadmorská výška,  pod hladinou mora,....atď ) aj z matemtického 

hľadiska   

-Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu  

 

12 

 

5 

Človek 

a hodnoty 

Ev/Nv   

Téma 

č.1,2 

- Vedieť sa orientovať v  pojmoch mať a dlhovať 

-získavanie správnych komunikačných zručností žiak – učiteľ, žiak – žiak, väzby medzi vrstovníkmi 

-tvoriť si názor na svet a jeho vývoj  
-Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov 

 

10 

 

3 

Umenie 

a kultúra 

Vv, Hv 

Téma č.1  -kultúrne dedičstvo iných krajín (poznanie názorov, život a dielo matematikov) 

- vážiť si dedičstvo našich predkov, historické a kultúrne pamiatky  

5 5 

Téma č.3, 

4, 5 

-poznať, rozlišovať rôzne druhy stavieb, vedieť pochopiť význam rôznych druhov stavieb 

a umeleckých diel aj z deometrického pohľadu 

10 5 

Človek a svet 

práce Tch 

Téma 

č.3,4,5 

- získavanie zručnosti a pracovných návykov pri práci rysovacími potrebami, rozvíjať estetické 

cítenie žiaka 

15 5 

Človek a 

príroda 

Téma č.2 - chápať matematické vzorce a ich význam v zákonitostiach prírody 10 2 

Jazyk a 

komunikácia 

Téma č.1 - orientovanie sa v základných gramatických štruktúrach viet 

-schopnosť konverzácie  

-tvorba gramaticky správnych viet 

-vie diskutovať a klásť otázky 

10 3 

Téma 

č.3,4,5 

- tvorba jednoduchých textov, prezentácií 

- gramaticky správne formulovať odpovede výpočtových úloh,  vysvetliť a zdôvodniť svoje postupy  

každej úlohy 

10 5 

Téma 

č.1,2,3,4,5

,6 

-  správne čítanie, zapisovanie a pochopenie textu umožňujesprávne riešenie matematických 

problémov 

- ovládať aj iný jazyk ako materinský, vedieť sa orientovať aj pri práci na internete, riešiť úlohy 

zadané napr. po anglicky a pracovať v dynamických matematických programoch (Cabri geometria, 

GeoGebra, Comlogo, applety)  

-komunikácia v akomkoľvek jazyku učí človeka diskutovať a klásť otázky, argumentovať 

  a oponovať,  

 

10 

 

7 
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Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj -k úspešnému a všestrannému rozvoju každej osobnosti je nevyhnutný logický úsudok, tvorivosť 

a získavanie nových poznatkov, preto všetky matematické postupy smerujú k rozvíjaniu žiaka ako 

osobnosti 

  

Environmentálna výchova -orientácia v percentách, dlhoch, spotrebe vody, náraste cien, zľavách (obchody) 

v plnení plánov je základom konzumnej spoločnosti, v ktorej žijeme. 

  

Mediálna výchova - je vhodné usmerňovať žiakov, aby overovali mediálne informácie, kriticky ich posudzovali, boli 

obozretní v ich prijímaní(pravdepodobnosť výhry v lotériách, nereálnosť pyramídových hier, atď.) 

a si uvedomovali negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažili sa ich zodpovedným 

prístupom eliminovať.  

  

Multikultúrna výchova - Žiaci 8. ročníka sa stretávajú v osobnom aj verejnom živote s rôznymi kultúrami. Je vhodné 

obohatiť hodiny matematiky históriou vývoja matematiky, aký prínos mali a majú rôzne krajiny na 

vývoj matematiky 

  

Celkový počet disponibilných  hodín   40/30% 

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 92/70%  

Celkový počet hodín/školský rok 132/100 % 

 

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 
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 Celé čísla a počtové 

výkony s celými čís-

lami  

- dokázať riešiť 

každodenné 

životné situácie ,  

-porovnať staré a 

nové 

komunikačné 

prostriedky 

-hľadanie úloh aj 

na internete 

-byť zvedavý, 

má chuť 

poznávať a  

tvorivo 

pracovať  

-aktívna práca 

na hodinách 

-je tolerantný, 

empatický 

k prejavom iných 

kultúr v 

matematike 

-porovnávanie 

vlastných nápadov 

a informácií z 

okolia 

-žiaci si 

v skupinovej práci  

alebo vo 

dvojiciach dokážu 

rozdeliť prácu 

a určiť prioritu pri 

riešení úloh 

-dopĺňa si 

vedomosti a rozvíja 

si rečové zručnosti,  

 

- vytvára si 

myšlienkové 

súvislosti 

-získava uvedomene 

nové vedomosti  

-pochopí zámer danej 

úlohy 

-využíva rôzne 

materiály na 

získavania vedomostí 

Premenná, výraz, 

rovnica 

-riešenie 

každodenných 

situácií 

-hľadanie 

rôznych úloh 

k danej téme 

-zapájanie sa do 

súťaží 

používa základné 

postupy pri práci 

s textom a 

jednoduchou 

prezentáciou, 

-byť zvedavý, 

s chuťou  

poznávať a 

pracovať 

-analyzuje 

informácie z okolia 

a porovnáva 

s vlastnými 

nápadmi 

-presná formulácia 

otázok k danej 

téme 

-vie prosociálne 

myslieť, vie 

komunikovať s 

okolím a vie sa 

zapojiť do diskusie 

k daným 

matematickým 

problémom 

-žiak spája 

abstraktné 

s konkrétnym 

v matematike aj 

v aktuálnom  živote 

-využitie poznatkov 

a vedomostí v 

reálnom svete 

 - pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií 

-pochopí zámer 

zadanej úlohy 

-využíva rôzne 

materiály na štúdium 

-uvedomene získava 

nové vedomosti 

Trojuholník, 

zhodnosť 

trojuholníkov, 

obsah trojuholníka 

-riešenie 

každodenných 

situácií 

-porovnáva 

výhody 

a nevýhody 

starých a nových 

komunikačných 

prostriedkov 

-vie vyhľadať 

úlohy z rôznych 

zdrojov 

-vie sa 

samostatne 

zapájať do súťaží 

vie sa zapájať do 

súťaží 

-dokáže vytvoriť 

jednoduché 

tabuľky a grafy 

-vie byť 

zvedavý, 

-vie pracovať s 

plocho a 

priestorom 

-zodpovedne  

pristupuje k svojim 

povinnostiam 

a aktívne prispieva 

k naplneniu práv 

spolužiakov 

 

-uvedomuje si 

rozdielnosť kultúr, 

ktoré ovplyvnili 

vzťah ľudí k 

matematike, aj ich 

spôsob života a 

myslenia 

-informácie 

z okolia vie 

porovnávať 

a konfrontovať  

s vlastnými 

nápadmi a názormi 

- dokáže sa orientovať  

v umeleckých druhoch 

a štýloch a rozoznávať 

ich hlavné vyjadrovacie 

prostriedky z hľadiska 

geometrie, 

-cení si a rešpektuje 

-vie nadviazať 

základnú 

spoločenskú 

konverzáciu,  

-vie diskutovať 

o riešení 

matematických 

problémov, 

- vie pracovať 

v prospech 

kolektívu 

-dokáže na 

primeranej úrovni 

reflektovať vlastnú 

identitu a budovať 

si vlastnú  

samostatnosť, 

nezávislosť ako 

člen celku, 

-vie si svoje ciele 

-vie si samostatne 

dopĺňať vedomosti, 

-vie rozvíjať 

vyjadrovacie 

schopnosti 

-vie využívať 

získané poznatky 

v reálnom svete, 

-rieši rôzne úlohy na 

pochopenie reálnej 

situácie zručnosti 

-aktívne využíva 

doteraz osvojený 

jazyk 

-využíva dostupné 

materiály na štúdium 

-vie si dať do súvisu 

informácie z rôznych 

zdrojov, 

-vedome získava 

nové vedomosti 

a zručnosti  

-vie využívať rôzne 

materiály na štúdium 

 Rovnobežníky, 

lichobežníky a ich 

obsahy, kruh, 

kružnica 

Niektoré ďalšie 

telesá, ich objem 

a povrch 
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a pracovať 

v jednoduchom 

grafickom 

prostredí, 

-má  osvojené  

základné 

zručnosti v 

oblasti IKT ako 

predpoklad 

ďalšieho rozvoja,  

umenie a kultúrne 

historické  tradície, 

a priority stanoviť 

v súlade so svojimi 

reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami, 

Pravdepodobnosť 

a štatistika 

-vie riešiť 

každodenné 

situácie, 

-vie k danej téme 

hľadať úlohy z 

rôznych zdrojov 

-dokáže využívať 

IKT pri 

vzdelávaní, 

 

-vie byť 

zvedavý, 

-chápe rozdiely 

v spôsobe 

života rôznych 

národností, 

vedúce 

k rôznemu 

chápaniu 

matematiky 

-informácie a 

nápady z okolia vie 

analyzovať, vie 

formulovať a klásť 

otázky k danej 

téme 

-osvojil si základné 

postupy efektívnej 

spolupráce v skupine 

  

 

- uvedomuje si 

svoju 

spoluzodpovednosť 

za výsledky tímu,  

-dokáže tvorivo 

prispievať k 

dosahovaniu 

spoločných  cieľov 

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu 

a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové 

možnosti, 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Vyučovanie matematiky v 8. ročníku prehlbuje všetky získané vedomosti a zručnosti z nižších ročníkov. Tento cieľ učiteľ dosahuje 

používaním učebníc a zbierok. Keďže oficiálnych materiálov je nedostatok, vytvára pre všetkých žiakov rozmnožené súbory úloh, ktoré 

mu umožňujú diferencovane pristupovať k žiakom a individuálne pracovať so žiakmi s hlbším záujmom o matematiku. Títo žiaci môžu 

navštevovať aj nepovinný predmet cvičenia z matematiky, prípadne môžu byť zaradení do špeciálnych interaktívnych tried s rozšíreným 

vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. K rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj matematické 

súťaže, napríklad Matematická olympiáda, Pytagoriáda,  Maks, Klokan  a podobne. 

Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k žiakom je starostlivosť o zaostávajúcich  a integrovaných žiakov. 

Obťažnosť matematiky pre týchto žiakov spočíva v tom, že neosvojenie jedného pojmu nedáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. 

Preto je u týchto žiakov nevyhnutné individuálnou starostlivosťou doplniť osvojenie si všetkých základných pojmov a vedomostí. 

Problémom týchto žiakov je aj veľmi slabá domáca príprava ako aj nezáujem rodiča. Na zvládnutie numerických zručností 

problematických žiakov výrazne pomáhajú kalkulačky a  absentujúcu domácu prípravu supluje doučovanie žiaka alebo skupiny žiakov ich 

vyučujúcim. 

Metódy a formy práce.  

Použitie aktivizujúcich metód práce sa bude zabezpečovať: 

- využívaním vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky, 
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- samostatnú prácu žiakov,  

- prácu vo dvojiciach, 

- skupinovú prácu.  

Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie počtových návykov je pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie 

učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov. Účinnou formou na rýchle 

zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré sa zaraďujú spravidla na začiatok vyučovacej hodiny. Dôležitá je rýchla 

kontrola výsledkov práce žiakov a rozbor chýb žiakov tak, aby si každý žiak uvedomil, aké vedomosti si musí individuálne doplniť. K 

rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj matematické súťaže, napríklad matematická olympiáda, pytagoriáda  a iné, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k intelektovo nadaným žiakom.  

Iné používané  metódy:  

- frontálny výklad, 

- metódy individuálnej a samostatnej práce žiakov pri tabuli, v zošite, práca s textom 

- projektové vyučovanie,  

- vyučovanie s využitím interaktívnej tabule,  využitie on-line aktivít, appletov 

- dynamické matematické metódy (Cabri geometria, GeoGebra)  

- testy, krížovky, plagáty, 

- súťaže,      

- prezentácie – výber ľubovoľnej témy na spracovanie  formou výučbového materiálu.       

 

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

a pod..  

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, 1. a 2. časť, PaedDr. J. Žabka, RNDr. P. Černek, CSc., vydal 

Orbis Pictus Istropolitana s r. o. BVA 2012 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Hodnotiť sa budú ústne a písomné odpovede žiakov, samostatné projekty. Hodnotenie bude uskutočňované písomne aj ústnou formou. 

Písomné skúšanie bude mať formu krátkych pravidelných previerok, kontrolných testov a školských úloh. 

Vo vyučovacom predmete sa bude využívať: 

1. Formatívne hodnotenie, ktoré umožňuje žiakovi odstraňovať nedostatky, poskytuje mu rady na zlepšenie. Je to forma slovného 

hodnotenia, výsledkom ktorého nie je známka. Na tento typ hodnotenia sa kladie veľký dôraz, pretože pomáha žiakovi napredovať. Je to 

neformálne hodnotenie, cieľom ktorého je pozorovanie žiakovej práce v triede, v skupine (pri skupinovej práci).  

2. Formálne hodnotenie známkou, na ktoré bude žiak vopred upozornený.  
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3. Priebežné (hodnotí sa činnosť žiaka pri jej vykonávaní). 

4. Záverečné hodnotenie, ktoré predstavujú konečné hodnotenie žiakovej činnosti. 

5. Povinné práce v  hodnotiacom portfóliu – štvrťročné písomné práce. 

6. Čiastkové práce v  hodnotiacom portfóliu – kratšie písomné práce, tematické písomné práce. 

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: Informatika 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 

Informatika je novým predmetom na 2. stupni ZŠ, aj keď mnohé školy už v minulosti predmet informatika vyučovali v rámci voliteľných 

alebo nepovinných predmetov. Bolo to hlavne z dôvodu narastajúceho významu informatiky a splnenia náročných strategických cieľov 

stanovených v Stratégii informatizácie regionálneho školstva do roku 2011. Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8 najdôležitejších 

kľúčových kompetencií definovaných EK v rámci Európskeho referenčného rámca. Úlohou modernej školy je pripraviť žiaka pre 

informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

- Oboznámiť sa s ukážkami využitia informačných a komunikačných technológií  v bežnom živote a v znalostnej spoločnosti, 

- vedieť používať kameru, 

- získať pokročilé zručnosti pri on-line komunikácii, 

- získať pokročilé zručnosti v práci s tabuľkovým kalkulátorom, 

- vedieť pracovať so video súbormi, 

- vedieť spracovať informácie formou prezentácie, 

- vedieť použiť získane vedomosti a zručnosti pri testoch ECDL. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 1 hodina/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 

 

Informatiku v ôsmom ročníku sme rozdelili do 6 tematických okruhov: 

Aplikácie na spracovanie grafickej informácie, spracovanie fotografie. 

Interaktívna komunikácia. 

Aplikácie na spracovanie tabuliek. 

Aplikácie na spracovanie video informácie. 

Spracovanie informácií formou prezentácie. 

Príprava na testovanie ECDL. 
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Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Aplikácie na 

spracovanie grafickej 

informácie, 

spracovanie 

digitálnej fotografie  

6 hod 

Zopakovať princíp fungovania 

konkrétnych  zariadení (napr.: 

tlačiareň, skener, na akom 

princípe pracujú...)     

Kognitívne: skenovaie obrázkov, tlač dokumentov, zmena 

veľkosti obrázka, otočenie, efekty. 

Afektívne: úprava fotografií. 

Psychomotorické: vie základné pravidlá pre prácu 

s fotoaparátom a tlačiarňou. 

Rozpoznať jednotlivé zariadenia, 

vedieť ich obsluhovať 

a používať... 

Interaktívna 

komunikácia  

2 hod 

Internet. On-line komunikácia. 

Internetbanking. 

Kognitívne: vedieť vysvetliť význam internetu, e-mailu a iných 

druhov interaktívnych komunikácií, poznať význam sietí pre 

spoločnosť, vedieť vyhľadať potrebné informácie pomocou 

rôznych vyhľadávačov, oboznámiť sa z netiketou a jej 

významom. 

Afektívne: pravidlá pre on-line komunikáciu, netiketa 

Psychomotorické: konkrétne ukážky on.line komunikácie. 

Videokonferencia.  

Zrealizovať videokonferenciu. 

Aplikácie na 

spracovanie tabuliek 

24 hod 

Zvládnuť  základy vytvárania 

tabuliek, poznať prostredie, 

nastavenie atribútov 

prostredia, zvládnuť prácu so 

vzorcami a tvorbu grafov, 

vysvetliť  pojmy: tabuľka, 

vzorec, graf. 

Kognitívne: zvládnuť základy technológie vytvárania tabuliek, 

poznať prostredie, nastavenie atribútov prostredia. 

Oboznámenie sa so základnými postupmi pri práci s tabuľkami, 

vzorcami a grafmi. Finančné operácie v tabuľkovom 

kalkulátore. 

Afektívne: realizácia čiastkových úloh a výstupov z 

 projektového vyučovania. 

Psychomotorické: tlač vytvoreného grafu. 

Vedieť vytvoriť a formátovať 

tabuľku, nájsť a použiť vhodný 

vzorec, vytvoriť vzorec, 

navrhnúť a popísať graf, vedieť 

použiť rôzne typy grafov. Použiť 

tabuľkový kalkulátor na 

spracovanie matematických 

a štatistických údajov. 

Aplikácie na 

spracovanie video 

informácie 

18 hod 

Práca s multimédiami, 

Nahrávanie videa a jednoduché 

efekty. 

Spúšťanie videa  z CD a 

internetu. 

Kognitívne: dokonale zvládnuť prácu s editorom na spracovanie 

videa, poznať prostredie a nastavenie atribútov prostredia. 

Afektívne: úprava videa. 

Psychomotorické: odprezentovať vlastné video. 

Nahrávanie krátkych 

videí, zvukov. Projekty. 

Moja škola, Multimediálne 

príbehy. 

Spracovanie 

informácií formou 

prezentácie 

8 hod 

Aplikácia na spracovanie 

prezentácie, vyhľadávanie 

a spracovanie informácii 

formou prezentácie. 

Kognitívne: dokonale ovládať prostredie editora na spracovanie 

prezentácie, vyhľadávať, triediť a spracovať informácie. 

Afektívne: prezentácia na vybranú tému 

Psychomotorické: odprezentovať vlastnú prácu 

Poznať význam jednotlivých 

nástrojov, vedieť vyhľadávať, 

triediť a spracovať informácie, 

prezentácia pred skupinou. 

Príprava na 

testovanie ECDL 

8 hod 

Operačný systém, grafické 

editory, textový editor, 

tabuľkový kalkulátor, internet,  

Kognitívne: zopakovať učivo predchádzjúcich ročníkov. 

Afektívne: oboznámiť sa s testovaním ECDL. 

Psychomotorické: vypracovať testy. 

Praktickými úlohami zopakovať 

učivo, vypracovať voľne 

dostupné testy na internete. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu informatika  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Základné učivo 

(povinné) 70%  

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibilné) 

30% 
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Človek a 

spoločnosť 

Téma 

č.1,6 

- výber a spracovanie informácií z rôznych zdrojov 

- používanie IKT  bežnom živote  

- porozumie princípom fungovania IKT 

4  

Človek a 

hodnoty 

Téma 

č.,2,3,4 

- vie si vybrať a používať vhodné IKT na rozvoj medziľudských vzťahov 

- vie rozlíšiť dobré a zlé, správne a nesprávne informácie 

1  

Umenie a 

kultúra 

Téma 

č.2,3,4,5 

- vie kultivovane používať IKT na rozvoj kultúry tela a ducha 

- snaží sa o kultúru informačnej spoločnosti (vhodné webové stránky, fotografie, texty 

zverejnené na internete alebo masmédiách) 

- vie použiť textovú a grafickú informáciu v súvislosti s umením 

6  

Človek a svet 

práce 

Téma 

č.,3,4,5,

6 

- pri práci a učení dokáže využívať vhodné informácie, vhodné typy IKT a vhodné postupy a 

algoritmy 

-pozná hardvér počítača  

15  

Človek a 

príroda 

Téma 

č.,3,4,5 

- spracovanie informácií z prírody formou tabuľky 

- spracovanie grafickej informácie s témou ochrany prírody 

- ochrana životného prostredia – tvorba projektov 

15  

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č.2,3 

- správna komunikácia a vyjadrovanie sa v rámci informačnej spoločnosti a komunikácii cez 

internet 

- tvorba jednoduchých textov pre dorozumievanie sa prostredníctvom komunikácie cez 

internet (e-mail, Skype, ICQ...), on-line komunikácia 

- tvorba stredne dlhých textov a ich priamy súvis s jazykom 

5  

Prierezové témy   

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- rozvoj logického a algoritmického myslenia 

-rozvoj samostatnosti, tvorivosti z oblasti informácií 

- súťaže zamerané na využívanie IKT  

  

Environmentálna výchova - pozitívny vzťah k prírode a kultúrnym pamiatkam   

Mediálna výchova -výber vhodných vzdelávacích programov na internete a vhodných edukačných CD 

s matematickou tematikou 

-orientácia v spleti množstva médií a vplyvov na utváranie vlastného názoru 

  

Celkový počet disponibilných hodín  20/30% 

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 46/70%  

Celkový počet hodín/školský rok 66/100% 

 

4.Požiadavky na výstup.  

Po absolvovaní ôsmeho ročníka žiaci sú oboznámení so základnými možnosťami využitia informačných a komunikačných technológii 

v bežnom živote spoločnosti. Poznajú možné nebezpečenstvá a spôsob ochrany pred nimi. Hlbšie ovládajú editor na tvorbu prezentácii, 

tabuľkový kalkulátora úrovni „mierne pokročilí“ ovládajú skener, tlačiareň a editor na spracovanie digitálnej fotografie. Tieto zručnosti 

vedia použiť pri elektronickej komunikácii, on-line komunikácii a vyhľadávaní informácii na internete. Vedia samostatne navrhnúť, 

spracovať a odprezentovať prezentáciu. Získané vedomosti a zručnosti vedia použiť pri testoch ECDL. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 
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Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- vie porovnať staré 

a nové  komunikačné 

prostriedky 

- vhodné a kultivované 

vyjadrovanie sa 

v komunikácii cez 

internet 

- vie prezentovať 

a obhájiť svoju prácu 

- byť zvedavý  

- chuť poznávať 

najnovšie technológie 

- chápe význam 

informácií v bežnom 

živote a informačnú 

spoločnosť 

- chápe význam 

textovej informácie 

v súvislosti s bežným 

občianskym životom 

- dokáže vymieňať si 

informácie s mladými 

ľuďmi 

prostredníctvom 

komunikácie cez 

internet a e-mail 

- pomocou obrazovej 

a textovej informácie 

vie vyjadriť svoje 

estetické cítenie 

- vie sociálne myslieť  

- dokáže nadviazať 

základnú spoločenskú 

konverzáciu cez 

internet tak, aby že má 

na pamäti dôstojnosť 

každého človeka - 

uvedomuje si, že na 

druhej strane www 

siete je človek so 

svojimi pocitmi 

a náladami 

- spacuváva text 

a obraz s dôrazom na 

cítenie druhých ľudí 

- vie sa orientovať 

v spleti www stránok 

a využívať ich 

k svojmu vlastnému 

rozvoju osobnosti, 

- dopĺňa si vedomosti 

z oblasti najnovších 

technológií a vie nové 

technológie využiť 

správnym spôsobom 

- pripravuje sa pre 

život v reálnom svete 

- chápe inakosť 

myslenia a cítenia 

rôznych ľudí 

- vytvára si 

myšlienkové súvislosti 

- pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií 

- pochopí zámer 

zadanej úlohy 

- materiály na 

štúdium, nové 

vedomosti a zručnosti 

získava uvedomene 

- samostatne overí 

navrhnutý postup 

riešenia úlohy 

  

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

- Rozhovor,  

- výklad učiteľa, 

- demonštrácia adekvátnosti použitia IKT - napr. pri krátkom ozname, 

- samostatná práca žiakov s pracovným listom,  

- samostatná práca žiakov s počítačom,  

- ústna žiacka prezentácia vyhľadaných informácií spolužiakom, 

- priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor,  

- samostatná práca žiakov s jednoduchým grafickým editorom,  
- samostatná práca žiakov s textovým editorom, 

- samostatná práca žiakov s tabuľkovým kalkulátorom, 

- samostatná práca žiakov s internetovým prehliadačom,  

- samostatná práca žiakov s editorom na úpravu videa, 

- samostatná práca žiakov s editorom na tvorbu prezentácií,  
- samostatná práca žiakov pri testoch ECDL. 

 

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

a pod.. 
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Microsoft Oficiální akademický kurz Excel 

Blaho, Kalaš: Tvorivá informatika - Prvý zošit z programovania + CD, CD-2005-5665/8772-1:09 

Varga, Hrušecká: Tvorivá informatika - Prvý zošit s internetom, CD-2006-11016/26870-2:092 

Salanci: Tvorivá informatika - Prvý zošit o obrázkoch + CD, CD-2005-3046/28747-23:092 

Blaho, Salanci: Tvorivá informatika - Prvý zošit o práci s textom + CD, CD-2007-14051/28982-1:092 

Kalaš, Winczer: Tvorivá informatika - Informatika okolo nás, CD-2007-15414/32261-2:092 

Kalaš a kol.: Tvorivá informatika. Prvý zošit o práci s číslami + CD 

Kalaš a kol.: Tvorivá informatika. Druhý zošit s internetom 

Odkazy na rôzne vzdelávacie materiály, servery, inštitúcie: 

www.infovek.sk 

www.edi.fmph.uniba.sk 

www.modernyucitel.net 

www.pilslovensko.spaces.live.com 

www.microsoft.sk 

www.bezpecnenainternete.sk 

www.hoax.cz 

www.eduxe.sk 

www.google.sk 

 

7.Hodnotenie predmetu. 
Predmet informatika je ohodnotený známkou.  Hodnotiť sa budú ústne a písomné odpovede žiakov, samostatné projekty.  

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

http://www.infovek.sk/
http://www.edi.fmph.uniba.sk/
http://www.modernyucitel.net/
http://www.pilslovensko.spaces.live.com/
http://www.microsoft.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.hoax.cz/
http://www.eduxe.sk/
http://www.google.sk/
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Predmet: Dejepis - 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Túžba poznať minulosť svojho národa aj sveta sa objavila už v antike. Odtiaľ pochádza aj pojem história. História - gr. pojem, znamenal 

skúmanie, vedomosti a rozprávanie o minulých udalostiach. V slovenčine mu zodpovedá pojem dejepis – dejiny. Vyjadruje trendy vývoja 

tejto spoločnosti na základe štúdia konkrétnych historických faktov usporiadaných do logických súvislostí. Dejiny - historické udalosti 

(reálny proces vývoja ľudskej spoločnosti) Dejepis - veda zaoberajúca sa dejinami, skúma a objasňuje dejiny. 

Dejepis ako samostatný vyučovací predmet zaviedli po prvý raz vo Francúzsku v 17. storočí oratoriáni (kongregácia v rámci 

rímskokatolíckej cirkvi, ktorú založil v 16. storočí v Ríme sv. Filip Neri). Jeho zavedenie súviselo s prienikom reálií do školského 

vyučovania. Inak dejepis zostával ešte do konca 18. storočia súčasťou iných predmetov. 

Dejiny, s ktorými sa žiaci oboznamujú na vyučovaní dnes,  majú: 

- byť zaujímavé, 

- poskytovať prehľad, 

- inšpirovať, 

- udržiavať živé tradície, 

- viesť k vytváraniu kritického stanoviska, 

- politicky utvárať, uvedomovať, 

- viesť k poznaniu seba samého, 

- viesť k úvahám, 

- učiť premýšľať o dobre a zle. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Všeobecným cieľom dejepisného vyučovania je vytvárať a formovať kritické historické vedomie žiakov, na základe ktorého by boli žiaci 

schopní pochopiť minulosť a prítomnosť krajiny, v ktorej žijú, situáciu Slovenskej republiky, ako aj jej postavenie v Európe a zároveň si 

uvedomovať potrebu mierového spolunažívania všetkých národov. 

Dejepis v 8. ročníku sa obmedzí na 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Obsahom hodín bude epocha dejín po novom označovaná ako 

moderná doba. Celkovo zahŕňa roky 1789-2000, ale 8. ročník ukončíme udalosťami r. 1918. Vo väčšej miere sa sústredíme na národné 

dejiny. 

 

3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.  
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Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 1 hodina/týždeň 

   Interaktívna trieda   1 hodina/týždeň 

 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Na ceste k moderným 

národom  

9 hod 

Vek rozumu 

 

 

 

Zrod modernej doby 

 

 

 

Modernizácia 

 

 

 Nacionalizmus  

- osvietenstvo, 

encyklopédia 

- Francúzsko za Ľudovíta 

XIII., Ľudovíta XIV./ kráľ 

Slnko/ 

- Francúzska revolúcia 

- Americká revolúcia 

-  sláva a pád Napoleona I. 

- zjednotenie Nemecka a 

Talianska 

- priemyselná revolúcia 

v Anglicku /továreň, 

robotník, podnikateľ/ 

- národné hnutia 

Kognitívne:- popísať priebeh francúzskej a 

americkej  revolúciej  

Afektívne:  
- dokázať vysvetliť zjednotenie Talianska a 

Nemecka 

Psychomotorické: 

- vedieť vymenovať navýznamnejších 

francúzskych osvietencov a európskych 

osvietenských panovníkov 

 - vedieť ukázať na mape miesta 

najdôležitejších napoleonskych bitiek 

- dokázať vymenovať významných vedcov a ich 

vynálezy 

- objasní pojem osvietenstva 

- opíše systém vlády Ľudovíta XIV. 

/absolutizmus, generálne stavy, 

merkantelizmus/ 

- opíše príčiny, priebeh a význam 

Francúzskej revolúcie 

- uvedie príčiny Americkej revolúcie a 

opíše vznik USA 

- vymenuje najdôležitejšie napoleonske 

bitky, rozpráva o ich priebehu a výsledku 

-opíše proces zjednotenia Nemecka a 

Talianska 

- vysvetlí podstatu priemyselnej 

revolúcie 

Moderný slovenský 

národ  

9 hod 

Slovenské národné 

hnutie  

 

- vznik moderných národov 

- centrá SNH 

- spisovný slovenský jazyk 

- A. Bernolák 

- spolupráca so Slovanmi- 

myšlienka všeslovanskej 

vzájomnosti /J. Kollár, P. J. 

Šafárik/ 

-Ľ. Štúr, J. M. Hurban, M. 

M. Hodža 

- revolúcia 1948/ 1949 

- Žiadosti slovenského 

národa 

- SNR, dobrovoľnícke 

výpravy 

- výsledky revolúcie 

Kognitívne:- 

-popísať boj Slovákov za uzákonenie spisovnej 

slovenčiny 

Afektívne: 

- dokázať si uvedomiť  význam spisovného 

jazyka pre moderný národ 

Psychomotorické: 

- vedieť vyvodiť závery z revolúcie 1848- 1849 

pre Slovákov 

- uvedie centrá SNH, rozdelenie slov 

.vzdelancov a aký jazyk používali 

- uvedie základné  údaje o živote A. 

Bernoláka a o vytvorení prvého spis. 

slov. jazyka 

-vysvetlí pojem všeslovanská 

vzájomnosť a uvedie hl.predstaviteľov 

- vymenuje hl.predstaviteľov štúrovskej 

generácie a uvedie ich prínos pre SNH 

- uvedie základné údaje o živote Ľ. Štúra 

- vie uviesť príčiny revolúcie, opíše jej 

priebeh 

- vymenuje hlavné požiadavky Slovákov 

v Žiadostiach sl. národa 

- objasní význam revolúcie pre Slovákov 

a ich politické a vojenské vystúpenie v 

revolúcii 

Rakúsko – Uhorsko  

5 hod 
Slováci  

v Uhorsku 

 

 

 

 

- Memorandum 

slovenského národa, 

Matica slovenská 

- vznik Rakúsko – Uhorska 

– dualizmus 

- modernizácia, 

Kognitívne:  

-vedieť charakterizovať dualistické Rakúsko- 

Uhorsko 

Afektívne: 

- objasniť dopad maďarizácie na slovenský 

národ 

-uvedie hlavné požiadavky  Slovákov v 

Memorande 

- vysvetlí úlohu Matice slovenskej a slov. 

gymnázií 

- vysvetlí pojem dualizmus a objasní ho 

na príklade rakúsko- maďarského 
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Každodennosť  

 

industrializácia 

- maďarizácia /školstvo, 

krvavé udalosti v Černovej/ 

- vysťahovalectvo 

- život v meste a na vidieku 

 

- vysvetliť príčiny vysťahovalectva 

Psychomotorické: - dokázať pochopiť dopad 

maďarizácie na vývoj slovenského národa 

vyrovnania 

-vie opísať proces maďarizácie školstva a 

dôsledky tohto procesu 

- vymenuje príčiny, smery 

vysťahovalectva Slovákov 

- opíše podmienky života v zámorí 

- rozpráva o živote v meste a na vidieku 

Prvá svetová vojna  

10 hod 

Rozdelená Európa 

 

 

 

 Zákopová vojna 

 

 

 

 

 

Odboj Slovákov 

 a Čechov  

 

 

 

 

Zmeny na mape 

Európy 

- Dohoda 

- Trojspolok 

- príčiny 1. sv. vojny 

 /zámienka/ 

- priebeh 1. sv. vojny/ 

západný, východný, južný 

front/ 

- revolúcie v Rusku 1917/ 

V. I. Lenin-VOSR/ 

- vstup USA do vojny 

- Slováci v armáde R-U 

- zahraničný odboj 

Slovákov a Čechov 

- osobnosti odboja- T. G. 

Masaryk, M.R.Štefánik,  

E. Beneš 

- koniec 1. sv.vojny- 

versaillský systém 

- nástupnické štáty 

- vznik ČSR / 28.10. 1918, 

Martinská deklarácia 

30.10.1918/ 

Kognitívne: 

-vedieť charakterizovať príčiny a zámienku 1. 

sv. vojny 

Afektívne: 

-chápať dopad vojny na život ľudí   

Psychomotoricke:  

-pracovať s písomnými prameňmi 

 

-vie opísať súperenie veľmocí na prelome 

19. a 20. stor. 

-vysvetlí pojmy Dohoda, Trojspolok 

- uvedie príčiny a zámienku 1. sv. vojny 

- opíše priebeh 1. sv. vojny 

- uvedie príčiny a dôsledky revolúcií v 

Rusku 

- uvedie hlavné udalosti zo zahraničného 

odboja Slovákov a Čechov 

- vymenuje 3 najvýznemnejších členov 

ČSNR 

- uvedie podstatné údaje o živote M. R. 

Štefánika 

- pohovorí o jeho prínose k vzniku ČSR 

- vysvetlí pojem versaillský systém  

- vie vymenovať  štáty, kt. vznikli v 

Európe po 1. sv. vojne 

- opíše vznik ČSR v r. 1918 

- uvedie podstatné znaky politického a 

hospodárskeho vývoja ČSR medzi 

vojnami 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu  dejepis na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Tém

a 

Osvojenie kompetencie 

 

 

Žiak 

Základ. 

učivo 

(povinné) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibilné) 

30% 

Človek a 

spoločnosť 

Tema

t. 

celok 

č.1 

- ukáže na mape miesta najdôležitejších napoleónskych bitiek 

- opíše vznik USA, život Indiánov a černochov 

- ukáže na mape rozsah Talianska a Nemecka po zjednotení v 19. st. 

2  

 Téma

t. 

celok 

- vymenuje hlavné požiadavky Slovákov  v Žiadostiach sl. národa 

- objasní význam revolúcie pre Slovákov a ich politické a vojenské vystúpenie v revolúcii 

2  
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č.2 

 Téma

t. 

celok 

č.3 

- vysvetlí úlohu Matice slovenskej a slov. gymnázií 

- vysvetlí pojem dualizmus a objasní ho na príklade rakúsko- maďarského vyrovnania 

-  opíše podmienky života Slovákov v zámorí 

1  

 Tema

t. 

celok 

č.4 

- ukáže na mape miesta najdôležitejších bitiek 1. svetovej vojny 

- vie vymenovať  štáty, kt.vznikli v Európe po 1. sv. vojne 

2  

Človek a 

hodnoty 

Tema

t. 

celok 

č.1 

- objasní pojem osvietenstva 

- vymenuje navýznamnejších francúzskych osvietencov a európskych osvietenských panovníkov 

- rozpráva o diskriminácii Indiánov a černochov v USA 

2  

 Tema

t. 

celok 

č.2 

- uvedie centrá SNH , pozná rozdelenie slovenských vzdelancov na katolíkov a protestantov 

- uvedie základné  údaje o živote A. Bernoláka  

1  

 Tema

t. 

celok 

č.3 

- opísať proces maďarizácie školstva a dôsledky na slovenský národ 1  

 Tema

t. 

celok 

č.4 

- opíše dopad 1. svetovej vojny na život Slovákov a ich snahu o získanie samostatnosti 1  

Umenie a 

kultúra 

Tema

t. 

celok 

č.2 

- pozná autora textu našej štátnej hymny a vie na nápev akej ľudovej piesne vznikla 1  

Človek  a 

príroda 

Tema

t. 

celok 

č.1 

- dokázať vymenovať významných vedcov a ich vynálezy 1  

 Tema

t. 

celok 

č.4 

- opíše priebeh 1. sv. vojny 

- vie aké nové zbrane sa použili 

1  

Jazyk a 

komunikácia 

Tema

t. 

celok 

č.1 

- vysvetlí pojem osvietenstvo, vymenuje tvorcov prvej encyklopédie 1  

 Tema

t. 

- opíše priebeh SNH 

- opíše život a činnoť A. Bernoláka 

1  
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celok 

č.2 

- vymenuje predstaviteľov štúrovskej generácie 

- opíše život a činnosť Ľ. Štúra 

- vie kedy a kde bola uzákonená spisovná slovenčina 

 Tema

t. 

celok 

č.3 

- vysvetlí úlohu Matice slovenskej a slov. gymnázií 

- opíše proces maďarizácie školstva a dôsledky tohto procesu 

1  

 Tema

t. 

celok 

č.4 

- rozpráva o účasti Slovákov v bojoch 1. svetovej vojny 

- uvedie podstatné údaje o živote M. R. Štefánika 

- pohovorí o jeho prínose k vzniku ČSR 

2  

Človek a práca Tema

t. 

celok 

č.1 

- vysvetlí pojem merkantilizmus 

- vysvetlí podstatu priemyselnej revolúcie- vie kedy a kde začala 

- pozná vynálezcu parného stroja, parnej lokomotívy i parníka 

1  

 Tema

t. 

Celo

k č.2 

- vysvetlí ťažké poddanské povinnosti Slovákov a význam zrušenia poddanstva v r. 1848 1  

 Tema

t. 

celok 

č.3 

-vymenuje príčiny a smery  vysťahovalectva Slovákov 

- opíše podmienky života v zámorí 

- rozpráva o živote v meste a na vidieku 

1  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- vie sa zapojiť do diskusie 

- vie začleniť do spoločnosti 

- uvedomuje si vlastnú identitu 

- vie odhadnúť dôsledky svojich činov 

- kladie otázky a zisťuje odpovede, zaujíma sa o nové veci 

- prichádza s novými nápadmi 

  

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k historickým a kultúrnym pamiatkam, tradíciám 

- chápe význam ich zachovania pre budúce generácie 

- uvedomuje si význam hľadania  nových zdrojov energie na Zemi 

  

Multikultúrna výchova - chápe a rešpektuje kultúrnu rozmanitosť 

- má tolerantné postojek príslušníkom iných kultúr, vie s nimi komunikovať a spolupracovať 

  

Mediálna výchova - rozumie poslaniu médií 

-je schopný užívať ich stránky pozitívne a chrániť  sa pred stránkami negatívnymi. 

  

Celkový počet disponibilných hodín  10 

Celkový počet  hodín základného / povinného /učiva 23  

Celkový počet  hodín / školský rok 33  
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4.Požiadavky na výstup.  

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

vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie: 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu  

- vie aktívne počúvať 

a spätne reagovať 

  

- zaujíma sa 

o veci verejné 

-rešpektuje 

ľudské práva 

 

- pozná a akceptuje 

kultúrnu rôznorodosť, 

národné, národnostné  

a etnické odlišnosti 

- rozumie poznaniu, 

že svet je svetom 

mnohých kultúr a 

rešpektuje ho 

- je tolerantný 

k názorom a konaniu 

iných 

- neuznáva 

diskrimináciu, 

rasizmus a iné prejavy 

intolerancie 

- chápe význam 

historických hodnôt a  

historických pamiatok 

pre budúce generácie 

-vyberá a využíva pre efektívne 

učenie vhodné spôsoby, metódy a 

stratégie -plánuje, organizuje a 

riadi vlastné učenie 

- kriticky hodnotí výsledky 

svojho učenia a diskutuje o nich 

integruje 

 

 

 

- vníma dôležitosť 

neverbálneho spôsobu 

komunikácie 

- rozumie významu 

základných prejavov 

gestikulácie a mimiky 

tváre 

- má pozitívny 

vzťah k sebe 

aj k iným 

- vníma kultúrnu 

tradíciu svojho jazyka 

a reči 

-chápe dôležitosť 

kultúrneho 

vyjadrovania sa 

- oceňuje schopnosti 

druhých ľudí 

- uvedomuje si 

potreby žiakov a osôb 

so zdravotným 

znevýhodnením 

-  vníma vo svojom 

živote ako dôležité 

rozhodnúť sa na základe 

poznania a skúsenosti 

pre  

svetonázorový postoj 

- prejavuje záujem o nové 

informácie 

- vie pracovať s textom, 

s rôznymi zdrojmi informácií 

- vie ich porovnávať a overovať 

 

- sústreďuje pozornosť na 

toho, kto hovorí 

- kladie doplňujúce otázky 

- zapája sa do 

občianskeho 

života 

- rozumie symbolom, 

ktoré sú obvyklé v 

našej kultúre 

- dokáže riešiť 

jednoduché konflikty 

- poskytne pomoc 

alebo pomoc privolá 

- žiak objavuje zmysel 

pravdy, spravodlivosti 

-  objavuje  a uznáva 

dôstojnosť človeka 

- rieši nové úlohy a situácie 

- vie dokončiť začatú prácu 

 

- snaží sa o faktické a 

objektívne popísanie 

problému 

- navrhuje možné riešenia 

- svoje pocity, postrehy 

prediskutuje s ostatnými 

-je 

zodpovedný 

vo svojom 

konaní 

- háji svoje 

práva aj práva 

iných 

- uvedomuje si 

význam umenia a 

kultúrnej komunikácie 

vo svojom živote 

 

- spolupracuje 

s druhými na riešení 

spoločných úloh 

- dokáže sa v skupine 

presadiť i 

podriadiťalebo prijať 

kompromis 

-vysvetlí hodnotu 

individuálneho 

ľudského života 

-vytvára si rebríček 

hodnôt a osvojuje si 

životný štýl, analyzuje 

dôležité faktory 

ovplyvňujúce myslenie 

a životný štýl súčasného 

človeka 

- vie používať IKT 

- získané vedomosti vie dávať do 

súvislostí a vie ich uplatniť v 

praktických situáciách 
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

- Rozprávanie, rozhovor, riešenie problému, 

- vysvetľovanie, beseda, diskusia, 

- tvorba projektov, práca s dokumentmi, práca s IKT, 

- individuálna práca, skupinová práca, 

- exkurzia. 

 

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

a pod..  

Historické mapy, historická beletria, primerané školské historické pramene, odborná literatúra, noviny, časopisy, rozhlas, televízia, 

internet, multimediálne CD, múzeá, galárie, konkrétne historické pamiatky. 

Mgr. B. Krasnovský, PhDr, PhDr. M. Bednárová, PhDr: Dejepis pre 8. roč. ZŠ a 3. roč. gymnázia s osemročným štúdiom, Martin 2011 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Ústne i písomné odpovede budú hodnotené známkou. Rovnako i projekty a referáty /či už písomné alebo formou prezentácií/. V priebehu 

hodín je pozitívnou motiváciou pochvala. 

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: Geografia - 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia 

význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti 

optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. 

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka 

a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a 

v budúcnosti riešiť. 

Obsah učiva v 6. – 9.  ročníku sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie 

(nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). Ako posledné sa učí Slovensko v 9. ročníku. V úvode každého ročníka sú 

vstupné témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý svetadiel sa začína prírodnými pomermi, pokračuje 

humánnou geografiou a hospodárstvom a končí zaujímavosťami. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické 

súčasti: 

- Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem. 

- Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobností regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou). 

- Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne. 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie všetkých svetadielov nasledovne. Celý 8. ročník je venovaný Európe 

a environmentálnym problémom. Od toho sa odvíja obsah predmetu.  

Žiaci sa naučia prírodné pomery daného svetadielu, súvis s hospodárstvom, s rozmiestnením obyvateľstva a pod. Venujú sa téme ochrana 

prírody, na konkrétnych príkladoch na danom svetadiely, v konkrétnej krajine, štáte, oblasti. Vplyv ľudskej činnosti na prírodu na životné 

prostredie. Pokračuje sa s pojmami, ktoré už poznajú z predchádzajúceho ročníka. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zvyky iných štátov a národností, zákonitosti jej 

usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.  

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka 

a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a 

v budúcnosti riešiť. 

Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, 

obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto 

charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. 
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V každom ročníku sú svetadiely navzájom previazané. V  6. ročníku je Austrália - najvzdialenejší svetadiel, Amerika - nový svet. V 7. 

ročníku Afrika - čierny svetadiel a najchudobnejší, Ázia - ako svet, ktorý nám priniesol staré kultúry, (hodváb, peniaze, kompas a iné veci) 

a v 8. roč. Európa - najstarší svetadiel. Ich previazanie je nasledovné: 

- Základné informácie o svetadieloch: žiaci sa oboznámia s mapou všetkých svetadielov a ich polohou, vedia sa orientovať sa podľa 

geografických súradníc. 

- Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom – povrch, podnebie, vodstvo, 

porovnanie rastlinstva a živočíšstva jednotlivých svetadielov so Slovenskom, obyvateľstvo, kultúra, pôvodný obyvatelia, mestá 

a veľkomestá, štátne zriadenie, hospodárstvo, život v mestách a porovnanie so Slovenskom. 

- Environmentálne súvislosti – ochrana prírody, národné parky (prvý národný park na svete), kultúrne pamiatky, vonkajší vplyv 

činiteľov na tvar povrchu, kaňony, vodopády, skalnaté mestá, problémy veľkých miest, odlesňovanie a pod., globálne ekologické 

problémy v jednotlivých oblastiach, prírodné zdroje, znečistenie ovzdušia a vôd, pamiatky UNESCO, náboženské a národnostné 

problémy v Európe. 

Štátny vzdelávací program na to vyčlenil len jednu hodinu, čo je veľmi málo, tak sme ku štátnemu programu pridali jednu hodinu navyše 

pre triedu so všeobecným zameraním. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Geografia rozvíja veľký súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor 

vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať dannosti 

krajiny. Patria medzi ne: 

- rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

- všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, 

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

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému dedičstvu, 

- všímať si deje okolo nás a ich súvis s podnebím, vodstvom a ďalšími prírodnými úkazmi na danom svetadiele, 

- prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, 

- vedieť pracovať s mapou, čítať ju analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý 

náčrt okolia a iné, 

- práca s informáciami o krajine, 

- vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí, 

- rozumieť grafom, diagramom, 
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- hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho), 

- diskutovať o návrhoch, 

- vedieť reagovať na tému globálnych problémov, vedieť sa v nej orientovať a rozumieť základným pojmom. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   1 hodina/týždeň 

 
Tém. celok Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Poloha Európy 

 

 

Poloha Európy na mape, práca s mapou, 

určovanie krajných bodov, morí 

a oceánov, ktoré Európu obmývajú.  

Určovanie polohy pomocou 

významných rovnobežiek a poludníkov. 

Polostrovy a ostrovy Európy. Významné 

zálivy, prielivy a prieplavy. 

Časové pásma. 

Afektívne: vedieť určiť polohu Európy, porovnať so 

Slovenskom a ostatnými svetadielmi. 

Psychomotorické: získať základné zručnosti v práci 

s mapou  Európy a s mapami jednotlivých častí Európy. 

Vedieť pracovať s rôznymi zdrojmi informácií. 

Kognitívne: určiť polohu Európy podľa geografických 

súradníc.  

Vedieť ukázať na mape oceány a moria 

obmývajúce Európu, všetky polostrovy- 

Škandinávsky, Pyrenejský, Balkánsky a 

Apeninský, najväčšie ostrovy – Sicília, 

Sardínia, Malta, Kréta, Baleárske , 

Britské, Island, zálivy – Biskajský, 

Liónsky, prielivy – Gibraltársky, 

Lamačský,... 

Prírodné 

pomery, 

obyvateľstvo a 

sídla 

Rozdelenie Európy na jednotlivé časti 

podľa spoločných znakov. 

Charakteristika prírodných pomerov 

Európy – povrch (pohoria, nížiny, 

sopky),  podnebie (vplyvy rôznych 

činiteľov na podnebie, vodstvo – 

Európske rozvodie, významné toky, 

jazerá, vodné nádrže, spojovacie kanály. 

Rastlinstvo, živočíšstvo  

Zloženie obyvateľstva, jeho rozloženie, 

náboženstvá a národnosti, národnostné 

konflikty. 

Najväčšie mestá, ich poloha a cestovný 

ruch. 

Európska únia. 

Afektívne: vedieť popísaťvznik pohorí - sopečnú činnosť 

a vrásnenie. Vedieť poukázať na súvislosti medzi 

podnebím a zmenami, ktoré sa odzrkadľujú na vodstve, 

pôde, rozložení obyvateľstva, apod. 

 Psychomotorické: vedieť pracovať s mapou na veľmi 

dobrej úrovni, vedieť spájať informácie z rôznych zdrojov, 

využívať IKT a odbornú literatúru. Vysvetliť vplyvy 

počasia na jednotlivé oblasti Európy. Ukázať na mape 

rieky, pohoria, nížiny, sopky, jazerá,.... 

Kognitívne: opísať mapu, orientovať sa podľa 

zemepisných súradníc a pod. vedieť nájsť veľké mestá, 

ukázať najhustejšie a najredšie osídlenie. 

 

Vedieť pracovať s mapou a ukázať: 

pohoria - Alpy, Pyreneje, Škandinávske 

vrchy, Apeniny, Rila, Olymp,... 

Nížiny – Pádska, Východoeurópska, 

Valašská, ... 

Sopky – Vezuv, Etna, Hekla, ... 

Rieky – Volga, Dunaj, Rýn, Rhone, 

Loira, Visla, Pád,.... 

Vedieť ukázať hlavné a najväčšie mestá. 

Rozoznávať jednotlivé typy krajín a ich 

rozloženie na základe prírodných 

podmienok. 



137 

 

Rozdelenie 

Európy na 

regióny – 

Severná, 

Západná, 

Stredná, Južná, 

Juhovýchodná 

a Východná  

Charakteristika štátov jednotlivých 

regiónov – hospodárstvo 

(poľnohospodárstvo, nerastné suroviny, 

priemysel, služby a cestovný ruch – 

Alpská oblasť, stredomorská oblasť, 

škandinávska oblasť, balkán,... 

významné mestá v jednotlivých štátoch 

Afektívne: uvedomiť základné rozdiely medzi Slovenskom 

a ostatnými štátmi Európy, porovnať životnú úroveň 

štátov.  

Štáty, ktoré patria do EÚ a ktoré nie a prečo. 

Psychomotorické: vedieť pracovať s mapami jednotlivých 

regiónov, s rôznymi zdrojmi informácií (IKT), s odbornou 

literatúrou, vedieť si vybrať základné a zaujímavé 

informácie, 

Kognitívne: vedieť porovnať jednotlivé regióny, ich 

spoločné a rozdielne znaky daných štátov a porovnať so 

Slovenskom. 

 Vedieť hľadať jednotlivé štáty na mape, 

určiť polohu štátov,  hlavné oblasti: 

Porýnie, Lotrinsko, Sliezsko, 

Mostecko,... hlavné priemyselné oblasti, 

základné poľnohospodárske plodiny 

typické pre každý región, hlavné 

strediská cestovného ruchu v alpských 

štátoch, stredomorskej oblasti, 

čiernomorskej oblasti,.... 

Environmentál

ne súvislosti 

spestrené 

zaujímavosťam

i o regióne 

Prírodné zdroje – ich využívanie 

 

Pamiatky UNESCO 

 Ekologické problémy v priemyselných 

oblastiach, smog, odpady, ..... 

Afektívne: získať žiakov pre myšlienku ochrany prírody. 

Psychomotorické: charakterizovať vzťahy medzi zložkami, 

význam a prepojenosť, rozumieť základným pojmom. 

Kognitívne: opísať vplyvy človeka na prostredie, príčiny 

vzniku a vplyv na človeka na rastliny a živočíchy 

Vedieť prečo dochádza k znečisteniu 

ovzdušia, vôd. Ohrozenie ozónovej 

bariéry a všetkých ekosystémov. 

Projekt   Celoročný projekt na zaujímavosti  

Európy 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu geografia na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

 

Žiak 

Základ. učivo 

(povinné) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibilné) 

30% 

Človek a 

spoločnosť 

Téma 

č.1 

- ovláda polohu Európy 

- objavné cesty moreplavcov 

5/2  

 Téma 

č.2 

- pozná staré kultúry Grécka, Ríma a iných národov 

- ako tam ľudia žijú a vie porovnať so Slovenskom 

6/3  

Téma 

č.3 

- vie porovnávať staré mestá s novými, vidiecke sídla s mestskými 

- pozná známe pamiatky  

10/7  

Človek a 

hodnoty 

Téma 

č.1 

- vie si ohodnotiť svoje životné podmienky v porovnaní s inými miestami sveta 3/1  

Téma 

č.4 

- váži si prírodné výtvory a vytvára si pozitívny vzťah k nim 5/2  

Umenie a 

kultúra 

Téma 

č.2 

- vytvára si pozitívny vzťah ku kultúrnym pamiatkam v rôznych kútoch sveta 6/3  

Človek a 

príroda 

Téma 

č.4 

- oceňuje význam prírody pre človeka 

- globálne problémy a ich dôsledky 

- prispieva k ochrane 

8/4  

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č.2 

- vie, že správna komunikácia a jazyk prispela k novým objavom 

- ovláda niektoré základné svetové jazyky – vie základné jazykové skupiny v Európe 

3/1  
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Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- vie sa začleniť do spoločnosti 

- vie v akej krajine žije 

- vie porovnať život na Slovensku s inými krajinami 

  

Environmentálna - vie sa nadchnúť nad krásou prírody a prírodnými úkazmi 

- uvedomuje si vážnosť globálnych problémov a ich dôsledky 

- vie si vážiť prírodné aj kultúrne pamiatky, ktoré treba zachovať pre ďalšie generácie 

  

Mediálna výchova - práca s médiami, vie hľadať nové informácie, vie sa dobre orientovať v rôznych zdrojoch   

Multikultúrna výchova - spoznávanie nových kultúr, váži si všetky rasy, všetky národnosti  10h/30% 

Celkový počet disponobilných hodín  20h/30% 

Celkový počet hodín základného (povinného) učiva 23h/46h/70%  

Celkový počet hodín/školský rok 33h/66h/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  druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné 

 

- vie diskutovať 

o objavných cestách 

a moreplavcoch, 

súvisiacich 

s objavením všetkých 

svetadielov, a mapu 

Slovenska 

- vie mapu využívať 

ako komunikačný 

prostriedok  

- vie porovnať staré 

a nové  komunikačné 

prostriedky 

- prvotné rozvíjanie 

čítania a interpretácie 

obrázkov, fotografií, 

grafov, tabuliek a pod. 

Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- byť zvedavý, má 

chuť poznávať, chce 

vedieť, chce hľadať 

a skúmať 

- porozumieť 

premenám v krajine 

- vie sa pozrieť na 

krajiny sveta 

z rôznych pohľadov 

- je hrdý na svoju 

vlasť, na to že je 

Slovák 

- vie si vážiť ľudí 

v rôznych častiach 

sveta 

- Uvedomuje si 

rozdielne kultúry, 

ktoré ovplyvnili život 

ľudí vplyvom 

objavných ciest 

- uvedomuje si 

dôležitosť vážiť si 

a chrániť kultúrne 

pamiatky 

- pamiatky UNESCO 

- vážiť si iné kultúry, 

venovať sa ľudovej 

kultúre  a ľudovým 

tradíciám 

- vie sociálne myslieť  

- aktívne tvorí 

a ochraňuje životné 

prostredie 

- snaží sa vcítiť do 

problémov iných 

krajín 

- nie sú mu cudzie 

pojmy ako rasizmus 

a občianske vojny 

- Uvedomuje si 

existenciu života na 

planéte ako jedinej 

v Slnečnej sústave 

- uvedomuje si že na 

iných svetadieloch 

môžu žiť ľudia inak 

ako u nás, majú iné 

problémy, iné 

podmienky pre život 

- vytvára si 

myšlienkové súvislosti 

- pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií 

- vie samostatne 

pracovať s mapami 

- pozná rozdiely medzi 

mapami, plánmi a 

atlasmi 

- vie si samostatne 

vyhľadať rôzne 

prírodné úkazy 

v rôznych kútoch 

sveta 
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Výučba predmetu geografia má byť zaujímavá, názorná a praktická. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky a problémové úlohy. Práca 

s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií, prezentovanie návrhov a projektov. 

Metódy a formy práce: 

- práca s textom, odbornou literatúrou, 

- vyhľadávanie textov, obrázkov na  internete a ich spracovanie, 

- práca v skupinách, 

- riešenie problémových úloh, 

- práca s atlasmi a mapou, 

- tvorba projektov, plagátov. 

 

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

a pod..  

Kol. autorov: Geografia pre 8. roč. ZŠ a 3. roč. gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, a. s. Harmanec, 2011 

odborné časopisy – GEO, National Geographic, Ľudia a zem, Koktejl, Geografia 

DVD, video, internet – príslušné web stránky 

 

7. Hodnotenie predmetu. 

Predmet geografia je hodnotený známkou. Vedomostná úroveň žiakov sa hodnotí ústnou odpoveďou  a písomnými testami. Úroveň 

kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností sa hodnotí prostredníctvom prezentácie 

projektov, prípadne plagátov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

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: Občianska náuka – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Predmet učí žiakov demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje im základné 

vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, tiež kladie dôraz na rozvinutie jeho kompetencií, ktoré 

sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti.  

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 
Vyučovací predmet sa podieľa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov, oboznamuje ich s vybranými poznatkami z oblasti 

sociológie, politológie, práva a multikultúry, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných. Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní 

kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k: 

- podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

- utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

- akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

- aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,  

- rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 

- uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,  

- k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

- vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného 

charakteru, 

- rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania,  

- k prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania, 

- súciteniu k ľuďom so sociálne slabších vrstiev, podporuje zbierky, nadácie 

- láske k vlasti a národnému povedomiu byť na ňu hrdý. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 0,5 hodín/týždeň 

   Interaktívna trieda   0,5 hodín/týždeň 
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Navrhujeme, aby žiaci mali 1 hodinu vcelku každý druhý týždeň. Odporúčame tiež účasť na niektorom zasadnutí žiackeho parlamentu, 

alebo exkurziu s účasťou do obecného zastupiteľstva, samosprávy. 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

1. Štát  

(makroúroveň)   

3 hod        

Štátne zriadenie (republika, monarchia, 

diktatúra) 

Demokratické a nedemokratické formy 

vlády 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie 

životných potrieb - príjem a práca  

 

Afektívny: Prejavy, príčiny , dôsledky migrácie 

obyvateľstva v minulosti a teraz. Poukázať na vývin 

spoločenstiev, zavedenie prvých pravidiel vzájomného 

správania sa a spolužitia až po právne normy a právne 

predpisy – zákony. 

Kognitívny: Potláčanie základných ľudských práv a slobôd 

v niektorých krajinách.  

Demokracia – záruky základných ľudských a občianskych 

práv.  Diktátorské režimy – nedemokratické vládnutie úzkej 

skupiny ľudí, či jedného človeka. Terorizmus, jeho príčiny, 

dôsledky a vplyv na spoločnosť. 

Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské 

potreby 

Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Psychomotorický: Vedieť vysvetliť problematiku, nájsť čo 

najviac kladných príkladov  na demokraciu, ale aj 

nedostatky a nedemokratické vládnutie v iných krajinách, 

ich porovnávanie 

Žiak ovláda históriu a proces 

formovania občianskej spoločnosti. 

Vie čo je demokratické zriadenie štátu 

a pozná jeho základné znaky. 

Pozná štáty EU, ich kultúru, reč... 

Vie čo sú vládnuce diktátorské režimy, 

v ktorých krajinách sa nachádzajú 

a odsudzuje terorizmus v akejkoľvek 

podobe. 

Vie vymenovať štáty s monarchiou 

a pozná ich základné princípy zriadenia  

(najmä v EU).  

Vie vysvetliť vzájomné vzťahy medzi 

životnými potrebami jednotlivca a 

rodiny 

Pozná kedy sporiť a kedy si požičiavať 

(rozdiel medzi úsporami a pôžičkou) 

Pozná príklady zdrojov príjmu iných 

než mzda (napr. dar, provízia a zisk, 

peňažný príjem domácnosti, štátna 

sociálna podpora) 

Vie rozlíšiť nominálnu a reálnu mzdu 

Dokáže vysvetliť vplyv inflácie na 

príjem  

Vie uviesť príklad štátneho príspevku k 

finančným produktom (napr. pri 

stavebnom sporení, hypotéky pre 

mladých) 

2. Právo 

(makroúroveň)   

4 hod 

Právne základy štátu 

Právo, zákon, morálka, spravodlivosť, 

rovnosť 

Právne vedomie 

Právny poriadok Slovenskej republiky 

Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí 

 

 

Afektívny: : Historický vývin  a formovanie štátu, jeho 

právna subjektivita a suverenita. Posúdiť význam boja proti 

korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí a ochrany 

finančných záujmov. Posúdiť silné a slabé stránky 

internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch. 

Kognitívny: Čo je právo, čo sú zákony, spravodlivosť, 

morálka. Odvetvia práva – štátne, správne, občianske, 

finančné a daňové, rodinné, trestné, medzinárodné. Opísať 

základné typy bankových produktov. Zhrnúť hlavné princípy 

ochrany spotrebiteľov. 

Vie rozlíšiť pojmy ako: mám právo 

na..., som morálny – nemorálny, zákony 

sú..., kto zabezpečuje ich ochranu. 

Má vedieť, čo je verejné a súkromné 

právo, právne odvetvie,  právny predpis 

a právna norma.  

Vie rozlíšiť pojmy senát, sudca, 

advokát, prokurátor. Vie vysvetliť 

pojem právo, vznik a potrebu práva, 

vzťah občan a právo, rozlišovať právne 
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Aplikácia práva – súdnictvo, jeho členenie. 

Psychomotorický: Vedieť sa orientovať v základných 

pravidlách, mať právne povedomie, pridržiavať sa 

a podporovať spravodlivosť, hovoriť vždy pravdu 

a neklamať. Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 

 

a neprávne systémy noriem v 

spoločnosti. 

Čím sa riadi právny poriadok SR. 

Vie identifikovať relevantné finančné 

informácie potrebné na prijatie 

rozhodnutia.  

Dokáže rozlíšiť charakter práce 

odborníka na finančné poradenstvo a 

daňového poradcu. 

Vie získavať informácie z internetových 

portálov vrátane investičných 

internetových portálov. Dokáže 

charakterizovať finančné inštitúcie a ich 

využitie aj cez internet. 

Analyzuje aktívnu a pasívnu 

komunikáciu s finančnými inštitúciami. 

Dokáže vymedziť korupciu ako 

porušenie zákona (trestný čin). Vie 

vysvetliť pojem pranie špinavých 

peňazí. Pozná príklady podvodov 

súvisiacich so zneužívaním verejných 

zdrojov. Vie posúdiť význam boja proti 

korupcii, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí a ochrany finančných 

záujmov EÚ.  

3. Základný     

zákon štátu 

6 hod 

Ústava Slovenskej republiky, členenie, 

analýza, práca s dokumentom 

Ochrana ústavnosti - Ústavný súd 

Sociálna politika štátu 

 

Afektívny: Ako sa štát stará o ľudí v núdzi, ako 

zabezpečuje ich základné občianske práva, prečo je dôležité 

súdnictvo a súdy, kto zabezpečuje ochranu.... 

Kognitívny: Dôkladne naštudovať základný dokument štátu 

– Ústavu SR, podrobne zanalyzovať jej členenie. Osvojiť si 

najzákladnejšie hlavy a dôležité články ústavy potrebné pre 

dôstojný a nekomplikovaný život.  

Psychomotorický: Spoznávať život vo svojom meste, 

okrese, sledovať činnosť obecných samospráv, porovnávať 

a aplikovať s ústavou. Vedieť sa zorientovať v príspevkoch 

a sociálnych dávkach od štátu. 

Má poznať obsah Ústavy SR, jej  

členenie na IX hláv a podrobne ovládať 

najmä II. hlavu týkajúcu sa občianskych 

práv. 

Podporuje aktivity mesta, zúčastňuje sa 

na rôznych podujatiach, pozná 

občiansky život vo svojom okolí, 

porovnáva ho s ústavnými 

právomocami. 

Vie čo je sociálna politika a na aké 

oblasti je zameraná  

4.Multikultúra, jej 

rozmanitosť 

3hod 

 

Poznanie menšín, s ktorými žiaci 

prichádzajú do styku. 

Medzinárodná spolupráca, migrácia 

príslušníkov blízkych i vzdialenejších a 

doposiaľ nepoznaných kultúr.  

Rozvoj tolerantných postojov k nositeľom 

odlišných kultúr.  

Kognitívny: Žiak si prehĺbi vedomosti o cudzích kultúrach na 

Slovensku. Pochopí význam rešpektovať kultúrnu rozmanitosť.  

Afektívny: Utvára si názor na ľudí okolo seba.  

Psychomotorický: Snaží sa správať empaticky. 

Spozná svoju aj iné kultúry, ich históriu, 

zvyky a tradície.  

Rešpektuje tieto kultúry ako rovnocenné 

a dokáže s ich príslušníkmi 

konštruktívne komunikovať a 

spolupracovať. 
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Schopnosť komunikovať a spolupracovať s 

nositeľmi iných kultúr v bezpečnom 

prostredí tolerancie a vzájomnej úcty.  

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu občianska náuka na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ

. učivo 

(povin

né) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibiln

é) 

30% 

Človek 

a spoločnosť      

1. 2. 

TC 

3. 4. 

TC 

- sa má snažiť  udržiavať dobré medziľudské vzťahy, byť tolerantný 

- má pozitívny vzťah k sebe, vie byť zodpovedný vo svojom konaní 

- háji svoje práva aj práva iných 

- zaujíma sa o veci verejné, zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí    

- má demokratické zmýšľanie a je hrdý na svoju vlasť, na EU, svoje mesto, región          

- pozná bankové a nebankové inštitúcie, rozhodnutia v súvislosti s tým    

- zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných informácií 

- vysvetliť základné práva spotrebiteľov vrátane ich uplatnenia v praxi (modelové situácie)             

3 1 

Človek 

a hodnoty   

1. 2. 

TC 

3. 4. 

TC 

- má udržiavať dobré medziľudské vzťahy v školskom, rodinnom a verejnom prostredí 

- má ovládať základné etické normy správania sa na verejnosti , kultivovane sa vyjadrovať: vhodne sa 

pozdraviť, poďakovať, ospravedlniť sa, nepoužívať urážlivé slová....    

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti v našej republike 

- snaží sa udržiavať dobré medziľudské vzťahy, rešpektuje ľudské práva, slobodu prejavu, slobodu 

vierovyznania, 

- chápe zloženie obyvateľstva podľa rás, národnosti, používania jazyka, kultúrneho dedičstva, 

náboženstva – vierovyznania na celom svete, je otvorený a tolerantný k iným kultúram 

- je ochotný pomáhať ľuďom v núdzi, má sociálne cítenie, zapája sa do charity  

- pozná služby banky 

- pozná štátne príspevky k finančným produktom (napr. pri stavebnom sporení, hypotéky pre mladých)  

- rozoznáva pojmy: dar, nájom, úrok, dividenda, kapitálový výnos, prepitné, provízia, zisk 

- zhodnotiť vplyv daní, odvodov a poplatkov na finančné rozhodnutie klienta 

- pozná  moderné spôsoby platenia (elektronické bankovníctvo 

 vie rozlíšiť majiteľa účtu a spolumajiteľa (disponenta), ich práva k účtom  

- vie vyhodnotiť cenové triky a klamlivé zavádzajúce ponuky, fejky  

2 1 

Umenie a 

kultúra 

1. 2. 

TC 

3. 4. 

TC 

- zaujíma sa o artefakty v múzeách, galériách, hradoch, o pamiatky v mestách, o architektúru a      

pamiatky vo svojom regióne, štáte, v štátoch EU… 

- rešpektuje kultúru minulosti a súčasnosti a tiež kultúru iných národov 

1 1 

Človek a svet 

práce 

1. 2. 

TC 

3. 4. 

- pracuje podľa pokynov dospelých              

- vie prejaviť úctu k akejkoľvek práci, váži si ju   

- pozná významné podniky a pracovný trh vo  svojom meste, okolí a krajine 

0,5  
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TC - vie ako vracať dlhy 

Človek a 

príroda 

1. 2. 

TC 

3. 4. 

TC 

- má záujem o ochranu prírody, stará sa o ňu, zveľaďuje ju 

-  má záujem o ochranu životného prostredia, neničí ho a nedevastuje ho 

- separuje odpadový zber, znižuje ekologické i ekonomické náklady  

1  

Jazyk a 

komunikácia 

1. 2. 

TC 

3. 4. 

TC 

- vie sa kultivovane vyjadrovať, správne vybrať a použiť slová, frázy, nepoužíva vulgarizmy  

- pozná a používa verbálnu, neverbálnu a neosobnú komunikáciu, vie kriticky ohodnotiť svoje 

schopnosti  

0,5  

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia - chráni si zdravie správnou životosprávou a pohybom 

- vie odolávať nástrahám rôznych závislosti, vie im povedať nie 

 0,5 

Environmentálna výchova - ma úctu k živým i neživým hodnotám, aktívne ich poznáva a ochraňuje 

- sociálno-spoločenské prostredie a človeka vníma v kontexte s prírodou 

0,5 0,5 

Mediálna výchova - sleduje a počúva programy verejného, politického života 1  

Multikultúrna výchova - pozná naše zvyky, obyčaje a vie ich porovnať s inými kultúrami, národnosťami 

- má poznať zloženie obyvateľstva podľa rás, národnosti, používania jazyka, kultúrneho dedičstva, 

náboženstva – vierovyznania a pod. 

2 0,5 

Celkový počet disponibilných  hodín   4,5 / 30% 

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 11,5 / 

70% 

 

Celkový počet hodín/školský rok 16 / 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 
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1. TC Štát  

2. TC Právo 

 

3. TC Základný              

zákon štátu 

 

 

- dokáže vyjadriť 

svoj názor 

- vie použiť 

informácie 

v nových 

kontextoch 

- o svojom 

hľadisku schopne 

diskutuje  

- sústreďuje 

nerozptýlenú 

pozornosť, kladie 

otázky 

- vie prispôsobiť 

svoje vyjadrovanie, 

vie sa vcítiť do 

obsahu hovoreného 

- svoje pocity, 

postrehy, 

prediskutuje s 

ostatnými členmi 

skupiny 

- snaží sa 

o objektívne 

a faktické 

popísanie daného 

problému 

- vciťuje sa do 

obsahu, kladie 

otázky  

- má pozitívny 

vzťah k vlasti , je 

hrdým vlastencom 

- zapája sa do 

občianskeho života 

vo svojom okolí 

 - pozná verejný 

život a aktivity 

svojho mesta, 

regiónu, štátu, EU 

- odhaduje 

dôsledky vlastného 

správania 

- rozhoduje sa 

asertívne, aby 

nepoškodzoval 

seba a iných 

- v skupinovej 

práci uplatňuje 

svoje individuálne 

schopnosti, 

spolupracuje 

- rešpektuje ľudské 

páva, háji svoje 

práva a práva iných  

 

- uvedomuje si 

historický vývoj 

svojej vlasti, EU  

- pozná symboly 

svojho mesta, 

svojej vlasti, EU  

- všíma si kultúrne 

prejavy iných 

národov 

a rešpektuje ich 

tradície 

- zaujíma sa 

o artefakty 

v múzeách, 

galériách... 

- pozná pravidlá 

spoločenského 

kontaktu, správa sa 

kultivovane  

- vie sa správať na 

verejnosti podľa 

etického kódexu   

- stará sa o svoj 

vzhľad 

 

- vo vzťahu k iným 

je tolerantný, 

dôveruje a je 

empatický  

- je platným 

členom 

v kolektíve, 

oceňuje schopností 

druhých a čerpá z 

nich 

- prispôsobuje 

svoje konanie, 

akceptuje druhých 

takých akí sú 

- je schopný 

podnecovať 

a realizovať 

prospešné zmeny 

vo vzťahoch 

- efektívne využíva 

skupinovú prácu 

- aktívne sa 

podieľa na 

triednych, 

školských, 

miestnych 

aktivitách 

 

- chápe funkciu 

samospráv, vie sa 

prispôsobiť 

organizácii, celku 

- chápe potreby 

chudobných, je 

otvorený kultúrnej 

a etnickej 

rôznorodosti 

- je tolerantný 

k tým, ktorí majú 

rôzne problémy, 

najmä existenčné 

- ma súcit 

s emigrantmi, 

pozná  problémy 

rozvojových krajín, 

ich hlad a biedu 

- podporuje 

zbierky, nadácie 

a pod 

- chápe poslanie 

rodiny, vie sa 

prispôsobiť 

rodinnému 

rozpočtu a vníma 

sa ako jej súčasť 

- zaujíma sa o nové 

veci 

- kladie si otázky 

a zisťuje na ne  

odpovede 

 - prekonáva 

prekážky 

konštruktívnym 

spôsobom  

- dokáže vyjadriť 

svoj názor, je 

schopný 

diskutovať 

- hľadá rôzne cesty 

na dosiahnutie 

cieľa, dokáže 

vybrať správne 

možnosti 

- premýšľa nad 

sebou, skúma svoj 

charakter  

- koná 

s uvedomením, 

a bojuje za svoj 

názor a životný 

cieľ 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

V predmete odporúčame využívať kladenie frontálnych otázok a odpovedí, tímovú prácu, používať situačné a rolové metódy práce, tvorbu 

projektov, metódy rozvíjajúce kritické myslenie, diskusiu. Najčastejšie používané: 

Metódy a formy práce: 

- skupinová práca, práca vo dvojiciach, 

- riešenie nadhodeného problému, 

- rolové aktivity, 

- príprava a prezentácia vlastnej práce vytvorenej v PowerPointe na danú tému (žiaci, ale aj učiteľ), 

- anketové metódy  (dialóg, diskusia), 
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- zážitkové metódy (skúsenostné metódy), 

- projektové aktivity žiakov. 

 

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

a pod..  

Nová učebnica zatiaľ nie je vydaná, používame staršie vydania. 

Učebnica: Občianska výchova pre 8. ročník základných škôl od kolektívu autorov prof. JUDr. Krstková Alexandra, CSc., Mgr. 

Drozdíková Alena, PhDr. Ďurajková Daniela, SPN štvrté vydanie, 2004. 

Čapová, M, Stašeková, B.: Metodická príručka k občianskej výchove na 2. stupni ZŠ. SPN, Bratislava, 1998 

Podrobnejšie zdroje sú rozpísané na stránkach www.statpedu.sk v materiáli: Učebnice a učebné pomôcky k vyučovaniu jednotlivých 

predmetov: 

Metodická príručka k občianskej výchove na 2. stupni ZŠ. SPN, Bratislava, 1998, od autorov: Čapová, M, Stašeková, B. 

Edukačný portál: Infovek, Moderný učiteľ, Zborovňa, Učení online, internetová encyklopédia Wikipédia, vyhľadávací systém internetu 

Google a pod. 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet občianska náuka je ohodnotený známkou. Hodnotenie žiakov je stále vyjadrené v pozitívnom zmysle, ocenením práce žiaka je 

tiež pochvala učiteľa, prípadne potlesk a uznanie spolužiakov. 

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

 

http://www.statpedu.sk/
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Predmet:  Fyzika – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania. 

Fyzika je predmetom hľadania zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú 

v každodennom živote, predmetom analyzovania podstaty javov. Porozumieť podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny 

prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným 

vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa 

má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí 

je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov. Využitie prostriedkov IKT je v dnešnej dobe 

nie nutné, ale nevyhnutné. 

Súvislosť a príbuznosť prírodovedných predmetov potvrdzujú aj aktívne formy bádania, systematického pozorovania, metódy 

a prostriedky výskumnej činnosti, ktoré žiaci pri osvojovaní fyzikálnych poznatkov využívajú. Nový vzdelávací program má vytvoriť 

žiakom  viac príležitostí vlastnými aktivitami sa presviedčať o fyzikálnych zákonitostiach. Preto žiakom musíme na fyzike vytvoriť čo 

najviac príležitostí formou aktivít osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) spôsoby skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak 

dostane základy, ktoré z neho urobia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané 

vedomosti na efektívne riešenie problémov.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, projektom, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce k 

formulácii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, heuristická metóda, brainstorming, vytváranie 

logických schém a pojmových máp a práca s informáciami.  

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií, fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť 

získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria 

predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu 

získavania dát alebo overovania hypotéz. Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí 

a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, 

životné prostredie, nová technika, odpady a iné. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj 

fyzikálnych a ďalších prírodných vied, uvedomiť si medzinárodnú povahu vedy a jej neoddeliteľný vzťah s technikou.  

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 
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Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu v tejto oblasti fyziky je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka  

a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, v prírode i v domácnosti, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, Má za úlohu naučiť 

žiakov získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom  vlastných pozorovaní 

a experimentov v prírode v školskom laboratóriu, alebo doma, čím si rozvíjajú zručnosti  pri práci  s rôznymi pomôckami, grafmi, 

tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi. 

V tomto ročníku sa fyzika venuje práci a výkonu, práci na naklonenej rovine, treniu, polohovej a pohybovej energii a jej vzájomným 

premenám vrátane zákonu zachovania. Ďalej teplote, teplu, vnútornej energii a skupenským premenám látok,  Posledným tematickým 

celkom má byť časť elektriny a to vodiče a izolanty, definícia prúdu, napätia a elektrického odporu vrátane Ohmovho zákona, sériový 

a paralelný elektrický obvod nadväzujúci na jednoduchý elektrický obvod zo 7. ročníka a zdroje elektrického napätia, aj netradičné. 

Zameriava sa na väzbu nových vedomostí na znalosti z praxe, zručnosti a kreativitu žiakov a vytváranie nových kompetencií. Fyzika 

v ôsmom ročníku stavia na samostatnej práci žiakov formou rôznych aktivít a projektov. Dotácia 2 hodiny týždenne v tomto ročníku 

umožní venovať viac času samostatnej experimentálnej práci žiakov. Zároveň umožňuje nadviazať na vedomosti získané v siedmom 

ročníku v tematických celkoch o pohybe, sile, tlaku, vlastnostiach kvapalín, ale aj o elektrických a magnetických javoch. 

Intelektuálna oblasť 

vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť metódy  testovania  hodnovernosti 

vysvetlení, 

rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní  javov v bezprostrednom okolí, 

vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a technologických informačných zdrojov, 

využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodovať sa pri rozličných činnostiach, 

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

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

vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 

Schopnosti a zručnosti 

nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 

využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,  

vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, 

dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania, najmä s elektrickým prúdom trénovať schopnosť sústredene pracovať 

a trpezlivo sa dopracovať k výsledku, 

vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech, 

zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách, 

vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. 
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dokázať obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu 

riešiť problémové situácie, 

vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry, internetu a iných zdrojov aj ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich 

správnosti, presnosti a spoľahlivosti. 

Postojová oblasť 

naučiť žiakov zodpovedne pristupovať k riešeniu problémov, 

byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 

vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 

snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony, 

osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných metód aktívneho poznávania vo fyzike 

a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumové schopnosti, 

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

Sociálna oblasť 

uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia, 

uvedomiť si možnosti, ale aj neobmedzené hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti, 

vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre rozvoj spoločnosti, zvažovať výhody 

a nevýhody každého objavu, 

vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch, 

vedieť sa rozhodovať, 

byť autoregulatívny, dodržiavať pracovnú disciplínu, samovzdelávať sa, 

mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 
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PRÁCA 

A ENERGIA 

21 hod 

 

 

Mechanická práca. (W = F.s)  

Jednotka práce 1 J.  

Práca na naklonenej rovine. Výkon (P=W/t)[v 

interaktívnej triede]  

Trenie. Trecia sila.  

Pohybová energia telesa (Ek=1/2mv2).  

Polohová energia telesa.(Ep=mgh)  

Vzájomná premena pohybovej a polohovej energie 

telesa.  

Zákon zachovania energie.  

Zdroje energie.  

Vodné elektrárne- využitie pohybovej a polohovej 

energie vody. Tradičné a netradičné zdroje energie.  

Zvyšovanie spotreby energie a z toho vyplývajúce 

nepriaznivé dôsledky pre planétu. 

 

AKTIVITA: Tvorba projektu, prezentácie          

( napr. hľadanie netradičných zdrojov energie 

a zmysel ich využitia, výhody oproti tradičným 

zdrojom) 

Kognitívne ciele 

-oboznámiť žiakov s fyzikálnym chápaním práce, s jej 

významom pre pochopenie a zavedenie rôznych 

druhov energie, nielen pohybovej a polohovej. 

 -zaviesť vzorec pre výpočet práce, ale len pre prípad, 

že pôsobiaca sila má smer dráhy, po ktorej je teleso 

premiestňované 

-na základe  experimentov a príkladov zo života 

vysvetliť situácie, kedy teleso koná a kedy nekoná 

prácu a aký vplyv na pohyb má trenie.  

-zaviesť vzťahy pre výpočet pohybovej a polohovej 

energie na základe  logických úvah a závislostí 

-zaviesť po prvý krát zákon zachovania energie 

v izolovanej sústave ako jeden zo základných zákonov 

prírody 

Afektívne ciele 

-viesť žiakov k jednotnému chápaniu prírody ako celku 

a pochopeniu všeobecnej platnosti zákona zachovania 

energie ako najvšeobecnejšieho a základného zákona 

prírody a jej fungovania 

-finančná gramotnosť -presvedčiť žiakov o význame 

šetrenia energie a využívaní jej netradičných a pre 

životné prostredie šetrnejších zdrojov energie- 

pochopiť vzťah medzi zachovávaním trvalých 

životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb 

Psychomotorické ciele 

-naučiť zručne narábať so vzorcami pri výpočte práce 

a energie 

-vedieť spracovať svoje pozorovania a merania formou 

prezentácie s využitím tabuliek a grafov 

Žiak má: 

-vedieť odlíšiť a vysvetliť na  jednoduchých 

experimentoch  kedy teleso koná a kedy nekoná prácu, 

ktoré veličiny a ako ovplyvňujú veľkosť danej energie 

-vedieť bezproblémovo používať vzorec pre výpočet 

práce 

-vedieť analyzovať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky 

trenia  

-správne  pochopiť význam veličín vo vzorcoch pre 

pohybovú a polohovú energiu, ich vplyv na veľkosť 

energie      ( ako ovplyvňuje hmotnosť a ako rýchlosť  

pohybovú energiu, ako ovplyvňuje hmotnosť a výška 

nad podložkou polohovú energiu) 

-vedieť počítať jednoduché príklady na výpočet energií  

poznať súvis medzi energiou a prácou  ako spôsobom 

posudzovania veľkosti danej energie 

-zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úspore 

energií, pochopiť význam využívania netradičných zdrojov 

energie  ako jediného spôsobu ochrany životného prostredia  

a zabezpečenia budúcnosti ľudstva 

- finančná gramotnosť-žiak je schopný prijímať finančné 

rozhodnutia vedúce k šetreniu nerastných surovín na základe 

poznania hodnoty a vyčerpateľnosti prírodných zdrojov 

a podieľať sa na ich ochrane využitím lacnejších 

netradičných zdrojov energií. 

-získavať informácie pre tvorbu projektu  

z rôznych zdrojov, správne citovať zdroje a využiť 

získané informácie pri tvorbe projektu a vedieť ho 

obhájiť pred triedou 

TEPLOTA, 

TEPLO,  

SKUPENSKÉ 

PREMENY 

LÁTOK 

25 hod 

 

Teplota. Meranie teploty. Jednotky teploty-1K, 1stupeň 

C 

Modelovanie zostrojenia Celsiovho teplomera. 

Kalibrácia teplomera.  

AKTIVITA: model teplomera (ako odmerný valec, 

napr. s využitím liehu a skúmavky) 

AKTIVITA: uskutočniť meteorologické pozorovanie 

a meranie, vypracovať záznam merania, znázorniť 

graficky , navrhnúť tabuľku  

Vnútorná energia a zmena teploty ako vonkajší prejav 

jej zmeny. 

Teplo ako forma prenosu energie. Jednotka tepla 1 J.  

Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom.  

Kognitívne ciele 

-oboznámiť žiakov s odlišnými a identickými 

vlastnosťami Celsiovej a Kelvinovej stupnice teplôt 

-vysvetliť žiakom súvis rôznych druhov energií 

(pohybová, polohová, vnútorná) a spôsob ich merania, 

odhadu, posudzovania- prostredníctvom  konania 

práce, alebo prijímania a odovzdávania tepla. (Teplo je 

energia, ktorá sa odovzdáva teplejším telesom 

a prijíma chladnejším  telesom pri tepelnej výmene)  

-oboznámiť žiakov so základným  vzťahom  pre 

výpočet tepla a jeho veličinami 

- naučiť žiakov odhadnúť výslednú teplotu  pri 

odovzdávaní tepla medzi horúcou a studenou vodou 

Žiak má: 

-pochopiť rozdiel medzi teplotou a teplom, vie ju 

merať, pozná jednotky Kelvin a stupeň Celzia 

-chápe pojem vnútornej energie a prácu a teplo ako 

spôsob jej zmeny  

vedieť znázorniť reálny teplomer 

-vedieť uskutočniť reálny experiment aj v domácich 

podmienkach a urobiť z neho kvalitný záznam, aj 

grafický 

-analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary grafu  

-porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť ich 

spoločné a rozdielne znaky 

-vedieť vypracovať záznam  údajov z 
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Vedenie tepla.  

Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých pomôcok.  

LP- tepelná výmena 

Odhad a meranie výslednej teploty pri výmene tepla 

medzi horúcou a studenou vodou.  

dvoch teplôt.  

Odhad a meranie výslednej teploty pri odovzdávaní 

tepla horúcimi kovmi (Cu, Al, Fe) vode. Zavedenie 

označenia Δt pre rozdiel  

Merná  tepelná kapacita  c.  

Vzťah Q = c. m. Δt pre výpočet tepla. Jednotka tepla 1 

J.  

Stanovenie energetickej hodnoty potravín formou ich 

spaľovania.  

AKTIVITA: Zistenie energetickej hodnoty 

 potravín,.  

Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na plyn 

(vyparovanie, var). Zostrojenie grafu závislosti teploty 

od času z nameraných hodnôt. Bod varu, plató.  

Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary na vodu 

(kondenzácia). Zisťovanie teploty rosného bodu.  

Modelovanie dažďa.  

Kyslé dažde.  

Skúmanie premeny skupenstva: topenia a tuhnutia napr. 

ľadu, parafínu. Zostrojenie grafu z nameraných hodnôt.  

LP- určenie teploty topenia pevnej látky 

AKTIVITA: Modelovanie dažďa 
 

-oboznámiť žiakov so základným  vzťahom  pre 

výpočet tepla a jeho veličinami 

-odlíšiť pojmy teplo, tepelná kapacita a merná tepelná 

kapacita a pochopiť, že všetky vyjadrujú teplo 

-vysvetliť  žiakom rozdiel medzi teplom dodaným, 

resp. odobratým na zmenu teploty látky a teplom 

dodaným a odobratým na zmenu skupenstva látky 

(tepelnou kapacitou a skupenským  teplom, prípadne 

mernou t.k. a merným s.t.)  

-vysvetliť jednotlivé skupenské zmeny, ich priebeh, 

následné skupenstvá a podmienky, za ktorých zmeny 

prebiehajú. 

Afektívne ciele 

-naučiť žiakov chápať rozmanitosť druhov energie 

v rôznych oblastiach fyziky a formy jej odhadu, 

merania, posudzovania 

- odlíšiť pojmy teplota a teplo ako dve odlišné 

fyzikálne veličiny 

-viesť žiakov k ekologickému mysleniu a ochrane 

prírody, k hľadaniu ekologických zdrojov a výroby 

tepla 

Psychomotorické ciele 

-oboznámiť žiakov so správnym  používaním  

teplomera  s Celsiovou a kelvinovou stupnicou a ich 

spoločnými a rozdielnymi znakmi,  znázorniť reálny 

teplomer modelom, zakresliť graf závislosti teploty na 

čase, s využitím Coach  lab a PC  

-naučiť žiakov zrealizovať a spracovať výsledky 

meteorologických pozorovaní formou tabuliek 

a grafov písomne, alebo s využitím PC 

- formou experimentu dokázať rozdielnu fyzikálnu 

vlastnosť látok – vodivosť tepla 

-naučiť hľadať informácie o energetickej hodnote 

potravín  na etiketách výrobkov, alebo na internete,  

meteorologických pozorovaní, navrhnúť tabuľku, 

porovnať údaje v triede, prezentovať údaje aj formou 

grafov  

-formou experimentu vedieť dokázať  fyzikálnu 

vlastnosť látok , ktorou sa odlišujú– vodivosť tepla  

-vedieť odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní 

tepla medzi horúcou a studenou vodou , horúcim  

pevným telesom a vodou 

-riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu 

pre výpočet tepla  

-vedieť získať informácie o energetickej hodnote 

potravín  

-vedieť pomenovať a charakterizovať jednotlivé 

skupenské zmeny a vysvetliť ich priebeh  

-pracovať s tabuľkami MFCHT (c, Lt, Lv, tt,t v) 

- vedieť  opísať kolobeh vody v prírode, pokúsiť sa  

modelovať vznik dažďa  

- rozumieť vzniku a škodlivosti kyslých dažďov  

-vedieť graficky znázorniť priebeh teploty na čase 

počas skupenskej premeny, pred ňou a po nej 
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ELEKTRICKÝ 

OBVOD 

20 hod 

Elektrický náboj,  jednotka- 1C 

Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok 

a ich  správanie sa vo vonkajšom  elektrickom  

poli. 

AKTIVITA: zostavenie elektroskopu  

z jednoduchých pomôcok 

 

Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu 

 1 A.  

Meranie veľkosti elektrického prúdu  

ampérmetrom.  

Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 V.  

Meranie veľkosti elektrického napätia.  

Zdroje elektrického napätia.  

Rezistor.  

 

 

Experimentálne odvodenie Ohmovho zákona 

 (I = U/R).  

Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu 

 od elektrického napätia.  

Elektrický odpor. Jednotka elektrického  

odporu 1 Ω.  

 

Sériové zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu  

niekoľkých žiaroviek v sériovom zapojení.  

Paralelné zapojenie žiaroviek 

 

 

 

Kognitívne ciele 

-na základe  vnútornej stavby vysvetliť rozdiel medzi 

vodičmi a nevodičmi a ich správanie sa v elektrickom 

poli 

-na základe zopakovaných vedomostí o jednoduchom  

elektrickom obvode oboznámiť žiakov s fyzikálnymi 

veličinami elektrický prúd, napätie a odpor a na 

základe meraní a experimentov odvodiť základný 

vzťah medzi nimi- Ohmov zákon 

-zadefinovať jednotky elektrického prúdu-1A-

pomocou náboja a času, el. napätia-1V-pomocou 

el.práce a el. náboja a el.odporu-1 Ω -pomocou 

charakteristík rezistora 

-na základe znalosti jednoduchého elektrického 

obvodu zaviesť pojem a model rozvetveného 

elektrického obvodu- spojiť modelovú predstavu  

s obvodmi v domácnosti -sériové a paralelné zapojenie 

Afektívne ciele 

-viesť žiakov k chápaniu dôležitosti objavu elektrickej 

energie pre ďalší pokrok ľudstva a jej využitia 

v každodennom živote a súčasnému uvedomeniu si 

bezpečnostných zásad pri práci s ňou 

-usmerňovať žiakov k hľadaniu najekonomickejších 

a najekologickejších foriem výroby, prenosu a využitia 

elektrickej energie 

Psychomotorické ciele 

-naučiť žiakov zostaviť jednoduchý a rozvetvený 

elektrický obvod za dodržiavania bezpečnostných 

zásad práce s elektrickými zariadeniami 

-viesť k zručnému používaniu vzorcov pre výpočet 

elektrického prúdu, napätia, odporu 

-naučiť žiakov zakresliť elektrický obvod s využitím 

elektrotechnických značiek jednotlivých súčiastok 

a spojovacích prvkov 

-odovzdať žiakom zručnosť v kreslení grafov 

závislostí jednotlivých veličín 

Žiak má: 

-vedieť zakresliť elektrický obvod pomocou 

schematických  značiek 

- vedieť zapojiť elektrický obvod podľa schémy  

- vedieť zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom 

a napätím z nameraných hodnôt  

· ovládať riešenie  výpočtových úloh  na Ohmov zákon  

· riešiť úlohy na praktické zapájanie elektrických 

obvodov a merania v nich  

-vedieť bezproblémovo riešiť príklady aj so 

spracovaním jednotiek podľa základných definičných 

vzorcov 

- odmerať veľkosť elektrického prúdu a elektrického 

napätia na žiarovke v sériovo zapojenom elektrickom 

obvode  

- rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s 

elektrickými spotrebičmi 

Predmetové kompetencie a väzba vzdelávania predmetu  fyzika  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia  

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 
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Človek a spoločnosť Téma č.1,2,3 - utváranie dobrých medziľudských vzťahov formou práce v skupine, 

-chápanie vývoja ľudskej spoločnosti a vytvárania názorov na vedu 

- úcta k  dedičstvu našich predkov, pochopenie významu vedeckých objavov a vynálezov pochopenie ich 

historickej hodnoty a významu v dobe objavu 

- vytváranie reálnych predstáv o dianí okolo nás, správne, reálne posudzovanie situácií a prírodných dejov na 

základe znalosti fyzikálnych zákonitostí 

-ochrana životného prostredia( aj z hľadiska financií -uspokojovanie životných potrieb obyvateľstva s ohľadom 

na etické súvislosti bohatstva a chudoby –tradičné a netradičné, ekologické a neekologické zdroje energie  

Človek a hodnoty Téma č.1,2,3 - získavanie správnych komunikačných zručností žiak – učiteľ, žiak – žiak, 

-väzby medzi vrstovníkmi 

-chápanie vplyvu cirkvi na chápanie prírodných zákonitostí, na fyzikálne objavy v historických súvislostiach 

-vplyv komunikácie a médií od najprimitívnejších až po najmodernejšie formy na vznik a šírenie vedeckých 

objavov 

-vedecké objavy v dejinách fyziky ako dôkaz sily ducha a presvedčenia ich objaviteľov 

-prijímanie takých finančných rozhodnutí, ktoré umožnia žiť hospodárne v celoštátnom i celosvetovom 

meradle-etická stránka využívania netradičných zdrojov energie, pre zachovanie prírodného bohatstva pre 

ďalšie generácie   

Umenie a kultúra Téma č.1,2,3 - kultúrne dedičstvo obsahuje historické objavy z fyziky (poznanie názorov, života a diela fyzikov) 

-úzka spätosť umenia a predstavivosti s fyzikálnymi objavmi a ich prezentáciou laickej verejnosti 

-úzke prepojenie rôznych druhov umenia s fyzikálnymi objavmi, závislosť na nich 

Matematika a práca  

s informáciami 

Téma č.1,2,3 -matematika , informatika a práca s IKT sú neoddeliteľnou súčasťou práce každého fyzika, študenta fyziky aj 

každého žiaka objavujúceho tajomstvá tejto vedy 

-využitie prostriedkov IKT je súčasťou pomôcok z fyziky, spracovanie výsledkov každého experimentu či 

pozorovania sa bez PC dnes už neobíde nielen z estetických, ale hlavne z časových a ekonomických dôvodov 

-využitie internetu je v súčasnosti najrýchlejšou a najdostupnejšou cestou k novým poznatkom a informáciám 

zo všetkých oblastí života, ale aj zo všetkých miest našej  planéty 

Človek a svet práce Téma č.1,2,3 - technika a manuálna, či technická zručnosť ľudí tej ktorej doby má značný podiel  na každom fyzikálnom 

experimente v laboratóriu, v škole i doma 

-fyzika a technika sú v celej histórii fyziky neoddeliteľne prepojené 

Človek a príroda Téma č.1,2,3 - sledovanie  a pochopenie prírodných úkazov a znalosť ostatných prírodných vied umožňuje vysvetliť ich 

podstatu v širších súvislostiach 

-úzka kooperácia prírodovedných predmetov-chémie, fyziky a biológie je nevyhnutná  

Jazyk a komunikácia Téma č.1,2,3 - orientovanie sa v základných štruktúrach viet je základom správneho pochopenia každej fyzikálnej zákonitosti 

-len správne čítanie, zapisovanie a pochopenie textu umožňuje skupinovú  prácu na  spoločných projektoch 

-komunikácia v medzinárodnom jazyku skracuje cestu vedeckých objavov a umožňuje ich rýchlejšiu aplikáciu 

do praxe 

-bez ovládania svetových jazykov nie je možné študovať ani súčasné trendy v prírodných vedách, študovať a 

pracovať bez obmedzení 

-tvorba gramaticky správnych viet je neoddeliteľnou súčasťou každej práce, prezentácie, spracovania výsledkov 

bádania, experimentov, získaných poznatkov 

-komunikácia v akomkoľvek jazyku učí človeka diskutovať a klásť otázky, argumentovať a oponovať, 

vysvetľovať a zdôvodňovať, čo je základným predpokladom zvládnutia každej úlohy 

Prierezové témy 
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Osobnostný a sociálny rozvoj -dostatok vedomostí a všestranné vzdelanie je zárukou a podmienkou úspešného a všestranného rozvoja každej 

osobnosti a jej začlenenia do spoločnosti 

-veda nepozná hranice medzi sociálnymi skupinami, národmi, národnosťami, je dostupná všetkým 

Environmentálna výchova -fyzikálne objavy prinášajú v súčasnosti viac ekologické myslenie a uprednostňujú takú činnosť človeka, ktorá 

je šetrnejšia k prírode a zámerne vyhľadáva takéto postupy a technológie 

- fyzika má pozitívny vzťah k prírode a budúcnosti ľudstva 

Multikulturálna výchova -fyzika prekračuje hranice národa a potvrdzuje, že len na medzinárodnej úrovni je možné urýchliť technické 

napredovanie ľudstva 

Mediálna výchova -vplyv komunikácie a médií od najprimitívnejších až po najmodernejšie formy na vznik a šírenie vedeckých 

objavov 

 

4.Požiadavky na výstup.  

Fyzika 8. ročníka má za úlohu zaviesť, upevniť a precvičiť na príkladoch z praxe fyzikálnu veličinu práca a fyzikálnu veličinu výkon, 

ktorých fyzikálne chápanie je odlišné od toho, ako ich chápeme a používame v bežnom živote. Žiaci by mali ukončiť kurz fyziky na 

základnej škole dokonalou znalosťou práce, výkonu, ale aj pohybovej a polohovej energie a ich vzájomnej premeny v izolovanej sústave. 

Mali by správne chápať situácie: sila pôsobí v smere dráhy, teleso koná prácu, teleso má pohybovú a polohovú energiu, je schopné konať 

prácu, pohybová energia sa  môže v izolovanej sústave premieňať na polohovú a naopak. Chápe potrebu využívania iných, netradičných 

zdrojov energie v súvislosti s ochranou prírody a súčasným uspokojovaním životných potrieb. V ďalšej časti sa žiak oboznámi s pojmom 

vnútorná energia a teplo ako forma prenosu vnútornej energie z teplejšieho na chladnejšie teleso. Výstupom má byť chápanie merných 

veličín a ich bezproblémové hľadanie v tabuľkách MFCHT, ako aj ich používanie pri určovaní tepla prijatého, či odovzdaného. V 8. 

ročníku získa vedomosti o skupenských zmenách, vie ich vysvetliť z hľadiska vnútornej stavby a každú z nich charakterizovať. Orientuje 

sa v MFCHT, vie nájsť a určiť význam teploty topenia resp. tuhnutia a teploty varu .V tomto ročníku sa takmer ukončí kurz fyziky 

základnej školy v oblasti elektrických obvodov, žiak získa vedomosti o základných elektrických veličinách, ako sú náboj, prúd, napätie 

a odpor, vie určiť aj definovať ich jednotky pomocou charakteristík obvodu, prípadne súčiastok v obvode a ovláda základný vzťah 

spájajúci tieto navzájom závislé veličiny-Ohmov zákon. Vie tiež zakresliť rozvetvený elektrický obvod so sériovým alebo paralelným 

zapojením spotrebičov a vie popísať rozdiely medzi nimi. S vedomosťami získanými v tomto ročníku sa vie orientovať v informáciách 

týkajúcich sa meteorologických meraní, energetickej hodnoty potravín, zorientovať sa v jednoduchých zapojeniach spotrebičov 

v domácnosti, vie vyhľadávať informácie na internete, vykonať jednoduché meteorologické merania aj v domácich podmienkach 

a výsledky svojich meraní a pozorovaní dokáže spracovať formou tabuliek, zápisov vo WORDe, alebo ich spracovať ako prezentáciu 

v POWER POINTe. Pozná základné pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi a dodržiava ich aj v bežnej praxi. Ovláda 

prácu v skupine, vie argumentovať s dostatočnými fyzikálnymi vedomosťami , ale vie prijať aj cudzí názor, ak sa potvrdí jeho správnosť. 

Tento prístup vedie aj k  racionálnemu a samostatnému prístupu k učeniu sa, hľadaniu informácií, k podpore a k upevňovaniu kladných 

morálnych  a vôľových vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, 

cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, seba hodnotenie, seba kontrola, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri 

riešení úloh. Žiak by mal vedieť  získavať informácie z rôznych zdrojov, správne citovať zdroje informácií, tvorivo využívať poznatky na 
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vypracovanie projektu , prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede, vedieť vytvoriť prezentáciu (spracovanie vlastného projektu, alebo 

zadanej témy ako zhrnutie vedomostí a informácií z rôznych zdrojov). 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- dokáže riešiť každodenné 

životné situácie racionálne 

s využitím získaných 

vedomostí  

- vie vyhľadávať a  porovnávať 

informácie  z rôznych zdrojov 

a pripraviť z nich stručný 

referát 

-komunikuje na úrovni, 

argumentuje s možnosťou 

dôkazu svojich tvrdení 

- vie prezentovať výsledky 

svojich pozorovaní a meraní 

pred publikom, získava 

schopnosť vystupovať pred 

ostatnými 

-dokáže pracovať v tíme pri 

práci na projekte 

-vie pracovať s technickými 

tabuľkami a vyhľadávať v nich 

potrebné hodnoty konštánt, pre 

dané vzorce 

-je  zvedavý, má 

chuť poznávať 

mikrosvet 

a makrosvet, sám 

vyhľadáva 

informácie 

a overuje si 

nadobudnuté 

vedomosti aj 

z iných zdrojov 

-akceptuje názory 

a spôsob 

myslenia  iných  

-je tolerantný, ale 

vie presadiť svoj 

názor, ak je 

presvedčený 

o jeho správnosti 

-je spravodlivý 

cieľavedomý, 

objektívny 

a pravdupresadzu

júci 

-je si vedomý, že 

len zodpovedným 

prístupom 

k prírodným 

zdrojm energie 

prispieva 

k zachovaniu 

živoa na Zemi  

-uvedomuje si, že 

rozdielne kultúry 

rôzne  ovplyvnili 

život, myslenie 

ľudí, vývoj 

spoločnosti 

- dokáže  si   

vymieňať nápady 

a informácie  

s mladými ľuďmi 

a dospelými, ktorí 

hovoria iným 

jazykom a  majú 

svoje myšlienky 

a pocity, postoje 

- vie sociálne myslieť 

dokáže nadviazať 

základnú spoločenskú 

konverzáciu tak, že 

použije 

najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia 

zdvorilosti 

-je otvorený kultúrnej 

a etnickej 

rôznorodosti 

-akceptuje názor aj 

záujem skupiny aj 

skupinové 

rozhodnutia, vie 

koopeovať v skupine 

-toleruje odlišnosti 

jednotlivcov 

- vie diskutovať 

o odbornom probléme 

bez emócií 

- vie sa orientovať 

v cudzej krajine  

- dopĺňa si neustále 

vedomosti a rozvíja si 

jazykové zručnosti 

ako nevyhnutnú 

súčasť vzdelania 

súčasného mladého 

človeka, prepája ich 

s poznaným, využíva 

pre reálny život 

-je schopný prijímať 

finančné rozhodnutia 

na základe svojich 

reálnych možností 

-učí sa orientovať na 

trhu s energiami 

a získané vedomosti 

aplikuje za účelom 

dobrého hospodárenia 

 

- vytvára si učebné návyky  

- pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií 

-číta texty s porozumením 

zadanej úlohy 

-aktívne využíva doteraz 

osvojený jazyk a využíva 

dostupné materiály na 

štúdium a rozvoj 

-je tvorivý, kreatívny, 

cieľavedomý, 

zodpovedný, získava 

uvedomene nové 

vedomosti a zručnosti 

-neustále zdokonaľuje 

svoje jazykové znalosti 

a komunikačné  zručnosti 
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Učivo 8. ročníka je čo do počtu tematických celkov síce chudobnejšie, ale ich obsah je o to viac rozmanitý, zaujímavý, pútavý a žiakov 

zvyčajne osloví. Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania sú metódy prispôsobené schopnostiam a doteraz získaným vedomostiam ako 

aj zručnostiam žiakov 8. ročníka. Budeme používať aktivizujúce vyučovacie metódy, a to predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu 

vo dvojiciach a skupinovú prácu, nielen na bežnej hodine, ale aj pri laboratórnych pokusoch v školských ale aj domácich podmienkach. 

Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a spoluzodpovednosť za pracovné výsledky majú hlboký výchovný význam. Hodiny musia 

byť naplnené živým pracovným ruchom, vlastnými úvahami ukončenými podloženými závermi, individuálnymi a skupinovými, alebo aj 

demonštračnými pokusmi. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú 

pozitívny vzťah žiaka k predmetu. 

Použitie aktivizujúcich metód práce musí byť zabezpečené využívaním vhodných demonštračných pomôcok, počítačom podporovaných 

pomôcok, vyhodnocovanie laboratórnych pokusov pomocou PC a didaktickej techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a 

skupinovú prácu, pričom žiaci budú informácie získavať aj pomocou internetu, kde získajú materiál na projekty, referáty a prezentácie. 

Zúčastnia sa exkurzie do fyzikálneho laboratória na Katedre didaktiky fyziky PF UPJŠ. 

Vyučovanie fyziky má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita 

a pravdivosť poznania, sebakritika, kontrola správnosti tvrdení spolužiakov, tolerancia k názorom iných a netolerancia k chybným 

záverom a nepresným, alebo nesprávne realizovaným experimentom a v neposlednom rade k nedodržiavaniu bezpečnostných zásad pri 

práci.  

Pri rozvíjaní finančnej gramotnosti žiakov je v učive o netradičných zdrojoch energie využiť  heuristickú metódu, pri ktorej žiaci sami 

hľadajú riešenia vlastným objavovaním, vhodné je aj kooperatívne vyučovanie a práca s internetom.  

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné 

rozhodnutia, schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technické 

objavy, odpady a iné. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj fyzikálnych a ďalších 

prírodných vied, uvedomiť si medzinárodnú povahu vedy a jej neoddeliteľný vzťah s technikou a naším každodenným životom 

v minulosti, súčasnosti i budúcnosti. 

 

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

a pod..  

Fyzika pre 8. ročník základných škôl, A/B. Autori: doc. RNDr. Rúžena Kolářová, CSc., RNDr. Marta Chytilová, CSc., prof. RNDr. Ing. 

Daniel Kluvanec, CSc., PaedDr. Karel Žampa, 1992, doc. RNDr. Jozef Janovič, PhD., 2001, SPN 2004  

Tabuľky pre základné školy. Autori: PaedDr. František Běloun, RNDr. Marta Chytilová, CSc., doc. RNDr. Rúžena Kolářová, CSc., Ing. 

Jan Fojtík, RNDr. Milan Petera, 1983, SPN Bratislava 2002 

Multimediálna učebnica fyziky pre základné a stredné školy, KVANT 
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7.Hodnotenie predmetu. 

Ústne i písomné odpovede a samostatné písomné práce budú hodnotené známkou. Rovnako projekty a referáty /či už písomné, praktické 

alebo vo forme prezentácií/ budú hodnotené známkou. V priebehu hodín je pozitívnou motiváciou aj ohodnotenie aktivity žiaka 

pochvalou, alebo 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: Chémia – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Predmet  chémia  vo  vzdelávacej  oblasti  Človek  a príroda  svojim  experimentálnym charakterom  vyučovania  umožňuje  žiakom 

hlbšie  porozumieť  zákonitostiam chemických  javov a procesov. Obsah učiva  tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými 

sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú  to predovšetkým oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich 

prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. 

Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo  pozorovať,  experimentovať  a merať,  vytvárať  a overovať  hypotézy 

v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou  súčasťou  učebného  predmetu  chémia  je  aj  systém  vhodne  vybraných 

laboratórnych  prác,  ktorých  správna  realizácia  si  vyžaduje  osvojenie  si  základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom  vyučovania  chémie  na  základnej  škole  je  oboznámiť  žiakov s významom poznatkov  z  chémie  pre  človeka,  spoločnosť  a 

prírodu,  čo  umožňuje  u žiakov vytvorenie  pozitívneho  vzťahu  k učebnému  predmetu  chémia.  Ďalším  významným cieľom  

vyučovania  chémie  na  ZŠ  je  v čo  najväčšej  miere  prispieť  k splneniu všeobecných  cieľov  vzdelávania,  vytváraniu  a rozvíjaniu  

kľúčových  kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.   

Cieľom  vyučovania  chémie  je  podieľať  sa    na  rozvíjaní  prírodovednej  gramotnosti, v rámci  ktorej    je  potrebné  rozvíjať  aj  

čitateľskú  gramotnosť  a prácu  s odborným textom.  Žiaci  by  mali  porozumieť  odborným  textom  na  primeranej  úrovni  a majú  

vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce  majú  byť  schopní  samostatne  získavať  

potrebné  informácie  súvisiace s  chemickou  problematikou  z rôznych  informačných  zdrojov  (odborná  literatúra, internet) a využívať 

multimediálne učebné materiály.  

Vyučovanie  chémie  na  hodinách  základného  typu  a laboratórnych  cvičeniach realizované  metódami  aktívneho  poznávania,  

výraznou  mierou  prispieva k formovaniu a rozvíjaniu  logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré  im umožňuje nachádzať 

vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami  látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. Významným  cieľom  vyučovania  

chémie  je aj  oboznámenie  sa  žiakov s chemickými látkami,  ktoré  pozitívne  a negatívne  ovplyvňujú  život  človeka  (chemické  

aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).  

V predmete  chémia  si  žiaci  majú  v dostatočnej  miere  osvojiť  zručnosti  a návyky bezpečnej  práce  v chemickom  laboratóriu.  

Potrebné  je,  aby  žiaci    dosiahli  takú úroveň  pochopenia  a  zvládnutia  učiva,  aby  vedeli  využiť  na  hodinách  získané  

vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.   



159 

 

Identifikácia  a správne  používanie  pojmov.  Žiak  vie  správne  používať  základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách. 

Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií. Vedomosť  týchto pojmov žiak dokáže  tým,  že  rozumie  textu, v ktorom sa 

vyskytujú a že ich aktívne používa v správnom kontexte. 

Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade  načrtnúť  objekt,  systém  alebo  jav,  

ktorý  pozoruje  podľa  skutočnosti, modelu  alebo  nákresu  vie  popísať  stavbu  systému,  vie  nájsť  spoločné  a rozdielne  

vlastnosti látok, predmetov alebo javov.  

Vysvetlenie  javov  –  žiak  vie  vysvetliť  niektoré  javy  pomocou  známych  zákonov alebo pomocou jednoduchších javov. Predvídanie  

javov  a určovanie  kauzálnych  súvislostí  –  žiak  vie  v jednoduchých prípadoch  predpovedať,  čo  sa  v určitej  situácii  stane,  

rozhodnúť,  či  za  určitých okolností  je  daný  jav  možný  alebo  nie  (napríklad  určiť  faktory,  ktoré  ovplyvňujú rýchlosť chemickej 

reakcie).  

Pozorovanie,  experimentovanie,  meranie  a odhady  –  žiak  vie  zrealizovať jednoduchý  experiment  podľa  návodu,  navrhnúť  a 

zrealizovať  jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo  dáva odpoveď na stanovenú otázku. Do tejto skupiny  patria  

predovšetkým  merania  a odhady  veľkosti  niektorých  veličín, zhromažďovanie  a vhodné  usporiadanie  údajov  (napríklad  zistiť,  či  

roztok  je  kyslý, zásaditý alebo neutrálny).  

Kvantitatívny  popis  –  žiak  vie  vypočítať  niektoré  veličiny  z iných.  Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého 

druhu, určiť ako sa určitá veličina  mení.  Vie  určiť  hodnotu  niektorých  veličín  z grafu  alebo  z tabuľky  alebo naopak.  

Aplikácia  vedomostí  –  žiak  vie  opísať  niektoré  prírodné  alebo  umelé  systémy a v jednoduchších  prípadoch  opísať  aj  princíp  ich  

fungovania.  Vie  uviesť  príklady aplikácie  určitých  prírodných  javov,  rozhodnúť,  kedy  je  daný  jav  výhodný  a kedy  

nevýhodný.  Vie  posúdiť  dôsledky  určitých  javov  alebo  ľudskej  činnosti z ekologického,  ekonomického  alebo  zdravotného  

hľadiska  (napríklad  vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k zimnému posypu ciest).  

Učebný predmet chémia v „Štátnom vzdelávacom programe ISCED 2 1. upravená verzia Máj 2009“ sa vyučuje ako povinný  predmet  v  

8.  ročníku.  Minimálna  časová  dotácia  je  33 vyučovacích hodín s rozdelením na 1 hodina týždenne. Časová  dotácia 1  hodina  je  

určená  práci  s delenou  triedou. Delené  hodiny  vyučujúci  využíva  najmä  na  formy  aktívneho  poznávania, bádania  v chémii.  Je  v 

kompetencii učiteľa  rozhodnúť,  ktoré  z experimentov bude realizovať formou LC. V učebnom obsahu predmetu chémia sa  taktiež 

realizuje časť obsahov  Osobnostnej  a sociálnej  výchovy,  Environmentálnej  výchovy,  Tvorby projektov a iných prierezových tematík 

Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. Náplň LC závisí od materiálno - technického vybavenia školy, dostupnosti chemikálií, 

pričom  musia  byť  dodržané  bezpečnostné  predpisy  a laboratórny  poriadok. Minimálny  počet  LC  –  3  LC  v danom  školskom roku. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 1 hodina/týždeň 

   Interaktívna trieda   1 hodina/týždeň 
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Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Chemické prvky a zlúčeniny (3 

hod)  

 

Prvok,  značka  prvku,  

zlúčenina,  chemický  vzorec. 

Kognitívny:  Žiak vie vysvetliť pojem 

chemický prvok a zlúčenina 

Afektívny: Vytvoriť pozitívny vzťah 

k predmetu chémia, k odbornému 

vyjadrovaniu sa 

Psychomotorický: Naučiť žiakov 

pracovať samostatne, tematicky. 

predostrieť žiakom význam 

medzinárodného značenia a jeho 

pochopením nechať žiakov 

vyhľadávať ďalšie členy postupnosti 

v chem. značení 

Vysvetliť zloženie látok, rozlíšiť prvky a zlúčeniny,   

poznať význam chemických značiek prvkov a 

chemického vzorca,  

poznať slovenské  názvy a  značky  chemických 

prvkov:  Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H,  

He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Se, Si, 

Zn,  

vysvetliť vznik chemickej väzby v látkach H2, 

NaCl. 

Častice látok: atómy, molekuly a 

ióny (3 hod)  

 

Atóm,  elektrónový  obal atómu,  

jadro  atómu,  mikročastice  

(protón,  neutrón,  elektrón),  

protónové  číslo,  chemická  

väzba, elektrónový pár, 

molekula,  ión, katión, anión. 

 

Kognitívny:  Žiak vie vytvoriť 

schematický nákres vnútornej stavby 

atómu, vie opísať vznik katiónu 

a aniónu, vie zdôvodniť význam 

chemickej značky 

Afektívny: Vzbudiť záujem u žiaka 

o poznanie mikrosveta  

Psychomotorický: Vedieť vypracovať 

grafický návrh a vedieť čítať 

v hodnoty v grafickej predlohe 

Opísať stavbu atómu, poznať označenie 

elektrického náboja protónov, elektrónov, 

neutrónov,  

zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov,  

zapísať a prečítať vzorce dvojatómových a 

viacatómových molekúl (napr. H2, O2, Cl2, CO2,  

H2O),  

určiť druh a počet atómov v konkrétnom príklade 

molekuly. 

Periodická sústava prvkov (4 hod)  

 

Oxidácia,  redukcia v atóme, 

oxidačno-redukčné  

reakcie, periodická sústava 

prvkov, skupiny, periódy.    

 

Kognitívny: Žiak pozná históriu 

vzniku PSP, vie identifikovať dlhý 

a krátky tvar PSP. Na konkrétnom 

príklade prvku  vie čítať číselné 

hodnoty zobrazené v PSP, dokáže 

porovnávať prvky podľa  vyčítaných 

hodnôt. 

Afektívny: Pochopiť aké je dôležité 

poznať iných, aké je dôležité pracovať 

systematicky a aké je dôležité vedieť si 

prácu organizovať 

Psychomotorický: Žiak má vedieť 

plynulo niekoľkými vetami opísať 

umiestnenie prvku v PSP. 

Pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu 

zvyšuje, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu 

znižuje,  

uviesť príklady priebehu oxidačno-redukčných 

reakcií v bežnom živote,  

poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov 

a meno autora (D. I. Mendelejev),  

určiť počet radov a stĺpcov  v periodickej tabuľke 

prvkov  (1. – 18.),  

vedieť určiť umiestnenie prvku (perióda a skupina) 

konkrétneho prvku na základe hodnoty  

protónového čísla, zapísať protónové číslo atómov,  

určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty 

protónového čísla. 

Významné chemické prvky 

a zlúčeniny (6 hod)  

 

Kyslík  a jeho  zlúčeniny  

(oxidy),  vodík  a jeho  zlúčeniny  

(kyseliny,  kyslíkaté  a 

bezkyslíkaté, kyslé  roztoky),  

alkalické  kovy  a ich  zlúčeniny  

Kognitívny: Žiak vie vysloviť 

charakteristiku prvku vodík a kyslík. 

Oboznámi sa s pravidlami tvorenia 

chemického názvoslovia a vzorcov 

zlúčenín, vie rozanalyzovať 

Vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, 

reaktivita, atď.) a použitie vodíka a kyslíka,  

určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch,  

vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov 

oxidov, kyselín a hydroxidov, vedieť názvy a  
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(hydroxidy,  zásadité  roztoky), 

soli (neutralizácia,  pH,  stupnica  

pH,  indikátor),  kovy  a ich  

zlúčeniny  (v ľudskom 

organizme a v bežnom živote). 

ekologické aspekty chem. výroby na 

predloženom príklade 6iak vie 

charakterizovať stupnicu pH a vie čítať 

jej hodnoty, interpretovať jej rozsah. 

Vie triediť pojmy a správne ich 

používa. 

Afektívny: Napísať jednoduchý text 

s osnovou otázka – odpoveď. 

Motivovať žiaka k poznávaniu 

detailov a učiť ho stanoviť si kritéria 

triedenia skúmanej podstaty. 

Psychomotorický: Ukázať ako 

efektívne spracovávať veľké množstvo 

poznatkov alebo poznatkov 

príbuzného typu. Vypracovať model 

ľudského tela podľa významu chem. 

prvkov v potrave. 

vzorce CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO, HCl, 

HNO3, H2SO4, H2CO3, NaOH,  

KOH, Ca(OH)2, NaCl, NaNO3, CuSO4, CaCO3,  

pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl,  

NaOH s vodou, poznať oxidy, ktoré reakciou s 

vodou spôsobujú kyslé dažde, a príčiny vzniku 

uvedených  oxidov (oxidy síry a dusíka),  

poznať vplyv kyslých dažďov na životné 

prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku,  

určiť pomocou univerzálneho indikátorového 

papierika pH rôznych roztokov (kyslý, neutrálny, 

zásaditý),   

opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny 

chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísať 

chemickou rovnicou,  poznať výskyt a funkciu 

kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom organizme,  

uviesť význam katiónov sodíka, draslíka, horčíka, 

vápnika a železa pre ľudský organizmus a ich 

potravinové zdroje, zdôvodniť negatívny vplyv 

nadbytku NaCl v potrave pre ľudský organizmus,  

vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a 

indikátorovými papierikmi. 

Námety na LC  

1. Meranie pH rôznych látok (2 hod)  

2. Uskutočnenie neutralizácie (2 

hod)  

3. Skúmanie vlastností solí (2 hod)  

Alternatívne: Sledovanie zmeny 

sfarbenia prírodných farbív 

(červenej kapusty, ...) v 

závislosti   

od kyslosti a zásaditosti roztoku  

Kognitívny: Získať zručnosť pri 

meraní pH, zopakovať si vedomosti 

o triedení kvapalín 

Psychomotorický: Osvojiť si pravidlá 

bezpečnosti práce a zásad prvej 

pomoci 

vedieť pozorovať a spozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, nacvičiť si časovanie vykonávaného úkonu, 

vyhodnotiť a interpretovať ho,  

zaznamenať výsledok pokusu, 

Námety na tvorbu projektov   

1. Skúmanie pôvodu názvov 

chemických prvkov  (2 hod)  

2. Meranie pH zrážok a vody z 

rôznych vodných zdrojov (2 hod)  

  vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované 

údaje a informácie na stanovenú problematiku 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu chémia  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Človek a spoločnosť Téma č.1,2 - výber a spracovanie informácií z rôznych zdrojov 

- využívanie poznatkov chémie v bežnom živote   

- snaží sa využívať svoje poznatky na zlepšenie svojho života 

Človek a hodnoty Téma č.1,2,4 

Projekt č. 1 

- vie si vybrať a používať vhodné témy a formy na rozvoj medziľudských vzťahov 

- vie rozlíšiť dobré a zlé, správne a nesprávne informácie 
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Umenie a kultúra Téma č.2,3 - vie kultivovane používať  poznatky z chémie  na rozvoj kultúry tela a ducha 

- snaží sa o kultúru svojich referátov, projektov a prezentácií (vhodné webové stránky, fotografie, 

texty zverejnené na internete alebo masmédiách) 

- vie použiť textovú a grafickú informáciu v súvislosti s umením 

Človek a svet práce 

Téma č.1,2,3,4 

LP č.3 Projekt č. 

3                                                                       

- pri práci a učení dokáže využívať vhodné informáci a vhodné postupy a algoritmy 

- pozná zásady bezpečnosti práce 

Človek a príroda 

Téma č.4,2 

Projekt č. 2 

- spracovanie informácií z prírody  

-  spracovanie  informácie s témou ochrany prírody 

- ochrana životného prostredia – tvorba projektov 

Jazyk a komunikácia 

Téma č.3 LP č.1-

3 Projekt č. 1-3 

- správna komunikácia a vyjadrovanie sa v rámci chemickej terminologie 

- správna formulácia  textu praktických cvičení 

- tvorba stredne dlhých textov  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - rozvoj logického a algoritmického myslenia 

- rozvoj samostatnosti, tvorivosti  

- súťaže zamerané  na chémiu  

Environmentálna výchova - pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu 

Mediálna výchova - výber vhodných vzdelávacích programov na internete a vhodných edukačných CD s chemickou  

tematikou 

- orientácia v spleti množstva médií a vplyvov na utváranie vlastného názoru 

 

4.Požiadavky na výstup.  

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

vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie: 

Žiak: 

Vie rozlíšiť chemický a fyzikálny dej. 

Vie vysvetliť mikroskopické zloženie látok a charakterizovať jednotlivé druhy mikročastíc. 

Vymenováva príklady chemických prvkov a chemických zlúčenín. 

Uvádza príklady chemických prvkov z bežného života, napr. v zložení minerálnych vôd. 

Rozlišuje na príkladoch zápisy katiónov a aniónov. Orientuje sa v pozícii čísla v chemickej značke. 

Pozná reakcie, pri ktorých sa hmota oxiduje a pri ktorých redukuje. 

Vie poukázať ako sa poznatky o oxidoch dajú aplikovať v meteorológii a ako ich účinok vplýva na čistotu ovzdušia. 

Vie pohotovo zapísať vopred vymedzený počet chemických vzorcov. 

Dodržiava zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu a s chemickými látkami. 

Pozná v učebnici uvedené chemické sklo, pomôcky, vie používať ochranné pomôcky. 

Vie vykonať podľa návodu žiacky pokus. 
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Vie vyhodnotiť pokus a zaznamenať písomnou formou výsledok pokusu. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- dokáže sa ucelene 

vyjadrovať v 

každodenných 

životných situáciach 

- vie porovnať  

vyhľadávať 

informácie so 

zameraním na 

historické aspekty 

objavov chémie 

z rôznych zdrojov 

a vie s týmito 

údajmi vystúpiť 

 

- je zvedavý, má 

chuť poznávať 

mikrosvet a 

makrosvet, 

prejavuje to na 

hodinách aj pri 

praktických prácach 

a projektoch 

-snaží sa chápať 

spôsob života 

a myslenia iných 

ľudí 

- Uvedomuje si rozdielne kultúry 

a historické vplyvy, ktoré 

ovplyvnili život, myslenie ľudí, 

vývoj chémie, dokáže  si   

vymieňať nápady a informácie  

s okolím a porovnávať, 

analyzovať svoje myšlienky a  

postoje, vie  klásť vhodné otázky 

týkajúce sa chémie 

- vie sociálne myslieť , 

dokáže diskutovať a 

nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu  

so žiakmi, učiteľmi, 

zamestnancami školy 

a pracovníkmi školy, 

pracuje vo dvojici alebo 

v skupinách, hodnotí 

vlastné výkony a pokroky 

v učení, prijíma ocenenie , 

radu a kritiku a čerpá 

poučenie pre ďalšiu prácu 

- rozvíja si rečové 

zručnosti pri získavaní 

odpovedí na svoje otázky 

v rámci besied a akcií, 

projektov, osvojuje si 

manuálne zručnosti a 

návyky  bezpečnej práce v 

chemickom laboratóriu 

- vytvára si myšlienkové 

súvislosti medzi javmi,  

pracuje s rôznymi zdrojmi 

informácií, pochopí zámer 

zadanej úlohy 

- aktívne využíva doteraz 

osvojený jazyk a využíva 

dostupné materiály na 

štúdium a rozvoj 

-je tvorivý, získava 

uvedomene nové vedomosti 

z preberaného učiva a zvyšuje 

si zručnosť pri zbieraní 

vhodného materiálu na 

referáty a projekty 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Motivačné metódy, aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné metódy, projektová metóda, pozorovanie, práca 

s odborným textom, didaktické hry, samostatná práca, skupinové vyučovanie, metódy opakovania a precvičovania, skupinová 

práca,demonštračné ukážky a experimentálna činnosť. 

Z foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina a laboratórne cvičenia. 

 

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

a pod..  

Učebnica:  H. Vicenová Chémia 8 pre ZŠ a nižšie ročníky gymnázia s osemročným štúdiom, Expol, Bratislava 2011 

Pracovný zošit pre ôsmy ročník ZŠ  

Edukačný portál http://www.expolpedagogika.sk 

Didaktické pomôcky – laboratórne sklo a pomôcky, chemikálie 

Obrazy periodickej sústavy prvkov. 

 

7.Hodnotenie predmetu. 
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Predmet Chémia 8. ročník je ohodnotený známkou. Dvakrát za školský rok. Výsledná známka za klasifikačné obdobie zahŕňa 

(odzrkadľuje) v sebe minimálne dve hodnotenia ústneho prejavu žiakových vedomosti a minimálne dve hodnotenia písomnej kontroly 

stavu žiakových vedomosti za klasifikované obdobie. 

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: Biológia – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  
Predmet biológia je zameraný na pochopenie živej a neživej prírody ako celku. Nato je potrebné poznanie prírodných celkov a život organizmov v ich 

prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako 

výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať 

aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

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

- poznať a pochopiť život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich, 

- pochopiť väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku, 

- pochopiť základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov, 

- pochopiť základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody, 

- viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote, 

- získať prehľad o vzniku a vývoji Zeme a života, 

- získať základné poznatky o stavbe tiel a živote vybraných organizmov vrátane človeka, o nerastoch, horninách, vesmíre a Zemi, 

- uvedomiť si zodpovednosť o človeka za zachovanie života na Zemi a zodpovednosť sa svoje zdravie. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 1 hodina+1 hodina Modrá planéta/týždeň 

   Interaktívna trieda   1 hodina/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Podmienky života 

a vzťahy 

organizmov 

4 hod. 

Látkové zloženie organizmov. Vzťah 

organizmov k prostrediu. 

Prispôsobivosť a znášanlivosť 

organizmov. 

Kognitívne: 

zopakovať základné pojmy, základné znaky a životné 

procesy, 

naučiť štyri chemické látky tvoriace živé organizmy. 

Afektívne: 

zhodnoťiť, aké následky má ne/schopnosť prispôsobiť sa 

zmene podmienok prostredia pre organizmy. 

Uviesť štyri chemické látky, ktoré sú súčasťou 

živých organizmov aj neživej prírody. Vymenovať 

organické látky, ktoré tvoria telá živých 

organizmov.  

Uviesť príklad závislosti organizmu od prostredia 

a  vzájomného vzťahu medzi organizmami. 

Demonštrovať na príklade prispôsobenie 

organizmov životu vo vode, na zemi, v pôde, vo 
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vzduchu. Charakterizovať znášanlivosť 

organizmov voči podmienkam prostredia. 

Neživé zložky 

prostredia 

4 hod. 

Svetlo, teplo, vzduch, voda, pôda 

a ich vplyv na životné podmienky 

a procesy organizmov.  

Negatívne vplyvy znečisťovania 

neživých faktorov prostredia. 

Kognitívne: 

zopakovať neživé faktory prostredia a ich vzájomnú 

závislosť. 

Afektívne: 

uvedomiť si, nevyhnutnosť všetkých neživých zložiek pre 

prežitie organizmov, 

pochopiť dôsledky znečistenia prostredia pre život 

živočíchov. 

 

 

Zdôvodniť význam slnečného žiarenia pre 

fotosyntézu. Uviesť význam tepla pre život rastlín. 

Uviesť príklad vplyvu telesnej teploty na život 

živočíchov. Uviesť význam zložiek vzduchu pre 

život rastlín a živočíchov.  

Uviesť význam vody pre život organizmov. 

Demonštrovať na príklade prispôsobenie 

organizmov množstvu vody v prostredí. Uviesť 

význam minerálnych látok, biogénnych 

a stopových prvkov, humusu v pôde pre život 

rastlín. 

Uviesť príklad znečistenia prostredia a dôsledkov 

pre život rastlín. Uviesť príklad znečistenia 

prostredia a dôsledkov pre život živočíchov. 

 Populácia 

4 hod. 

Vlastnosti, vnútorné a vonkajšie 

vzťahy, ohrozenie populácie. 

Kognitívne:  

naučiť pojmy jedinec a populácia.  

Afektívne: 

analyzovať vzťahy predácia, konkurencia, symbióza, 

parazitizmus. 

Rozlíšiť na ukážke jedinca, populáciu rastlín 

a populáciu živočíchov. Vysvetliť podmienky rastu 

populácie.  Uviesť príklad početne malej a veľkej 

populácie. Rozlíšiť na príklade konkurenciu, 

predáciu, parazitizmus, symbiózu.  

Spoločenstvo 

organizmov 

4 hod. 

Druhová rozmanitosť, priestorové 

členenie a zloženie spoločenstva. 

Prírodné a umelé spoločenstvá.   

 

Kognitívne: 

vedieť rozlíšiť prírodné a umelé spoločenstvo, 

 uviesť príklady  organizmov prírodného a umelého 

spoločenstva. 

Psychomotorické: 

 prakticky poznávať prírodné a umelé spoločenstva v 

reálnych podmienkach. 

Uviesť príklad spoločenstva organizmov. Porovnať 

druhovú rozmanitosť v lese a na poli. Opísať na 

ukážke priestorové rozmiestnenie organizmov vo 

vrstvách lesa.  Rozlíšiť prírodné a umelé 

spoločenstvo podľa vplyvu človeka na ich 

zloženie. Uviesť príklady  organizmov prírodného 

a umelého spoločenstva. 

Ekosystém 

4 hod. 

Zložky, typy ekosystémov. Obeh 

látok a tok energie v ekosystéme. 

Vplyv činností človeka na život 

v ekosystémoch. 

 

  

Kognitívne: 

 utvrdiť vedomosti o ekosystémoch. 

Afektívne: 

 zdôrazniť aký vplyv má človek na zmenu ekosystémov. 

Psychomotorické: 

 rozlíšiť na ukážke živé a neživé zložky ekosystému,- 

modelovanie potravových reťazcov a potravových pyramíd. 

Rozlíšiť na ukážke živé a neživé zložky 

ekosystému. Uviesť príklady ekosystémov. Uviesť 

príklad producenta, konzumenta, rozkladača. 

Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení škodí 

v oľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a 

zdraviu človeka. 

Zostaviť potravný reťazec organizmov. Opísať 

proces obnovy ekosystému. Uviesť príklad hmyzu, 

ktorý sa môže rozšíriť po postihnutí ekosystému 

povodňou, veternou smršťou. 

Uviesť príklad vplyvu činnosti človeka na zmeny 

v ekosystéme. 

Uviesť tri príklady ekologického prístupu 

v krajine.  

Biosféra Zložky a časti biosféry, obeh látok Kognitívne: Uviesť príklad neživých a živých zložiek biosféry. 
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4 hod. a tok energie, obnova a vývoj 

ekosystémov v biosfére. 

Biologická a ekologická rovnováha. 

Podmienky zachovania biologickej 

diverzity. 

 naučiť zložky a časti biosféry, 

 naučiť podstatu kolobehu látok v prírode. 

Afektívne: 

 uvedomiť si ako človek zasahuje a narúša ekologickú 

rovnováhu. 

Rozlíšiť na ukážke tri ekosystémy v biosfére. 

Vysvetliť na príklade obeh látok v biosfére. 

Vysvetliť význam toku energie v biosfére. 

Charakterizovať stav biologickej rovnováhy. 

Uviesť príklad narušenia biologickej rovnováhy. 

Porovnať podmienky stabilného a nestabilného 

ekosystému. 

Globálne 

ekologické 

problémy 

7 hod. 

Hromadenie odpadov, ničenie 

dažďových pralesov, výroba a 

spotreba energie. Príčiny a dopady na 

ekosystémy, možnosti riešenia. 

Kognitívne: 

uviesť tri príklady narušenia ekologickej rovnováhy. 

Afektívne: 

uviesť príčiny a dopady stenčovania ozónovej vrstvy,  vzniku 

smogu, skleníkového efektu, vzniku kyslých dažďov, 

uviesť príklad zabránenia vzniku smogu, skleníkového 

efektu, kyslých dažďov alebo ničenia dažďových pralesov.  

Psychomotorické: 

pripraviť prezentácie o globálnych problémoch, 

vyrobiť plagáty s tématikou globálnych problémov. 

Uviesť tri príklady narušenia ekologickej 

rovnováhy. 

Uviesť príčiny a dopady stenčovania ozónovej 

vrstvy,  vzniku smogu, skleníkového efektu, 

vzniku kyslých dažďov. Uviesť príklad zabránenia 

vzniku smogu, skleníkového efektu, kyslých 

dažďov alebo ničenia dažďových pralesov. Uviesť 

príklad príčiny hromadenia odpadov. Uviesť 

význam recyklácie druhotných surovín. 

Demonštrovať na príklade alternatívny zdroj 

energie a jeho prínos. 

Praktické aktivity 

2 hod. 

 Psychomotorické: 

 praktická ukážka prírodných a ekologických podmienok 

najbližšieho alebo širšieho okolia školy. 

Spoločenstvá v okolí našej školy (bydliska). Aký 

ekosystém je v našom okolí? Prírodné a ekologické 

podmienky najbližšieho alebo širšieho okolia 

školy. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu biológia na jednotlivé vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ. 

učivo 

(povinné) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibilné) 

30% 

Človek a spoločnosť Téma č. 

2,3,5 

-  podmienky rastu populácie, 

- aktívne pristupujem k ochrane prírody. 

2  

Človek a príroda Téma č. 

1,2  

- pozná závislosti organizmu od prostredia a  vzájomného vzťahu medzi organizmami, 

-  dôsledkov pre život rastlín. 

3  

Človek a hodnoty Téma č. 

7  

- vie uviesť význam recyklácie druhotných surovín, 

- hromadenie odpadov, ničenie dažďových pralesov, výroba a spotreba energie, 

- pozná príčiny a dopady na ekosystémy, možnosti riešenia, 

- navrhuje rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov. 

4  

Umenie a kultúra Téma 

č.7  

- vyrobiť plagáty s tématikou globálnych problémov. 2  

Človek a svet práce Téma 

č.8  

- navrhuje rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, 

- používa správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

- využíva učebné, kompenzačné a iné pomôcky, 

4  
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- rozvíja zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach. 

Jazyk a 

komunikácia 

Téma č. 

1  

Téma č. 

2  

Téma č. 

3  

Téma č. 

4 

Téma č. 

5 

Téma č. 

6 

Téma č. 

7 

- identifikuje a správne používa základné pojmy,  

- vie objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky nebiologických objektov 

a procesov,  

- vie využiť informačné a komunikačné zdroje,  

- vie zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky,  

- vie vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme 

vyhľadávať. 

4  

Matematika a práca 

s informáciami 

Téma č. 

7  

Téma č. 

8 

- vie triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, 

- pripraviť prezentácie o globálnych problémoch. 

2  

Prierezové témy 

Environmentálna výchova   - má pozitívny vzťah k prírode, 

- vie uviesť príklady narušenia ekologickej rovnováhy. 

  

Ochrana života a zdravia      - vie písať proces obnovy ekosystému.   

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 Štátnych 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 

Podmienky 

života a vzťahy 

organizmov 

- identifikuje 

a správne používa 

základné pojmy 

- má pozitívny vzťah 

ku všetkému živému 

- rozumie obsahom 

a významom slov 

a slovných spojení 

- chápe fungovanie 

prírody ako súhrn na 

seba nadväzujúcich 

súvislosti 

- uvedomuje si 

význam živých 

tvorov 

- rozozná problém  

Neživé zložky 

prostredia 

- vie vysvetliť 

základné znaky 

- prijíma a rozvíja 

kultúrne a prírodné 

- dokáže dešifrovať 

a vhodne použiť 

- vie rozpoznať 

problém alebo 

- chápe význam vody 

a ďalších neživých 

- rozoznáva 

jednotlivé zložky 
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nežívých objektov a 

procesov 

hodnoty  rôzne symboly konflikt 

v medziľudských 

vzťahoch 

zložiek prostredia 

pre prežitie 

neživého prostredia 

Populácia - používa základné 

poznatky o populácií 

- odhaduje dôsledky 

správania na ľudskú 

populáciu 

- uvedomuje si svoju 

biologickú identitu 

- pozná hodnotu 

vlastnej osoby 

- chápe dôležitosť 

a jedinečnosť 

každého tvora 

- vytvára si vlastný 

názor 

 

Spoločenstvo 

organizmov 

- využíva 

informačné 

a komunikačné 

zdroje, vyhľadáva, 

triedi a spracováva 

dáta z rôznych 

zdrojov 

- vie rozlíšiť prírodné 

a umelé spoločenstvo 

- správa sa kultúrne, 

kultivovane a citlivo 

ku všetkému živému 

- vie prezentovať 

a zhodnotiť výsledky 

svojej činnosti  

-  priestorové 

rozmiestnenie 

organizmov vo 

vrstvách lesa 

- dokáže vyjadriť 

svoj názor 

Ekosystém - vie popísať zložky 

a typy ekosystémov 

-  dokáže zdôrazniť 

aký vplyv má človek 

na zmenu 

ekosystémov 

- pozná vplyv 

činností človeka na 

život 

v ekosystémoch 

- chápe vzájomne 

prepojenie zložiek v 

ekosystéme 

- vie opísať proces 

obnovy ekosystému 

- vie si obhájiť 

vlastný postoj 

Biosféra - správne 

interpretuje 

podmienky 

zachovania 

biologickej diverzity 

- pozná dôsledky  

narušenia biologickej 

rovnováhy 

-  uvedomuje si ako 

človek zasahuje a 

narúša ekologickú 

rovnováhu 

- vie prezentovať  

podstatu kolobehu 

látok v prírode 

-  dokáže vysvetliť 

význam toku energie 

v biosfére 

- diskutuje a 

polemizuje v 

skupinkách o 

problémoch biosféry 

Globálne 

ekologické 

problémy 

- identifikuje príčiny 

a dopady 

ekologických 

problémov na 

ekosystémy 

- význam recyklácie 

druhotných surovín 

- všíma si vplyv 

globálnych 

problémov na 

medzinárodné 

vzťahy 

- je tolerantný 

k názorom a konaniu 

druhých 

- vie uviesť príčiny 

a dopady stenčovania 

ozónovej vrstvy,  

vzniku smogu, 

skleníkového efektu, 

vzniku kyslých 

dažďov 

- pozná rôzne 

informačné pramene 

Praktické 

aktivity 

- dokáže spracovať 

a prezentovať 

jednoduchý projekt 

- ctí si zákonitosti 

prírody 

- všíma si kultúrne 

prejavy iných 

národov 

- dokáže sa 

dopracovať ku 

konštruktívnemu 

riešeniu problému 

- pozná prírodné 

a ekologické 

podmienky 

najbližšieho aj 

širšieho okolia školy 

- efektívne využíva 

skupinovú prácu 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Pre výučbu predmetu biológia je veľmi dôležitý zmyslový zážitok, preto aj voľba metód a foriem práce by mala byť nápaditá a stimulujúca. 

Dôležité je v žiakoch vyvolať záujem a citové prežívanie prírody a cez hlboký zmyslový zážitok vybudovať v žiakoch celoživotný vzťah 

a záujem o prírodu. 

Metódy a formy práce: 

- rozhovor a diskusia, 
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- práca s textom, 

- práca v skupinkách, 

- využívanie obrazov, makiet, modelov živých organizmov, 

- návšteva zoo, botanickej záhrady, terária, 

- výroba pomôcok s prírodných materiálov, 

- vyhľadávanie textov, obrázkov na internete, ich spracovanie, 

- príprava prezentácii, 

- hry, 

- úvaha na určenú tému, 

- využívanie DVD, videa, diapozitívov. 

 

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

a pod..  

Učebnica: Aubrecht, 1998: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SNP, 160 s. ISBN 80-08-02469-0 

Internet, odborná literatúra, odborná časopisy, tlač 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Hodnotenie predmetu biológia je podľa metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu na základných školách určené známkou. 

Priebežne počas roka sa žiaci hodnotia prevažne ústnou odpoveďou, nakoľko predmet biológia má za jeden z cieľov rozvíjať v žiakoch 

schopnosti komunikácie a ústnej prezentácie svojich vedomostí. Ústne hodnotenie je doplnené písomným preverením vedomostí približne 

raz štvrťročne z väčšieho rozsahu preberaného učiva, prípadne častejšie s obsahovo menšieho rozsahu učiva. Priebežne počas roka je 

možné žiakov klasifikovať ústne, poukázať na pokrok aj nedostatky vo vedomostiach, ktoré je treba doplniť. Praktické vedomosti žiakov 

sa hodnotia známkou z laboratórnych cvičení, projektov, atď. Na stimuláciu k učeniu je možné využiť hodnotenie bodmi, pochvalou, 

knižnou odmenou. 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:  Modrá planéta – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  
Predmet Modrá planéta je zameraný na pochopenie procesov prebiehajúcich a ovplyvňujúcich neživú prírodu ako aj vzťahy medzi živou a neživou 

prírodou. Orientuje sa na informácie o stavbe zemského telesa, postavenie Zeme v Slnečnej sústave. Smeruje k pochopeniu geologických procesov 

prebiehajúcich na našej planéte a k pochopeniu procesov ktoré sa zúčastňujú na premene Zeme a podmieňujú jej povrch a reliéf. Vedie k schopnosti 

triediť informácie a poznatky, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Ciele sú zamerané na poznávanie vzájomných vzťahov živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 

- poznať a pochopiť závislosť organizmov, človeka od neživej prírody, 

- získať informácie o stavbe Zeme a sférach zemského telesa, 

- pochopiť podstatu a príčiny pohybov v zemskej kôre, 

- osvojiť si poznatky o minerálnom a horninovom zložení Zeme, 

- získať prehľad o vzniku a vývoji Zeme a života, 

- pochopiť vplyv geologických procesov na formovanie zemského telesa, 

- viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote, 

- uvedomiť si zodpovednosť o človeka za zachovanie rôznorodosti neživej prírody na Zemi. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 1 hodina/týždeň 

   Interaktívna trieda    0 hodín/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Neživá príroda 

a jej poznávanie 

4 hod. 

Neživá a živá príroda. Závislosť 

organizmov, človeka od neživej 

prírody. Význam vied o Zemi a 

poznávania neživej prírody.  

Kognitívne: 

- priblížiť podstatu závislosti živej a neživej prírody 

Afektívne: 

-priblížiť potrebu a možnosti ochrany neživej prírody. 

 

Preukázať  na príklade  závislosť organizmov od 

neživej prírody. Opísať príklad vplyvu organizmov na 

neživú prírodu. Dokumentovať význam vied o Zemi na 

príklade. Uviesť význam nerastných surovín pre život 

človeka. 
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Zem a jej stavba 

6 hod.  

Stavba Zeme. Sféry zemského telesa. 

Základná stavba zemskej kôry pevnín 

a dna oceánov.  

Pohyby  zemskej kôry. 

Kognitívne: 

-oboznámiť žiakov so stavbou Slnečnej sústavy, 

-vysvetliť vznik Zeme, podmienky vzniku zemských 

sfér, 

-porozumieť príčinám pohybu kontinentov. 

Afektívne: 

- uvedomiť si dôležitosť Slnka pre existenciu života na 

Zemi. 

Psychomotorické: 

-ukázať na modeloch pohyb kontinentov, 

-názorne ukázať rozpad kontinentu, vznik a zánik 

zemskej kôry. 

Určiť a pomenovať podľa ukážky stavbu zemského 

telesa. Rozlíšiť na ukážke typy zemskej kôry. 

Uviesť hlavnú príčinu pohybu litosférických platní. 

Uviesť dôsledky vzďaľovania  litosférických platní. 

Uviesť dôsledky približovania a podsúvania 

litosférických platní. 

Stavebné 

jednotky zemskej 

kôry 

6 hod.   

Minerály a horniny. Charakteristika 

a vznik. 

Minerály. Vnútorná stavba, tvar, 

vlastnosti, význam a ochrana. 

 

 Kognitívne: 

-naučiť význam pojmov – minerál, hornina, kryštál, 

rovina súmernosti, 

-vysvetliť závislosť vonkajšieho tvaru od vnútornej 

stavby. 

Afektívne: 

-poukázať na vzácnosť niektorých minerálov 

vyplývajúcich z ich jedinečných vlastností. 

Psychomotorické: 

- uvedomiťsi rozdielnosti medzi minerálmi a horninami a 

prakticky overiť získané vedomosti, 

- poukázať na vlastnosti minerálov a prakticky využiť 

poznatky pri ich opise. 

Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny príklad. 

Charakterizovať horninu a uviesť konkrétny príklad.  

Rozlíšiť na ukážke minerál a horninu. Uviesť aspoň 

jeden spôsob vzniku hornín. Pomenovať priestorový 

útvar, od ktorého závisí tvar a vlastnosti kryštálov. 

Vymenovať tri mechanické vlastnosti minerálov 

s významom pre človeka. Vymenovať tri optické 

vlastnosti minerálov s významom pre človeka. Uviesť 

príklad využitia mechanickej a optickej vlastnosti 

minerálu. 

 

Geologické 

procesy a dejiny 

Zeme 

14 hod.   

Geologické procesy a ich zdroje. 

Katastrofické geologické procesy 

a dôsledky pre človeka. Magmatická 

a sopečná činnosť. Sopky a prejavy 

ich činnosti. Vyvreté horniny. 

Vlastnosti, význam a výskyt na 

Slovensku. Zemetrasenie. Výskyt, 

príčiny, sprievodné javy, dôsledky 

pre človeka. Zemetrasenie na 

Slovensku.   

Premena hornín a premenené 

horniny. Vlastnosti  a význam. 

Vonkajšie geologické procesy. 

Činitele vonkajších procesov. 

Zvetrávanie, príčiny a dôsledky. 

Usadené horniny. Úlomkovité, 

organické a chemické usadené 

horniny – vznik, vlastnosti, význam 

Kognitívne: 

-rozdeliť a vysvetliť podstatu geologických procesov, 

-poukázať na formovanie reliéfu krajiny GP, 

-opísať činnosť jednotlivých vnútorných geologických 

procesov, 

-vysvetliť proces premeny hornín, 

-charakterizovať čiastkové geologické procesy, 

-definovať rozpad a rozklad hornín, 

-definovať pojmy – firn, kar, splaz, moréna, tmel, 

-naučiť pojmy – kras, kvaple, speleológia, pôdny profil, 

horizont, 

-charakterizovať kategórie skamenelín, 

-naučiť podstatu určovania pomerného a relatívneho 

veku hornín. 

Afektívne: 

-ukázať dostupné vzorky jedinečných minerálov, 

-formovanie hrdosti na naše prírodné bohatstvo, 

-poukázať na nebezpečenstvo zemetrasení pre životy 

Uviesť príklad zdroja a energie geologického procesu. 

Rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný geologický 

proces. Dokumentovať na príklade katastrofický 

geologický proces a jeho následky. 

Charakterizovať magmatickú činnosť. Odlíšiť magmu 

a lávu podľa miesta vzniku. Opísať podľa ukážky 

(schémy) časti sopky. Uviesť príklad prejavov 

sopečnej činnosti. Uviesť príklad prospešnosti 

sopečnej činnosti pre človeka. 

Opísať podstatu vzniku vyvretých hornín. Rozlíšiť na 

ukážke hlbinnú a výlevnú vyvretú horninu. Zdôvodniť 

štruktúru žuly a čadiča. Uviesť príklad využitia 

hlbinnej a výlevnej vyvretej horniny. Zistiť na 

geologickej mape Slovenska výskyt vyvretých hornín. 

Charakterizovať horotvornú činnosť. Rozlíšiť na 

ukážke (alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej kôry. 

Rozlíšiť vrásu a zlom podľa charakteristických znakov 

a ich vzniku. 
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pre človeka.  Krasové procesy.  

Krasové útvary. Jaskyne ako životný 

priestor organizmov. Význam pre 

človeka.  

Skameneliny a vek Zeme. 

Dejiny Zeme. Prahory, starohory, 

prvohory, druhohory, treťohory 

a štvrtohory. Geologické jednotky 

Západných Karpát.  

  

 

 

ľudí, 

-poukázať na nebezpečenstvo zosuvu pôdy, 

-poinformovať o využití úlomkových usadených hornín v 

stavebníctve, 

-uvedomiť si význam organogénnych hornín pre súčasnú 

spoločnosť, 

-poukázať na bohatý výskyt jaskýň na Slovensku, 

-predstaviť život organizmov v jednotlivých 

geologických obdobiach, 

-poukázať vplyv organizmov na zmenu životných 

podmienok na Zemi, 

-vzbudiť záujem o návštevu našich prírodných krás. 

Psychomotorické: 

- vytvoriť model – maketu sopky, 

- naučiť sa triediť vzorky výlevných, rudných, 

premenených hornín, 

- modelovanie zosuvného terénu, 

- všímať si na vzorkách rozdiely medzi jednotlivými 

typmi usadených hornín, 

- určovanie PH pôdy, a jeho spojitosť s úrodnosťou, 

- pripraviť sadrové otlačky rastlín, ulitníkov, 

- vytvorenie zbierky zaujímavých prírodnín celého 

Slovenska. 

 

Vysvetliť príčiny zemetrasenia. Uviesť príklad druhu 

zemetrasenia a jeho dôsledkov. Opísať rozdiel medzi 

ohniskom a epicentrom zemetrasenia. Poznať možnosti 

ochrany ľudí a budov pred dôsledkami zemetrasenia. 

Uviesť hlavné činitele premeny hornín. Opísať na 

ukážke typickú vlastnosť premenených hornín. Uviesť 

príklad premenenej horniny, typickú vlastnosť a  

praktické využitie. 

Uviesť príklad vonkajšieho geologického činiteľa. 

Opísať podstatu mechanického zvetrávania a jeho 

dôsledok. Opísať podstatu chemického procesu 

zvetrávania a jeho dôsledok.  

Opísať dôsledky zemskej príťažlivosti na svahu. 

Uviesť dôsledok činnosti toku rieky a morskej vody. 

Zdôvodniť ochranu podzemných vôd. Opísať dôsledok 

činnosti horského ľadovca. Porovnať tvar doliny 

vytvorenej povrchovou vodou a ľadovcom. Opísať 

dôsledky vetra na príklade geologického útvaru. 

Pomenovať útvary, do ktorých sa usporadúvajú 

usadené horniny. Uviesť príklad využitia nespevnenej 

a spevnenej usadenej horniny. Opísať podstatu vzniku 

organických usadených hornín. Uviesť príklad využitia 

organickej usadenej horniny. Opísať podstatu vzniku 

chemických usadených hornín. Uviesť príklad využitia 

chemickej usadenej horniny. 

Opísať podstatu krasového procesu. Uviesť príklad 

povrchového a podzemného krasového útvaru. 

Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú jaskyňu podľa výzdoby. 

Uviesť príklad kvapľovej a ľadovej jaskyne na 

Slovensku. 

Charakterizovať skamenelinu, uviesť príklad 

skameneliny. Opísať proces vzniku skameneliny. 

Uviesť príklad určovania veku hornín. 

Uviesť významné geologické procesy v jednotlivých 

érach vývoja Zeme.  

Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny 

prvohôr, druhohôr, treťohôr a štvrtohôr. Uviesť 

význam prvohorných papradí a prasličiek v súčasnosti 

pre človeka. 

Vymenovať  podľa ukážky geologické jednotky 

Západných Karpát. Uviesť príklad typickej horniny 

geologických jednotiek Západných Karpát. 

Praktické   Poznávanie a rozlišovanie minerálov a hornín. 
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cvičenia 

3 hod. 

 Zisťovanie vlastností minerálov a hornín. Rozlišovanie 

vyvretých hornín a rudných minerálov. Poznávanie a 

rozlišovanie premenených hornín.  Poznávanie a 

rozlišovanie usadených hornín. Zisťovanie obsahu 

vápnika v horninách. 

Horniny v našej obci a jej okolí. Skameneliny v našom 

okolí. 

 Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu modrá planéta na jednotlivé vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Základ. učivo 

(povinné) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové učivo 

(disponibilné) 

30% 

Človek a 

spoločnosť 

Téma č. 1 - chápe význam neživej prírody pre fungovanie spoločnosti, 

- aktívne pristupuje k ochrane prírody, jej minerálneho a horninového 

zloženia. 

2  

Človek a príroda Všetky témy - pozná podstatu závislosti živej a neživej prírody, 

- orientuje sa v geologických procesoch a ich vplyve na Zem,  

- má prehľad v dejinách vývoja Zeme. 

3  

Človek a hodnoty Téma č.1 

Téma č.3 

Téma č. 4  

Téma č. 5 

- pozná vzácne minerály a horniny, 

- pozná závislosť človeka od neživej prírody, 

- vie poukázať na vplyv organizmov na zmenu životných podmienok na 

Zemi, 

-  navrhuje rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, 

- vyjadruje svoje názory, postoje a skúsenosti. 

3  

Umenie a kultúra Téma č. 4 - je schopný vnímať krásu neživej prírody, 

-  vie emocionálne prežívať neživú prírodu. 

2  

Človek a svet 

práce 

Téma č. 5 - navrhuje rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, 

- používa správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

- využíva učebné, kompenzačné a iné pomôcky, 

- rozvíja zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych 

pozorovaniach. 

2  

Jazyk a 

komunikácia 

Téma č. 1 

Téma č. 2 

Téma č. 3 

Téma č. 4 

- identifikuje a správne používa základné pojmy,  

- vie objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky 

geologických procesov,  

- vie využiť informačné a komunikačné zdroje,  

- vie zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky,  

- vie vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej 

učebnej téme vyhľadávať informácie. 

4  

Zdravie a pohyb Téma č. 1 

Téma č. 3 

Téma č. 4 

- aktívne vyhľadáva pobyt v prírode, 

- identifikuje zložky neživej prírody pri pohybe v nej, 

- vyhľadáva miesta geologickej aktivity zemských procesov v prírode. 

3  
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Matematika a 

práca 

s informáciami 

Téma č. 5 - vie triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov. 2  

Prierezové témy 

Environmentálna výchova   - má pozitívny vzťah k neživej prírode.   

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.  

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Téma Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K  učeniu 

Neživá príroda 

a jej poznávanie 

- identifikuje 

a správne používa 

základné pojmy 

- má pozitívny 

vzťah k  neživej 

prírode 

- rozumie obsahom 

a významom slov 

a slovných spojení 

- chápe fungovanie 

neživej prírody ako súhrn 

na seba nadväzujúcich 

súvislosti 

- uvedomuje si 

význam 

jednotlivých 

zložiek neživej 

prírody 

- rozozná problém  

Zem a jej stavba - pozná stavbu 

zemského telesa a 

jej jednotlivé 

zložky 

- prijíma a rozvíja 

etické, kultúrne 

a duchovné 

hodnoty  

- dokáže dešifrovať 

a vhodne použiť 

rôzne symboly 

- vie rozpoznať problém 

alebo konflikt 

v medziľudských 

vzťahoch vo vzťahu k 

Zemi 

- chápe význam 

ochrany Zeme pre 

prežitie všetkého 

života 

- pozná rôzne 

informačné pramene 

Stavebné 

jednotky 

zemskej kôry   

- používa poznatky 

o vnútornej stavbe, 

tvare a význame 

častí Zeme 

- odhaduje 

dôsledky  ľudského 

správaniana planétu 

Zem 

- uvedomuje si 

svoju biologickú 

identitu 

- pozná hodnotu našej 

planéty Zem 

- chápe dôležitosť 

a jedinečnosť 

všetkých 

prírodných útvarov 

- vytvára si vlastný 

názor 

 

Geologické 

procesy a dejiny 

Zeme   

- využíva 

informačné 

a komunikačné 

zdroje, vyhľadáva, 

triedi a spracováva 

dáta z rôznych 

zdrojov 

 

- má pozitívny 

vzťah ku všetkým 

formám prírody 

- správa sa kultúrne 

a kultivovane v 

prírode 

- vie prezentovať 

a zhodnotiť výsledky 

svojej činnosti  

- rozlišuje význam 

jednotlivých 

zložiek neživej 

prirody pre jeho 

zdravie 

- dokáže vyjadriť svoj 

názor 

Praktické 

aktivity 

- dokáže spracovať 

a prezentovať 

jednoduchý projekt 

- ctí si zákon 

„zachovania krás 

prírody pre budúce 

generácie“ 

- všíma si prírodné 

hodnoty iných 

národov 

- dokáže sa dopracovať 

ku konštruktívnemu 

riešeniu problému 

- je tolerantný k názorom 

a konaniu druhých 

 - efektívne využíva 

skupinovú prácu 
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Pre výučbu predmetu modrá planéta je veľmi dôležitý správna voľba metód a foriem práce by mala byť nápaditá a stimulujúca. Dôležité je 

v žiakoch vyvolať záujem a citové vnímanie neživej prírody a cez zmyslový zážitok vybudovať v žiakoch celoživotný vzťah a záujem 

o neživú prírodu a rôznorodosť jej foriem. 

Metódy a formy práce: 

- rozhovor a diskusia, 

- práca s textom, 

- práca v skupinkách, 

- využívanie obrazov, makiet, modelov, 

- výroba pomôcok – sopka, modely vrásnenia, atď., 

- vyhľadávanie textov, obrázkov na internete, ich spracovanie, 

- príprava prezentácii, 

- hry, 

- úvaha na určenú tému, 

- využívanie DVD, videa, diapozitívov. 

 

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

a pod..  

Učebnica: Aubrecht, 1998: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SNP, 160 s. ISBN 80-08-02469-0 

Internet, odborná literatúra, odborná časopisy, tlač 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet modrá planéta je novoutvoreným predmetom, preto spôsob jeho hodnotenia je na rozhodnutí predmetovej komisie. Navrhujem  

hodnotenie predmetu známkou. Forma hodnotenia vedomostí žiakov – ústna odpoveď, praktické cvičenia a písomne preverovanie 

vedomostí. 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 – 8. 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, 

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.  
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Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú 

zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach: 

- otvorená komunikácia, 

- dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba, 

- pozitívne hodnotenie iných, 

- tvorivosť a iniciatíva, 

- vyjadrovanie citov, 

- empatia, 

- asertivita, 

- reálne a zobrazené vzory, 

- prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo, 

- komplexná prosociálnosť, 

- etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania, 

- etika a ekonomické hodnoty, 

- etika a náboženstvá – tolerancia a úcta, 

- rodina, v ktorej žijem, 

- výchova k manželstvu a rodičovstvu, 

- ochrana prírody a životného prostredia. 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania je poskytnúť žiakom impulzy a 

pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, 

základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v 

medziľudských vzťahoch vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie umožniť 

žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie umožniť žiakom osvojiť si základné 

postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie 

spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, 

chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť 

základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, 

chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou 

životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy 

súvisiace s ekonomickými hodnotami, s rodinnými, alebo vlastnými či spoločenskými financimi, pravdou a dobrým menom vysvetliť 

žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však 
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ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú 

a ohrozujú náš život rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky 

hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka Žiak 8. ročníka vie vysvetliť základné pojmy súvisiace s voľbou životných 

cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami. Chápe základné etické problémy súvisiace s ekonomickými 

hodnotami, pravdou a dobrým menom. Učí sa rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou, formulovať životné ciele, 

zdôvodniť základné mravné normy. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 0,5 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   0,5 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Zdroje etického 

poznania ľudstva 

Etika; mravné hodnoty a normy; 

svedomie - pozitívne vzory (príklad 

zrelých osobností), literatúra, 

náboženstvo, umenie a ľudová 

slovesnosť. 

Kognitívny:  

Žiak si prehĺbi vedomosti o ľudovej slovesnosti, o umení 

i literatúre. Pochopí význam etických noriem a hodnôt. 

Afektívny: Žiak si utvára názor na ľudí okolo seba.  

Psychomotorický: Žiak sa snaží správať prosociálne. 

Žiak získa vedomosti o etických 

hodnotách a normách, o zdrojoch 

etického poznania ľudstva – ľudová 

tvorba i slovesnosť, náboženstvo, 

literatúra i umenie. 

Naučí sa hľadať vo svojom okolí 

pozitívne vzory ľudí. 

Bude vedieť rozlíšiť zrelú osobnosť od 

nezrelej. 

Život, telesné a 

duševné zdravie 

ako etická hodnota 

Ochrana života a starostlivosť o zdravie 

ako etický problém. Základy duševnej 

hygieny. Niektoré problémy lekárskej 

etiky (eutanázia, génová manipulácia).  

Kognitívny: Žiak chápe dôležitosť starostlivosti o svoje 

zdravie. Získava vedomosti o základoch duševnej hygieny. 

Je oboznámený s niektorými problémami lekárskej etiky. 

Afektívny: Žiak si vytvára názory a postoje k svojmu 

zdraviu, ale i k ochrane  zdravia všeobecne. 

Psychomotorický: Žiak vie, čo je pre jeho fyzické 

a duševné zdravie škodlivé. 

Žiak získa vedomosti o pozitívnom 

prístupe k svojmu zdraviu, pochopí 

dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie.  

Bude sa snažiť zdravo žiť a vyhýbať sa 

negatívam, ktoré ohrozujú zdravie. 

Bude oboznámený s niektorými 

problémami lekárskej etiky. 

Ekonomické 

hodnoty a etika 

Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a 

ako cieľ. Primárna orientácia na 

peniaze a materiálne dobrá ako jeden z 

deštrukčných prvkom ľudského života 

(materializmus, konzumizmus) 

Reklama - jej ciele a metódy. 

Dešifrovanie manipulácií konzumizmu 

a orientácia na rozvoj celého človeka. 

"Ekonomické cnosti": sporivosť, 

podnikavosť, umenie hospodáriť 

Kognitívny: Žiak si vytvára postoj k peniazom. Učí sa, čo 

je konzumizmus, zlá reklama. Osvojuje si ekonomické 

cnosti, sporivosť a umenie hospodáriť. Získava vedomosti 

o ochrane spotrebiteľa. Má negatívny uvedomelý postoj ku 

korupcii, praniu špinavých peňazí a finančným podvodom 

Afektívny: Vytvára si postoj pomáhať slabším. Vie odlíšiť 

dobro od zla, poctivé jednanie od podvodu 

Psychomotorický: Žiak je solidárny so sociálne slabšími, 

aktívne sa zúčastňuje finančných zbierok v prospech 

slabších, chorých a starých ľudí. Dbá, aby sporiaca časť 

Žiak získa vedomostí o deštrukčných 

prvkoch ľudského života - 

materializmus a konzumizmus. Pochopí 

negatívum zlej reklamy i dôležitosť 

solidarity so slabšími. Získa vedomostí 

o ochrane spotrebiteľa i poctivosti 

predaja. 

Žiak chápe vzťah medzi ľudskou prácou 

a jej ocenením peniazmi, ale aj medzi 

bohatstvom a chudobou. Uvedomuje si 
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svojpomoc, solidarita, pomoc sociálne 

slabším. Poctivosť, ochrana 

spotrebiteľa. 

jeho financií prevládala nad dlhmi.  význam sociálneho cítenia 

a prosociálnosti. 

Dobré meno a 

pravda ako etické 

hodnoty 

Poznanie a pravda ako etické hodnoty. 

Pravda a lož. Tajomstvo. Je vždy 

nesprávne nepovedať pravdu? Česť, 

dobré meno, ublíženie na cti. 

Kognitívny: Žiak získava vedomosti o pojme pravda ako 

 etickej hodnote, o cti, dobrom mene ale i o ublížení na cti. 

Chráni svoje meno, meno svojej rodiny a uvedomuje si 

následky neetického konania a správania. 

Afektívny: Žiak si vytvára názory a etické postoje k pravde 

i lži, cti, k dobrému menu ale i k ublíženiu na cti. 

Psychomotorický: Žiak vie rozlíšiť, čo je pravda, lož 

a tajomstvo. Snaží sa uchovať si dobré meno. 

Žiak pochopí dôležitosť uchovania si 

dobrého mena. Naučí sa hájiť si svoju 

česť. Bude schopný  komunikovať 

o pravde i  lži a bude sa snažiť pravdu 

obhájiť. 

Je schopný postaviť sa na obranu svojho 

mena proti moci peňazí, korupcii 

a podvodom. Uvedomuje si, že peniaze 

môžu a majú byť použité v prospech 

konania dobra. 

Je si vedomý, že zadĺženie a platobná 

neschopnosť tiež prispievajú 

k poškodzovaniu dobrého mena 

jednotlivca, rodiny  

, firmy, či spoločnosti. 

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

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie Základ

. učivo  

(povin

né) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibiln

é) 

30% 

Človek a 

spoločnosť 

Téma 

č. 1 

- je zodpovedný, rozširuje svoje vedomosti prostredníctvom moderných technológií. 

- je iniciatívny a tvorivý. 

  

 Téma 

č. 2 

- chráni zdravie, odoláva nástrahám závislostí.   

 Téma 

č. 3 

- učí sa hospodáriť a byť solidárny.   

 Téma 

č. 4 

- snaží sa o zachovanie svojho dobrého mena.   

Človek a 

hodnoty 

Téma 

č. 1 

- je empatický.   

 
Téma 

č. 2 

- je zodpovedný k svojmu zdraviu.   

 
Téma 

č. 3 

- je prosociálny, odmietavý voči akýmkoľvek náznakom neetického správania.   

 
Téma 

č. 4 

- je pravdovravný, empatický.   
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Umenie a 

kultúra 

Téma 

č. 1 

- vníma krásu aj jednoduchých vecí.   

Téma 

č. 2 

- hľadá pozitívne vzory.   

 Téma 

č. 3 

- nepodlieha zlej reklame.   

 Téma 

č. 4 

- je zodpovedný za uchovanie svojho dobrého mena.   

Človek a svet 

práce 

Téma 

č. 1 

- je tvorivý.   

 Téma 

č. 2 

- je starostlivý o svoje zdravie.   

 Téma 

č. 3 

- je solidárny.   

 Téma 

č. 4 

- je pravdovravný.   

Človek 

a príroda 

Téma 

č. 1 

- je empatický.   

 Téma 

č. 2 

-zdravie si upevňuje v prírode.   

 Téma 

č. 3 

- odmieta konzumizmus, uvedomuje si vplyv peňazí na poškodzovanie životného prostredia.   

 Téma 

č. 4 

- je zodpovedný, pravdovravný.   

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č. 1 

- rozširuje svoje vedomosti prostredníctvom moderných technológií.   

Téma 

č. 2 

- prejavuje úctu. 

- dbá o zdravý životný štýl. 

  

Téma 

č. 3 

- je prosociálny.   

 Téma 

č. 4 

- záleží mu na dobrom mena a cti človeka.   

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- je solidárny, empatický a prosociálny.   

Environmentálna výchova - chráni prírodu.   

Mediálna výchova - utvára si asertívny vzťah k médiám.   

Multikultúrna výchova - je empatický.   

Celkový počet disponibilných  hodín:   

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva:   
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Celkový počet hodín/školský rok: 17/100 % 

 

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 

Zdroje etického 

poznania 

ľudstva 

Vedieť pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií. 

Vedieť aktívne 

počúvať  

Mať 

zodpovednosť za 

svoje správanie. 

Vytvárať pozitívne 

medziľudské vzťahy. 

Vedieť sa 

realizovať a 

projektovať si 

svoj osobný 

rozvoj. 

Vedieť sa učiť a 

poznať vlastný štýl 

učenia.. 

Život, telesné a 

duševné zdravie 

ako etická 

hodnota 

Vedieť pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií. 

Vedieť slušne 

komunikovať 

a argumentovať. 

Vedieť zvládať 

vlastné emócie a 

správať sa 

kultivovane  

Poznať sebahodnotenie 

s prijatím sebakritiky 

a uvedomovaním si 

svojich silných stránok. 

Vedieť zvládať 

vlastné emócie a 

správať sa 

kultivovane . 

Vedieť aktívne 

pracovať s IKT. 

Ekonomické 

hodnoty a etika 

Vedieť pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií, vie 

argomentovať pri 

obhajobe svojho 

stanoviska  

Vedieť slušne 

komunikovať a 

argumentovať, 

Mať 

zodpovednosť za 

svoje správanie, 

koná morálne vo 

finančných 

otázkach  

Vedieť zvládať vlastné 

emócie a správať sa 

kultivovane, má 

negatívny postoj ku 

korupcii, podvodom 

Vedieť uznať 

názory iných ľudí 

a spolupracovať v 

tíme 

Vedieť aktívne 

pracovať s IKT. 

Dobré meno a 

pravda ako 

etické hodnoty  

Vedieť pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií, 

presadzuje 

pozitívne morálne 

konanie, osudzuje 

a verejne 

pranieruje jeho 

negatívne prejavy.  

Vedieť slušne 

komunikovať 

a argumentovať. 

Mať 

zodpovednosť za 

svoje správanie  

Vedieť zvládať vlastné 

emócie a správať sa 

kultivovane. 

Vedieť uznať 

názory iných ľudí 

a spolupracovať 

v tíme.Obhájiť 

vlastný názor 

a vedieť správne 

argumentovať 

Mať vlastnú 

sebadôveru 

a sebaúctu. 

Neustále sa 

vzdeláva vo 

finančnej a právnej 

oblasti  

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

Cieľom etickej výchovy je nielen informovať žiaka o etických zásadách, ale pomáhať mu, aby si vytvoril na danú tému vlastný názor 

a osvojil si primerané postoje a správanie. Hodiny etickej výchovy majú byť zaujímavé a podnetné, majú pripraviť žiaka na život 

v spoločnosti, ktorá potrebuje zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom. 
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Metódy a formy práce: 

- anketové metódy (dialóg, diskusia), 

- zážitkové metódy (skúsenostné metódy), 

- učenie posilňovaním žiaduceho správania, 

- učenie disciplinovaním, 

- skupinová práca, kooperatívna metóda 

- práca vo dvojiciach, 

- riešenie problému vyplývajúceho z témy, 

- rolové aktivity, 

- príprava a prezentácia vlastnej práce vytvorenej v PowerPointe na danú tému, 

- heuristická metóda 

- práca s textom. 

 

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

a pod.. 

Metodický materiál k predmetu Etická výchova - L. Lencz, O. Križová I., II., III. 1993 

Metódy etickej výchovy - L. Lencz, 1993 

Etická výchova -Roche-Olivar, 1991 

Zdravie – časopis 

Rodina a škola – časopis 

Poviedky z beletrie 

Edukačný portál 

 

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: Náboženská výchova – 8. 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. 

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 naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej 

spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre 

jednotlivca a pre celú spoločnosť. 

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

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

veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.  
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Učivo predmetu má v každom ročníku určenú základnú ročníkovú tému a ročníkový cieľ. Pre 8. ročník ZŠ je témou roka „Dôstojnosť 

človeka“, ktorého cieľom je definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu; vnímať osobnú hodnotu človeka, interiorizovať 

kresťanské postoje a hodnoty.    

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 0,5 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   0,5 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

KTO SOM 

2 hod. 

 

Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie 

svojej veľkosti). 

Zodpovednosť za prijaté dary.  

Sebaprijatie, komplexy. 

Sebaúcta. 

 

Kognitívny: 

Vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy. 

Afektívny: 

Uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov. 

Eliminovať svoje komplexy. 

Psychomotorický: 

Formovať návyk vonkajších prejavov sebaúcty. Vyjadriť 

vlastný názor. Trénovať sa v pozitívnom sebahodnotení.  

 

Vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie 

a komplexy. 

Uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie 

svojich talentov.  

Vyjadriť vlastný názor. 

Rozvíjať návyk vonkajších prejavov 

sebaúcty. 

Eliminovať svoje komplexy. 

Trénovať v pozitívnom sebahodnotení. 

KTO JE ČLOVEK 

4 hod. 

 

Ľudská dôstojnosť. 

Kresťanský pohľad na zdroj dôstojnosti 

človeka (človek stvorený na Boží 

obraz). 

Človek ako muž a žena  (úcta k človeku, 

dôstojnosť muža a ženy, matriarchát, 

patriarchát, sexizmus). 

Kresťanské chápanie rovnakej 

dôstojnosti muža a ženy pred Bohom. 

 

Kognitívny: 

Objaviť  pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere 

v jedného Boha. Sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo 

svetle viery a Svätého písma. Opísať vnímanie muža a ženy 

v rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a 

porovnať ho s kresťanským  pohľadom. 

Afektívny: 

Vnímať a oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní 

a akceptovaní dôstojnosti človeka. Oceniť uskutočňovanie 

sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu.  

Psychomotorický: 

Formovať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a 

zdvorilosti voči opačnému pohlaviu. Prispieť k budovaniu 

dobrých vzťahov prejavením úcty každému človeku. 

Vysvetliť pôvod ľudských práv 

v židovsko-kresťanskej viere v jedného 

Boha. 

Sformulovať pojem dôstojnosť človeka 

vo svetle viery a Svätého písma. 

Oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní 

a akceptovaní dôstojnosti človeka. 

Prispieť k budovaniu dobrých vzťahov 

prejavením úcty každému človeku. 

Opísať vnímanie muža a ženy v rôznych 

kultúrach a rôznych historických 

kontextoch a porovnať ho s kresťanským  

pohľadom. 

Oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí 

muža a ženy z pohľadu kresťanského 

ideálu.  

Rozvíjať návyk vonkajších prejavov 

ohľaduplnosti a zdvorilosti voči 

opačnému pohlaviu. 

ĽUDSKOSŤ 

5 hod. 

Odvrátená tvár ľudskosti (zneužívanie, 

manipulácia, vojna – v minulosti a dnes, 

Kognitívny: 

Klásť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia 

Položiť si otázky o príčinách a zmysle 

ľudského utrpenia a hľadať na ne 
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problém „spravodlivých“ vojen).  

Otázky o zmysle utrpenia, pochybnosť 

ako miesto komunikácie, Boh ukrytý 

v biede sveta (bol som hladný ....). 

Božie kráľovstvo  ako kráľovstvo 

pokoja.  

Ľudskosť (búranie predsudkov, 

tolerancia, Ježišov postoj k ľuďom na 

okraji). 

Objavenie ľudskosti (vykúpenie – 

pozdvihnutie človeka). 

a hľadať na ne odpoveď. Na základe poznania dejinných 

súvislostí hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti. 

Afektívny: 

Vnímať nebezpečenstvo  náboženského fundamentalizmu, 

intolerancie a odsudzovania. 

Psychomotorický: 

Prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným. Odmietnuť 

manipuláciu. 

 

odpoveď. 

Na základe poznania dejinných súvislostí 

hľadať príčiny odvrátenej tváre 

ľudskosti. 

Vnímať nebezpečenstvo  náboženského 

fundamentalizmu, intolerancie 

a odsudzovania. 

Prejaviť vonkajší skutok empatie voči 

iným. 

Spoznať a odmietnuť manipuláciu. 

 

 

DÔSTOJNOSŤ 

A VÝKON 

4 hod. 

 

„Mať“ alebo „byť“ . 

Hodnota práce a dôstojnosť človeka. 

Cirkev slabých (etika chudoby 

a milosrdenstva v Cirkvi, sociálne 

učenie Cirkvi). 

Utrpenie – sviatosť pomazania chorých.  

 

 

Kognitívny: 

Vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na 

základe iba jeho výkonu. Porovnať Ježišov zákon lásky so 

sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti. 

Afektívny: 

Integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt 

sociálneho cítenia spoločnosti i jednotlivca. Nadchnúť sa 

pozitívnymi vzormi z dejín Cirkvi. 

Psychomotorický: 

Vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť 

(štát, mesto, školu, triedu). 

 

Vymenovať dôsledky posudzovania 

hodnoty človeka na základe iba jeho 

výkonu. 

Porovnať Ježišov zákon lásky so 

sociálnymi zákonmi modernej 

spoločnosti. 

Integrovať hodnoty milosrdenstva do 

sústavy hodnôt sociálneho cítenia 

spoločnosti i jednotlivca. 

Nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín 

Cirkvi. 

Vytvoriť zákony „svedectva lásky“ 

obohacujúce spoločnosť (štát, mesto, 

školu, triedu). 

KULTÚRA 

ŽIVOTA 

2 hod. 

 

Kultúra – rozvoj človeka, rozvoj ľudskej 

spoločnosti. 

Hodnoty kultúry života a kultúry smrti 

(liberalizmus – relativizmus hodnôt, 

konzervativizmus – ochrana hodnôt). 

Ľudskosť – kresťanský ideál (kresťanské 

vzory). 

Kognitívny: 

Zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru. 

Na podklade Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od 

počatia po prirodzenú smrť. Porovnať spoločenský prínos 

kresťanských hodnôt pre spoločnosť v porovnaní s prioritami 

liberalizmu. 

Afektívny: 

Uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti. 

Psychomotorický: 

Zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček hodnôt). 

Podľa zostaveného rebríčka hodnôt v modelových situáciách 

demonštrovať ich vonkajšie prejavy. 

 

Zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt 

pre súčasnú kultúru. 

Na podklade Svätého písma posúdiť 

hodnotu človeka od počatia po 

prirodzenú smrť. 

Uvedomiť si kresťanské hodnoty 

integrované v spoločnosti. 

Akceptovať a preferovať život ako 

hodnotu. 

Zostaviť škálu osobných hodnôt (môj 

rebríček hodnôt). 

Porovnať spoločenský prínos 

kresťanských hodnôt pre spoločnosť 

v porovnaní s prioritami liberalizmu. 

Podľa zostaveného rebríčka hodnôt 

v modelových situáciách demonštrovať 

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

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ

. učivo 

(povin

né) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibiln

é) 

30% 

Človek 

a spoločnosť      

Téma 

č.1 

- uvažuje nad potrebou budovania vzťahu s inými ľuďmi   

Téma 

č.2 

- uvažuje nad potrebou prejavov úcty medzi mužom a ženou   

Téma 

č.3 

- dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí   

Téma 

č.4 

- dokáže si uvedomiť potreby trpiaceho človeka   

Človek 

a hodnoty   

Téma 

č.1 

- objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka   

Téma 

č.2 

- objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú dôstojnosť, na rovnakú dôstojnosť muža a ženy   

Téma 

č.3 

- objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú zrelosť   

Téma 

č.4 

- objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka bez ohľadu na jeho výkon   

Téma 

č.5 

- objavuje prínos kresťanského pohľadu na kultúru života   

Umenie a 

kultúra 

Téma 

č.1 

- objavuje rôzne  pohľady na dôstojnosť človeka v kultúre i umení   

Človek a svet 

práce 

Téma 

č.4 

- objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka bez ohľadu na jeho výkon 

- objavuje mravný aspekt sociálneho cítenia 

  

Človek a 

príroda 

Téma 

č.1,3 

- uvedomuje si zodpovednosť za svoje postavenie vo svete – spravovanie sveta   

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č.1 

- rozume komunikácii so svojím ja ako komunikácii so svojím svedomím   

Téma 

č.2 

- rozumie verbálnej a neverbálnej komunikácii 

- je schopný asertívnej komunikácie 

  

Téma 

č.3 

- rozumie vnútornej komunikácii, kladie si otázky o zmysle utrpenia 

- je schopný uvedomiť si spôsob vlastnej komunikácie v konflikte 

 

 

 

 Téma 

č.4,5 

- kladie si otázky a zisťuje odpovede 

- učí sa konfrontovať s názormi iných 

- je schopný empatickej komunikácie 
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Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- je schopný uvedomiť si potrebu sebapoznávania 

- je si vedomý svojich osobnostných kvalít 

- je citlivý a vnímavý na svoje nedostatky 

- prejavuje túžbu po osobnom raste 

- uvedomuje si túžbu po ľudskosti 

- je schopný vnímať rodové stereotypy 

- uvedomuje si kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy 

- je pripravený na tvorivé riešenie konfliktov 

- je schopný klásť si existenciálne otázky a hľadať na ne odpoveď 

- rozvíja postoj empatie 

- vie rozlíšiť postoj mať alebo byť a je otvorený pre postoj byť 

- osvojuje si kresťanský postoj na hodnotu človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu 

- je vnímavý na utrpenie človeka 

- je pripravený stotožniť sa s hodnotami života 

  

Mediálna výchova - osvojuje si kritický prístup k informáciám 

- je schopný kritického posúdenia liberalizmu ako relativizácie hodnôt 

  

Multikultúrna výchova - je vnímavý na postavenie mužov a žien v rôznych kultúrach 

- akceptuje rôzne kultúry a vierovyznania 

- je schopný vnímať zneužitie náboženstva na manipuláciu 

  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 

- uvedomuje si vlastnú dôstojnosť i dôstojnosť iných 

- dokáže rešpektovať hodnotu človeka v rodine i spoločnosti 

-  má úctu k pohlaviu 

  

Environmentálna výchova - uvedomuje si hranice vedeckých experimentov – klonovanie, manipulácia génov   

Celkový počet disponibilných  hodín    

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 17/100

% 

 

Celkový počet hodín/školský rok 17/100 % 

 

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, 
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- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne, 

- kompetencie (spôsobilosti) pracovné, 

- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti, 

- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Téma Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

KTO SOM 

 

- rozume 

komunikácii so 

svojím ja ako 

komunikácii so 

svojím svedomím 

 

 - objavuje prínos 

kresťanského 

pohľadu na 

hodnotu človeka 

 

- dokáže si 

uvedomiť svoje 

potreby a potreby 

iných ľudí 

- uvažuje nad 

potrebou 

budovania vzťahu 

s inými ľuďmi 

- dokáže si 

uvedomiť svoju 

jedinečnosť 

a objavuje svoju 

veľkosť 

- učí sa učiť 

spoluprácou 

KTO JE 

ČLOVEK 

 

- rozumie verbálnej 

a neverbálnej 

komunikácii 

- je schopný 

asertívnej 

komunikácie 

- vyvážene chápe 

svoje záujmy 

v spojení so 

záujmami širšej 

skupiny, resp. 

spoločnosti 

- objavuje prínos 

kresťanského 

pohľadu na ľudskú 

dôstojnosť, na 

rovnakú dôstojnosť 

muža a ženy 

- dokáže si 

uvedomiť svoje 

potreby a potreby 

iných ľudí 

- uvažuje nad 

potrebou prejavov 

úcty medzi mužom 

a ženou 

- je otvorený pre 

kresťanské 

chápanie rovnakej 

dôstojnosti  muža 

a ženy pred Bohom 

- učí sa učiť 

spoluprácou 

- je otvorený pre 

tvorivé myslenie 

ĽUDSKOSŤ 

 

 

- rozumie 

vnútornej 

komunikácii, 

kladie si otázky 

o zmysle utrpenia 

- je schopný 

uvedomiť si 

spôsob vlastnej 

komunikácie v 

konflikte 

- uvedomuje si 

základné 

humanistické 

hodnoty 

- objavuje prínos 

kresťanského 

pohľadu na ľudskú 

zrelosť 

- dokáže si 

uvedomiť svoje 

potreby a potreby 

iných ľudí 

- je zodpovedný k 

druhým 

- objavuje a uznáva 

hranice človeka 

- dokáže sa 

konfrontovať 

s vlastnou vinou 

- je otvorený pre 

tvorivé myslenie 

DÔSTOJNOSŤ 

A VÝKON 

 

- kladie si otázky 

a zisťuje odpovede 

- učí sa 

konfrontovať 

s názormi iných 

- je schopný 

- prácu chápe aj 

ako povolanie 

k spolupráci na 

rozvoji dobrej 

budúcnosti ľudstva 

- objavuje prínos 

kresťanského 

pohľadu na 

hodnotu človeka 

bez ohľadu na jeho 

výkon 

- dokáže si 

uvedomiť potreby 

trpiaceho človeka 

- objavuje mravný 

aspekt sociálneho 

cítenia 

- aplikuje vo 

svojom živote 

jednotlivé prvky 

kresťanskej 

spirituality  

- rešpektuje 

- učí sa vyhľadávať 

a triediť informácie 

- je otvorený pre 

tvorivé myslenie 
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empatickej 

komunikácie 

hranice človeka – 

utrpenie a smrť, je 

otvorený pre 

možnosti ich 

prekonania, ktoré 

ponúka kresťanská 

viera 

KULTÚRA 

ŽIVOTA 

 

- kladie si otázky 

a zisťuje odpovede 

- učí sa 

konfrontovať 

s názormi iných 

- je schopný 

kultúrnej 

komunikácie 

- rozhoduje sa 

v záujme podpory 

a ochrany života 

- objavuje prínos 

kresťanského 

pohľadu na kultúru 

života 

 

- dokáže si 

uvedomiť potreby 

človeka 

 

- vytvára si 

rebríček hodnôt a 

osvojuje si životný 

štýl na základe 

etických princípov 

- je otvorený pre 

kresťanské 

hodnoty 

- učí sa vyhľadávať 

a triediť informácie 

- je otvorený pre 

tvorivé myslenie 

  

 

 

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

Metódy a formy práce: 

- práca s obrazom, 

- práca so zážitkovým predmetom, 

- práca s vykladacím materiálom, 

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

- dramatizácia textu – scénka, pantomíma, 

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

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

- spev, hudba, 

- riešenie úloh samostatne a v skupinách, 

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

- kvízy a súťaže, 

- didaktické hry. 

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. 



191 

 

 

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

a pod..  

DOBRENKOVÁ, Lenka - GEMBALOVÁ, Anna – HRABLAYOVÁ, Lucia - HURAJTOVÁ, Jana: Dôstojnosť človeka. Metodická 

príručka katolíckeho náboženstva pre 8. ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 

2011 

DOBRENKOVÁ, Lenka - GEMBALOVÁ, Anna – HRABLAYOVÁ, Lucia  - HURAJTOVÁ, Jana: Dôstojnosť  človeka. Pracovný zošit 

pre 8. ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2011 

Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 2003  

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

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Rámcový vzdelávací program katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy schválený Konferenciou biskupov Slovenska na 67. 

plenárnom zasadnutí dňa 28. 10. 2010 (KBS/67/28.10.2010). 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:  Výchova umením – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná 

výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia národné a svetové  kultúrne 

dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo 

obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia. 

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností 

a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia, aby mali radosť zo životných podnetov a znalostí, aby sa umenie stalo ich 

súčasťou.  

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Predpokladaný prínos predmetu výchova umením:  

- vyvážene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov, 

- zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej a hudobnej výchovy v predchádzajúcich 

ročníkoch 

- rozvíjať komplexný pohľad na umenie, chápať rôznosť poslania (spoločenskú funkciu) jednotlivých druhov umenia, rozumieť  ich 

vyjadrovacím prostriedkom, médiám, žánrom a komunikačným stratégiám, 

- rozumieť súčasným tendenciám umenia a poznať vlastnú kultúrnu tradíciu, 

- vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, a to nie cez encyklopedické vedomosti, 

ale hlavne prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností; 

- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry (koncerty, festivaly, výstavy, internet, literatúra, reklama, masmédiá ...),  

- rozvíjať najmä tvorivosť žiakov, experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia, 

- vytvárať možnosť projektov prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením, divadlom, filmom, pohybovou kultúrou, 

odievaním, líčením a podobne  

- umožňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming, tvorivé dielne, ateliéry a pod.). 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním  1 hodina/týždeň 

   Interaktívna trieda    1 hodina/týždeň 



193 

 

 
Obsah predmetu je koncipovaný na 32 hodín ročne, to znamená 1 hodina týždenne. Navrhujeme, aby žiaci mali 2 hodiny vcelku každý druhý týždeň. 

Väčšina vedomostí je získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností žiaka – zážitku z vytvárania a vnímania umeleckého diela; 

časť vedomostí o výtvarnom umení, hudbe, performatívnych umeniach, filme, dizajne, architektúre, o vizuálnej a akustickej kultúre sa utvára počas 

motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy, hudobné 

nástroje, plagáty, internet a podobne). 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

1. TC 

Zvuk a obraz – 

jazyk umenia 

1.1. obraz v hudbe,   

hudba v obraze 

spolupôsobenie 

vizuálneho 

a auditívneho 

 

1.2. vyjadrovacie 

prostriedky a ich 

štylizácia v hudbe 

a výtvarnom umení 

/ citové pôsobenie 

výrazu  

 

správne vidíme len 

srdcom 

 

1.3. multimédiá – 

pohyb a dej 

prostredníctvom 

obrazu a zvuku; 

technika – tretia 

ruka človeka 

 

14. hodín 

1.1a) vytváranie hudby na vybrané 

vizuálne artefakty, hľadanie hudobných 

ekvivalentov k výtvarným dielam ... 

hľadanie príbehu a obrazu v hudbe; 

interpretácia obrazu (jeho dotváranie, 

oživovanie...) a umocnenie hudbou 

(pohybom, sprievodným slovom) 

1.1b) hľadanie výtvarných ekvivalentov 

k hudobnému jazyku, formám a 

druhom, štýlom 

pokus vyjadrovať rôzne hudobné formy 

a žánre rôznymi výtvarnými formami; 

analógie medzi vyjadrovacími 

prostriedkami a kompozičnými 

princípmi,  žánrami a štýlmi; môžu sa 

vyjadrovať figuratívne alebo 

nefiguratívne 

1.2. štýl a výraz emócií v hudbe: láska 

a nenávisť stvárnená v hudobných 

dielach. Vážnosť, radosť, hnev, 

nepokoj, netrpezlivosť, sústredenie, 

meditácia, pokoj, úzkosť, strach atď. 

1.3. vytváranie obrazovo –zvukovej 

koláže, elektronické nástroje, 

elektroakustická hudba, počítačová 

hudba, hudba na internete, akustické 

základy spracovania a zaznamenávania 

zvuku.  

Kognitívny: - žiaci dokážu vytvárať 

projekty, v ktorých budú syntetizovať 

vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých 

umeleckých oblastí v intenciách 

polyestetickej výchovy.  

- spoznajú najvýznamnejších slovenských 

a svetových tvorcov diel rôznych 

umeleckých druhov a ich interpretov, 

diela typické pre kľúčové tendencie 

súčasného umenia, ako aj diela 

charakterizujúce štýlové znaky 

historických epoch 

Afektívny: - prostredníctvom precítenia 

a pochopenia umeleckých diel žiaci 

dokážu  prekonať svoj egocentrizmus 

a stotožniť sa do istej miery s autormi 

týchto diel (empatia) pri zachovaní 

svojich vlastných názorov a postojov 

(asertivita) 

Psychomotorický: - osvojujú si technické 

postupy potrebné na spracovanie 

materiálu (nahrávanie, montáž, strih, 

úprava akustického signálu, komunikácia 

a elaborácia prostredníctvom softvérov, 

vyhľadávanie umeleckých podnetov na 

internete a pod. 

 

 

1.1a) výber hudobných skladieb k výtvarným dielam; 

jednoduchá kompozícia inšpirovaná výtvarným dielom; 

hudobno-vizuálne projekty, kompozície, objekty, 

inštalácie ... 

1.1b) maľby (kresby, grafiky ...) rôznych hudobných 

foriem (napr. fúga, sonáta, nocturno, humoreska, seriálna 

hudba; kánonický spev, jódlovanie, rapovanie; valčík, 

tango, rock and roll; kontrast, rytmus, harmónia 

a disharmónia); možnosti figuratívneho i nefiguratívneho 

ponímania 

1.2. vytváranie variácií, ponášok na  obľúbené melódie a 

motívy z počutých skladieb; ich hranie na nástrojoch; 

hľadanie ľudových, umelých i populárnych piesní s 

tematikou lásky, radosti, strachu... zostavovanie scénok s 

emočným zameraním (vymýšľanie dialógov, ich 

zhudobňovanie, príp. aj rapovanie na hotové hudobné 

podklady; 

1.3. výber zvukov a krátkych filmových záberov z archívu 

(edukačné DVD); generovanie počítačových zvukov 

a kombinácií zvuku a obrazu; tvorba vlastných zvukov 

prostredníctvom elektronického nástroja, mikrofónu 

a vlastného hlasu, ruchov rôznych nástrojov...; 

využitie počítačových programov k hudobnej a výtvarnej 

výchove 

2. TC 

Tradície a identita 

2.1. umenie 

a náboženstvo- 

umenie baroka. 

2.1a) umenie a náboženstvo - umenie 

baroka. Človek a viera, vyjadrenie 

posvätného a transcendentna  

ako základných ľudských postojov 

2.1b) modlitba, kontemplácia, 

Kognitívny: - na základe spoznávania 

a osvojovania si umeleckej výpovede 

domácich diel (výtvarných, hudobných, 

literárno-dramatických) v kontexte 

s európskou kultúrou získavajú úctu ku 

2.1a)počúvanie skladieb a diskusia; výber hudby, ktorá 

pôsobí meditatívne, posvätne; porovnávanie s hudbou 

iných kultúr 

2.1b)návrh (tvorba) barokového objektu, napr. relikviára: 

uvedenie do problému a hľadanie fantazijnej analógie: 
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2.2. prostredie a 

situácia  

/ väzby hudby 

a výtvarného 

umenia 

na konkrétne 

prostredie 

 

8. hodín 

meditácia, úžas a bázeň vyjadrené 

v hudbe a výtvarnom v umení - 

porovnanie baroková architektúra, 

barokový objekt, maliarstvo a 

sochárstvo 

2.2a) prostredie a situácia  

inštalácia in situ  

reakcia na daný priestor, jeho výraz, 

históriu 

2.2.b) mestské a vidiecke korene 

umenia World music. Etno... 

Porovnanie kultúry a subkultúry mesta 

s vidiekom; skúsenosti 

tvorcom a dielam svojej krajiny 

- nadobudnú schopnosť otvorene 

prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké 

diela a umelecké prejavy vlastného 

národa, ale i iných národov a etník;  

Afektívny: - žiaci dokážu bez predsudkov 

pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu 

umeleckých hodnôt rôznych kultúr,  

Psychomotorický: - na základe získaných 

zručností žiaci dokážu na primeranej 

úrovni realizovať svoje hudobné, 

výtvarné, pohybové a literárne predstavy 

a integrovať ich v individuálnych alebo 

skupinových projektoch 

návrh a realizácia „relikviára“ pre ruku, nohu, ucho, 

kvetinu, knihu, predmet ... z rôznych materiálov; 

alt.: kresba prvkov barokovej architektúry (kolonáda, 

priečelie, kopula...). 

2.2a) dotvorenie priestoru (školy, klubovne, pamiatky...) 

inštalovaním prvkov (predmety, zrkadlá, materiály, 

maľba, kresba, grafiti), ktoré pozmenia jeho význam 

2.2b) vytváranie hudobno-scénických modelov, typických 

pre život v meste a na dedine: diskotéka, oslavy Nového 

roka na námestiach, pouliční muzikanti, dožinky, dedinská 

svadba (pohreb), zábava s dychovkou, s folklórnym 

súborom, hasičský bál - žiaci vyberajú hudbu a píšu 

scenáre... 

3. TC 

Prieniky umení 

3.1. Divadlo a tanec  

(spojenie s hudbou 

a dizajnom) 

 

3.2. Človek medzi 

ľuďmi 

 

10. hodín 

3.1.- interdisciplinárny projekt  

hudobnej performancie: 

návrhy kostýmov; premena 

prozaického textu na dramatický; 

pohybové stvárnenie postáv; dialóg - 

monológ v hudbe; otázka a odpoveď 

ako forma hudobnej myšlienky; 

hudobné charaktery a portréty 

3.2. - portrét spolužiaka: 

fotografický portrét  osvetlenie, výraz, 

orámovanie – výsek reality ( reklamná 

fotografia ) 

- kresba hlavy  

kreslenie podľa modelu; snaha o 

výstavbu proporcií; 

- na základe kresby pokus o karikatúru  

Kognitívny: - dokážu analyzovať, 

porovnávať a syntetizovať poznatky 

a podnety z prírodných vied, geografie, 

histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov 

a vyhodnocovať ich vplyv na umenie 

Afektívny: - chápu umenie v jeho 

mnohorakých podobách a súvislostiach 

nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania 

voľného času, ale aj ako prostriedok 

skvalitnenia a skultúrnenia svojho života 

Psychomotorický: - dokážu zostavovať 

auditívne, vizuálne i dramatické prvky do 

celkov tak,  aby prostredníctvom nich 

vedeli vyjadriť svoje myšlienky, 

predstavy, postoje, a tak komunikovať 

s okolitým svetom 

3.1. pohybová prezentácia rôznych charakterov na 

improvizovanú hudbu vhodného výrazu; tanečné kreácie; 

výtvarné stvárnenie charakterov podľa hudby; líčenie, 

masky, návrh kostýmu; literárny dialóg, monológ, 

rozhovor - jeho zhudobňovanie alebo podkresľovanie 

vybranou hudbou... 

3.2. popis, fotografia, kresba, hlavy 

(s nárokom na pochopenie procesu výstavby, výrazovosti 

– nie podoby a technickej dokonalosti), 

 

 

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

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ

. Učivo 

- 

povinn

é 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo - 

disponibilné 

30% 
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Človek 

a spoločnosť      

1. TC 

2. TC 

3. TC 

 

 

- má pozitívny vzťah k sebe, vie byť zodpovedný vo svojom konaní 

- háji svoje práva aj práva iných, rešpektuje rôzne náboženstvá, kultúry 

- zaujíma sa o veci verejné, zapája sa do občianskeho a kultúrneho života vo svojom okolí       

- zaujíma sa globálne problémy ľudstva, zapája sa do separovaného zberu odpadových surovín  

- porovnáva minulosť so súčasnosťou, chápe jej historický vývin, poúča sa z nej                  

1  

Človek 

a hodnoty   

1. TC 

2. TC 

3. TC 

- má sa snažiť udržiavať dobré vzťahy medzi spolužiakmi, ľudmi, byť empatický 

- na verejnosti sa má vedieť kultivovane správať podľa základných etických pravidiel  

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

- pozná rôzne vierovyznania, rešpektuje ich 

- snaží sa udržiavať dobré medziľudské vzťahy, rešpektuje ľudské práva a práva detí             

0,5 0,5 

Umenie a 

kultúra 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

 

- rešpektuje kultúru vlastnú a iných národov, pozná ich tradície 

- zaujíma sa o pamiatky ako také nielen v meste a okolí, ale všade kde ma možnosť (galérie, výstavy, 

artefakty v múzeách, hradoch, pamätníky, architektúra…) 

- skúša nové nápady, nové techniky, je kreatívny 

- väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností žiaka 

a zážitku z vytvárania a vnímania umeleckého diela 

- poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia 

- poznať znaky ťažiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného a hudobného umenia 

- orientovať sa v systémoch dizajnu, úžitkového výtvarníctva a architektúry  

- poznať žánre filmu,  najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych 

druhoch umenia, 

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo výtv. umení, 

- orientačne poznať najdôležitejších autorov svetového a slovenského umenia, diskutovať 

o umeleckých dielach 

8 3 

Človek a svet 

práce 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

 

- váži si každú prácu a prejavuje úctu k rôznym povolaniam (dizajnéri, stavbári, maliari, ľudoví   

umelci, reštaurátori...) 

- pracuje podľa pokynov dospelých, ale hľadá aj svoje vlastné tvorivé postupy, nápady 

- zručne narába s výtvarnými pomôckami, hudobnými nástrojmi, audiovizuálnou technikou 

2 1 

Človek a 

príroda 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

- životné prostredie nielen chráni, ale ho aj skrášľuje, dotvára, využíva rôzne výtvarné výrazové 

prostriedky 

- uvedomuje si krásy v prírode, bojuje za zachovanie ich hodnôt pre ďalšie generácie, neničí 

a nedevastuje ju 

2 1 

Jazyk a 

komunikácia 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

 

- vie správne vybrať a použiť slová, frázy, vie sa teda kultivovane vyjadrovať                     

- pozná a používa verbálnu i neverbálnu komunikáciu a vie kriticky ohodnotiť svoje schopnosti  

- používa kritické myslenie a vie vyjadriť  svoj názor rôznymi spôsobmi   

- vie používať informácie v nových kontextoch slovne i tvorivým prístupom                   

- aktívne počúva, kladie otázky, je konštruktívny 

2 1 

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia - uvedomuje si nástrahy a následky pri neopatrnej práci s rôznymi pomôckami ako nožnice, drôtiky, 

ostré hrany odpadového materiálu a pod. 

- správnou životosprávou a pohybom chráni si svoje zdravie 

1  
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- chápe škodlivosť omamných látok a sám odoláva nástrahám závislosti 

Environmentálna výchova - sociálno-spoločenské prostredie a človeka vníma v kontexte s prírodou 

- má kladný vzťah k živej i neživej prírode, jej hodnotám, snaží sa o zachovanie zdravej krajiny 

a všetkých žijúcich organizmov aj pre ďalšie generácie 

2 1 

Mediálna výchova - má poznať najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych  druhoch 

umenia, vie narábať s audiovizuálnou technikou 

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo výtvarnom umení 

2 1 

Multikultúrna výchova - vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska, hudobných 

tradícií s inými typmi kultúr – uvedomiť si a dokázať reflektovať špecifiká svojho kultúrneho 

a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky; hudba, folklór)  

2 1 

Celkový počet disponibilných  hodín   9,5/30% 

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva  

22,5/70

% 

 

Celkový počet hodín/školský rok 32/100 % 

 

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 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

- so záujmom 

počúva, aktívne 

spolupracuje 

- svoje pocity, 

postrehy 

prediskutuje 

s ostatnými 

- vníma verbálne 

i neverbálne 

signále v celej 

podstate, narába 

s časom, 

priestorom 

- vie diskutovať 

o rozdielnosti 

- cíti zodpovednosť 

za kultúrne 

dedičstvo, prijíma 

ho a rozvíja jeho 

etické, duchovné 

a kultúrne hodnoty 

- zapája sa do 

občianskeho života 

v okolí 

- má pozitívny 

vzťah k svojmu 

zdraviu 

- rešpektuje ľudské 

práva, je empatický 

k spolužiakom 

- vníma 

pozorované 

obrazy, má cit pre 

krásno 

- skúma a prijíma 

kultúrne hodnoty 

minulosti, rozumie, 

že svet má mnoho 

kultúr, rešpektuje 

ich 

- všíma si 

zovňajšok a celý 

vzhľad ľudí, ich 

kultivované 

vystupovanie  

- efektívne využíva 

skupinovú prácu, 

je schopný tvoriť 

na spoločnej úlohe 

- dokáže meniť 

názor a prispôsobiť 

sa 

- vie sa vcítiť a je 

empatický 

k ľuďom, ktorí 

nemajú na kvalitné 

výrobky, originály 

a pod 

- vie rozoznať 

konflikt vo 

- chápe potreby 

chudobných, je 

otvorený kultúrnej 

a etnickej 

rôznorodosti 

- je tolerantný 

k tým, ktorí majú 

rôzne problémy, 

najmä existenčné 

- ma súcit 

s emigrantmi, 

pozná  problémy 

rozvojových krajín, 

ich hlad a biedu 

- podporuje 

- hľadá rôzne cesty 

na dosiahnutie 

cieľa, dokáže 

vybrať správne 

možnosti 

- zaujíma sa o nové 

veci 

- kladie si otázky 

a zisťuje na ne  

odpovede 

 - prekonáva 

prekážky 

konštruktívnym 

spôsobom  

- dokáže vyjadriť 
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umenia 

v jednotlivých 

obdobiach, správne 

vyjadriť a 

pomenovať   

- vciťuje sa do 

obsahu hovoreného 

a počutého, kladie 

doplňujúce otázky, 

- o proporčných 

vzťahoch objektu, 

vie vyjadriť jasný, 

zrozumiteľný text 

k daným záberom 

objektom 

- používa vhodnú 

formu aj obsah 

komunikácie, 

správne a odborne 

sa vyjadruje   

a ostatným ľuďom  

- pozná vzácne 

architektonické 

pamiatky svojho 

mesta, okolia 

a iných kultúr, 

ochraňuje ich 

- vie vyjadriť a 

vyhodnotiť štýl 

ľudí, ktorých 

obdivuje (považuje 

za svoj vzor) a 

porovnáva ho so 

svojím štýlom 

- má hľadať vlastné 

cesty 

sebavyjadrenia, 

budovania 

vlastného vkusu, 

imidžu 

 

- vníma ľudovú 

tvorivosť, 

rešpektuje kultúrne 

tradície národa, 

iných etník 

- dokáže vhodne 

dešifrovať 

a porozumieť 

hudbe, jej 

špecifikám 

- pozná hudobnú 

kultúru, rešpektuje 

individuálny 

hudobný vkus 

- uvedomuje si 

svoju kultúrnu 

identitu 

- uvedomuje si 

rozdielne znaky 

v jednotlivých 

obdobiach, slohoch 

a rozlišuje ich 

- zaujíma sa 

o múzeá, galérie, 

hudobné divadlá.... 

vzťahoch 

- chápe a berie do 

úvahy rozdielnosť, 

potreby a záujmy 

v minulosti 

a súčasnosti 

- vie vyjadriť svoje 

pocity z práce 

ľudovej tvorivosti 

a vníma ich 

v plnom rozsahu 

- uvedomuje si 

rozdiely bývania 

podľa sociálnych 

skupín   

- svoje pocity, 

postrehy  o hudbe, 

obrazoch, umení 

prediskutuje 

s ostatnými, má na 

nich vlastný názor 

zbierky, nadácie 

a pod. 

- chápe poslanie 

rodiny, vie sa 

prispôsobiť 

rodinnému 

rozpočtu a vníma 

sa ako jej súčasť 

 

svoj názor, je 

schopný 

diskutovať 

- premýšľa nad 

sebou, skúma 

okolie 

- s uvedomením 

koná a bojuje za 

svoj názor a 

životný cieľ 

- uvedomene hľadá 

vlastné riešenia, 

odkláňa sa od 

vyjadrovacích 

schém, stereotypov 

na základe 

podnetov fantázie a 

vlastného názoru, 

či myslenia  

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

V predmete výchova umením je žiak vedený k tomu, aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne       

formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor.  

Metódy a formy práce: 

- skupinová práca, práca vo dvojiciach, 

- riešenie nadhodeného problému, 

- rolové aktivity, 

- príprava a prezentácia vlastnej práce (žiaci, aj učiteľ) vytvorenej v PowerPointe na danú tému, 

- anketové metódy  (dialóg, diskusia), 

- zážitkové metódy (skúsenostné metódy), 

- projektové aktivity žiakov, 

- práca s hudbou, pohybom, textom, médiami. 
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6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky 

a pod..  

Učebnice zatiaľ nie sú vydané. Učitelia k práci  používajú len staré učebnice, dostupné metodiky, odbornú literatúru, časopisy, internet.      

Edukačné DVD výtvarnej výchovy 

Učebnica HV pre 9. ročník / prof. PhDr. Langsteinová, doc. Mgr. Felix, Kopinová / SPN 

Učebnica HV pre 8. ročník / prof. PhDr. Langsteinová, doc. Mgr. Felix, Kopinová / SPN 

Metodická príručka pre 8. a 9. ročník ZŠ / prof. PhDr. Langsteinová, doc. Mgr.Felix, Kopinová / SPN 

Hudobné nahrávky CD, DVD 

Edukačný portál: Infovek, Moderný učiteľ, Zborovňa, Učení online, vyhľadávací systém internetu Google a pod. 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet výchova umením je ohodnotený známkou. Hodnotenie žiakov je stále vyjadrené v pozitívnom zmysle, ocenením práce žiaka je 

tiež pochvala učiteľa, prípadne potlesk a uznanie spolužiakov.  

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 a športová výchova – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného 

štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas 

školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom 

účinku osvojených zručností a návykov. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné 

schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú 

gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a  dbať o  

zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby 

ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.  

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 

 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý  tvoria základné poznatky o význame pohybových 

aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení 

a pohybové prostriedky. V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch modulov. 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu 

 

Ciele jednotlivých modulov 

Zdravie a jeho poruchy: 

- pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie, 
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- mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými prostriedkami, 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc, 

- vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie. 

- mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto. 

Zdravý životný štýl: 

- poznať a dodržiavať zásady správnej výživy, 

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

- mať predstavu o svojich pohybových možnostiach, 

- pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy, 

- pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho dosiahnutie. 

Zdatnosť a pohybová výkonnosť: 

- poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

- vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 

- vedieť diagnostikovať a hodnotiť  pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov, 

- vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti. 

Športové činnosti pohybového režimu: 

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

- vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti, 

- prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 

- preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 

- mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Štruktúru učiva tvoria tematické celky (ďalej len TC), ktoré sú rozdelené na základné a 

výberové. V ročnom cykle sa počíta vo všetkých ročníkoch so 66 vyučovacími hodinami. 

Ciele modulu 1 a čiastočne modulu 2 sa plnia prostredníctvom obsahu tematického celku Poznatky z telesnej výchovy a športu, ciele modulov 

3 a 4 prostredníctvom všetkých ostatných tematických celkov. 

Obsah základných TC je koncipovaný tak, aby si ho mohla a zároveň i mala osvojiť väčšina žiakov. 

 
Základné tematické celky 

Poznatky z telesnej  výchovy a športu       

Všeobecná gymnastika 

Atletika 

Základy gymnastických športov 

Športové hry                      

Povinný výberový tematický celok 
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Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Atletika EU-T : skok z miesta, člnkový 

beh EU-T: ľah-sed, výdrž v 

zhybe, vytr. beh  

Technika behu, bež. abeceda  

Štarty (nízky, polovysoký)  

Beh rýchly – K 

Skok do diaľky / Vytrvalostný 

beh Skok do diaľky / 

Vytrvalostný beh- K Skok do 

diaľky / Vytrvalostný beh- K  

Hod kriketovou loptičkou - K 

Technika behu, bež. abeceda 

Technika skoku (rozbeh, odraz) 

Technika skoku (prechod, 

dopad) Štafetový beh (beh, 

odovzdávka) Štafetový beh 

(preberanie) Štafetový beh – K 

Skok do diaľky  

Hod kriketovou loptičkou EU - T 

Kognitívny:  

Osvojiť si atletickú terminológiu, vedieť opísať 

základnú techniku atletických disciplín, vedieť vysvetliť 

zásady hygieny a úrazovej zábrany. Poznať pravidlá, 

aby sa mohli podieľať na atletických pretekoch nielen 

ako pretekári, ale aj ako rozhodcovia. Poznať vlastný 

somatický vývin. 

Afektívny:  

Podnietiť pozitívny vzťah k atletike, najmä k 

vytrvalostnému behu, aby vo voľnom čase vhodne 

využívali jednotlivé atletické disciplíny na zvýšenie 

svojej telesnej kondície. Podnietiť pocity súťaživosti v 

rámci fair-play ako pretekári, rozhodcovia, organizátori 

a diváci. Motivovať žiakov k ďalšej športovej činnosti. 

Psychomotorický:  

Vedieť demonštrovať správnu techniku behu, nízkeho a 

polovysokého štartu, skoku do diaľky hodu loptičkou. 

Osvojiť si pohybové zručnosti v daných atletických 

disciplínach. Rozvoj psychomotorických schopností a 

pohybových zručností zodpovedajúcich adekvátnym 

somatickým, motorickým a psychickým predpokladom 

žiakov. Usmerniť ďalší rozvoj somatických schopností. 

-vedieť sa orientovať v základných atletických 

disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať, 

-poznať význam a vplyv základných prostriedkov 

kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu 

a využíva ich vo svojej spontánnej pohybovej 

aktivite, 

-poznať základné pravidlá atletických disciplín 

a pod dohľadom pedagóga je schopný pomáhať pri 

organizácii a rozhodovaní atletických súťaží,  

-poznať význam rozcvičenia a vie sa aktívne 

zapojiť do jeho vedenia, 

-poznať a  uplatňovať zásady fair-play ako 

súťažiaci, rozhodca, organizátor, divák, 

 

Basketbal P: HČJ - prihrávky, dribling  

H: Hra - ZP  

N: Dribling, streľba  

H: K: Prihrávky, dribling, 

streľba/Hra  

N/H: Utočné kombinácie / Hra 

N/H: Obranné kombinácie / Hra 

K: Herný výkon 

Kognitívny:  

Vedieť vysvetliť útočné a obranné kombinácie. Osvojiť 

si poznatky o herných činnostiach, pravidlách a 

pokynoch rozhodcu 

Afektívny:  

Vytvoriť pozitívny vzťah k športovým hrám, aby sa 

týmto hrám venovali aj vo svojom voľnom čase. 

Psychomotorický:  

Dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá 

umožňuje hrať zápasy podľa pravidiel. Uplatniť aspoň 

jeden útočný herný systém a obranu proti nemu. 

 

 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy, 

-vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov 

v obrane i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie 

(vlastné, aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. 

stretnutím, 

-vykonávať funkciu rozhodcu , zapisovateľa, 

časomerača na hodinách určených na hru 

Testovanie 

Lyžiarsky kurz 

S  P  O  L  U    66  hodín                         

Výberové tematické celky 

Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry     

Korčuľovanie 

Aerobik, akvaaerobik 

Športové úpoly a sebaobrana     

Tance (základy spoločenských tancov, disko tancov, ľudových tancov)     
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a v záujmovej forme športových hier a viesť 

jednoduchý pozorovací hárok o hráčskom výkone 

družstva, 

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho 

individuálneho športového výkonu a aj výkonu 

svojho družstva. 

Gymnastika A: Kotúle  

A: Stoj na hlave 

 A: Zostavy - K  

Pr: Roznožka 

Pr: Výskoky, skrčka  

Pr: Preskok – K 

Kr: Vis vznesmo, strmhlav  

Kr: Vis vznesmo, strmhlav - K  

A: Stoj na rukách  

A: Premet bokom 

A: Zostav y  

A: Zostavy - K  

Hr: Výmyk  

Hr: Visy / Výmyk – K 

Hr: Zhyby / Kl: Polohy  

Hr: Kmihy / Kl: zostavy -K 

Kognitívny:  

Vedieť uplatniť názvoslovie, opísať základné pojmy, 

všeobecné pravidlá športovej gymnastiky. Poznať 

zásady bezpečnosti pri cvičení v rôznych podmienkach a 

prostredí a aplikovať ich v telovýchovnej praxi 

Afektívny:  

Vypestovať schopnosť nebáť sa, prekonávať prekážky. 

Rozvíjať pozitívny a aktívny vzťah ku gymnastike. 

Vedieť ovládať pocity spojené s rizikovým správaním a 

prekonávať pocity ohrozenia vlastnej bezpečnosti a pudu 

sebazáchovy. 

Psychomotorický  

Optimálne rozvinúť koordinačné schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a elasticitu svalov, statickú a dynamickú 

silu, vedomú kinestetickú diferenciáciu pohybov. 

Rozvinúť dynamický stereotyp psychomotorickej 

činnosti spojenej s dopomocou a poskytnutím záchrany 

spolužiakom. Zautomatizovať gymnastické pohybové 

zručnosti. 

-poznať gymnastické športy, vedieť popísať  

disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ 

-vedieť so zameraním správne pomenovať  

cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary, 

-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie na vybraný 

gymnastický šport, 

-vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné 

cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a 

predviesť pohybové kombinácie  v zostave 

jednotlivca alebo skupiny, 

-uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní 

gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, 

cvičebných tvaroch, vedieť ohodnotiť techniku, 

estetiku a skladbu gymnastického cvičenia 

v disciplínach vybraného gymnastického športu, 

-dokázať postrehnúť chyby v predvedení, držaní 

tela, rozsahu pohybu, svalovom napätí, poznať 

práva a povinnosti v gymnastických pretekoch, 

-vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu športovú 

úroveň.  

Volejbal   P: HČJ - výber  

P: HČJ - výber  

H: Hra  

N: Prihrávky, nahrávky  

K: Prihrávky, nahrávky  

NH: výber                             RG 

H: Hra  

K: Herný výkon 

Kognitívny:  

Osvojiť si poznatky, ktoré umožnia okrem funkcie 

hráča, postupne sa podieľať na funkcii rozhodcu, 

zapisovateľa, časomerača a pod. 

Afektívny:  

Vzbudiť pozitívny vzťah k športovým hrám, aby chceli 

plniť funkcie súvisiace s organizáciou zápasov. 

Psychomotorický: 

Osvojiť si kolektívne psychomotorické zručnosti, 

zosúladiť vlastný motorický prejav v súčinnosti so 

spoluhráčmi. 

 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku 

základných herných činností jednotlivca a využiť 

herné kombinácie a systémy, 

-vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov 

v obrane i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie 

(vlastné, aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. 

stretnutím, 

-vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného 

rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na hodinách 

určených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme 

športových hier a viesť jednoduchý pozorovací 

hárok o hráčskom výkone družstva, 

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho 
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individuálneho športového výkonu a aj výkonu 

svojho družstva. 

Hádzana P: HČJ - prihrávky, uvoľ ňovanie 

H: Hra - ZP  

N: Vedenie lopty  

H: Hra  

K: HČJ - test  

N/H: Obrana (odovzdávanie, 

preberanie)  

N/H: Útok (hoď a bež)  

K: Herný výkon 

Kognitívny: 

Osvojiť si poznatky, ktoré umožnia primerane hodnotiť 

kvalitu realizovanej pohybovej činnosti kov i kvalitu 

vlastnej spolužia činnosti. 

Afektívny:  

Vypestovať tolerantné správanie i pocit zodpovednosti 

za konanie vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, rodičom 

a starším. 

Psychomotorický  

Spoľahlivo osvojiť herné pohybové zručnosti a návyky u 

jednotlivcov 

 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy, 

-vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov 

v obrane i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie pred 

hrou, resp. stretnutím, 

-vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného 

rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na hodinách 

určených na hru a v záujmovej forme športových 

hier a viesť jednoduchý pozorovací hárok 

o hráčskom výkone družstva, 

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho 

individuálneho športového výkonu a aj výkonu 

svojho družstva. 

Futbal P: HČJ - prihrávky  

H: Hra  

N: Vedenie lopty  RG: Polohy, 

pohyby 

 H: Hra          RG: Cvič. s 

náradím  

N: Streľba      RG: Cvič. na 

hudbu  

K: Herný výkon     RG: Tanečné 

kroky 

Kognitívny:  

Vedieť zostaviť krátke vlastné cvičenia na zvolenú 

hudbu 

Afektívny:  

Vytvoriť pozitívny vzťah a aktívny záujem o disciplíny 

rytmickej gymnastiky. Mať radosť s estetického 

pohybového prejavu. 

Psychomotorický  

Vypestovať kultúrnu psychomotorickú pohybovú 

koordináciu v harmónii s rytmom hudby. 

 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy, 

-vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov 

v obrane i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie pred 

hrou, resp. stretnutím, 

-vykonávať funkciu rozhodcu, zapisovateľa, 

časomerača na hodinách určených na hru 

a v záujmovej forme športových hier a viesť 

jednoduchý pozorovací hárok o hráčskom výkone 

družstva, 

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu individuálneho 

športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu telesná výchova a športová príprava na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Človek a spoločnosť       - vytváranie pozitívnych vzťahov  k starším, učiteľom 
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Človek a hodnoty    - vytvára si pozitívny  vzťah k pohybu 

 - je schopný spolupracovať, vytvárať väzby s inými ľuďmi.  

Umenie a kultúra  - správa sa v rámci fair - play 

Človek a svet práce  -dokáže využiť svoje schopnosti, vedomosti i zručnosti v bežnom živote  

Človek a príroda  - oceňuje význam prírody v živote človeka - prispieva k jej ochrane  

Jazyk a komunikácia  - dokáže sa jasne a zrozumiteľne vyjadrovať  

 - správnym využívaním slov zlepšuje komunikáciu v triede 

- formuje si návyk slušného vyjadrovania 

 - oceňuje  verbálnu, ale aj neverbálnu komunikáciu. 

- používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno – časových aktivít 

 - komunikuje prostredníctvom gesta, postoja, pohybu 

Matematika a práca s 

informáciami 

 - vie odhadnúť presnosť a vzdialenosť 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - realizuje sa počas účelového cvičenia dvakrát do roka 

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k prírode  

- oceňuje a nadchýna sa jej krásou 

 

4.Požiadavky na výstup. 
V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si pohybových činností, rozvíjania 

pohybových schopností a výchovy charakterových a iných vlastností osobnosti. Majú dôležitý význam pri vytváraní postojov k zdravému 

životnému štýlu i k celoživotnej pohybovej aktivite. Sú podmienkou úspešného vykonávania praktických činností. Delia sa na všeobecné 

a špecifické.  

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Téma Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

Zdravie a jeho 

poruchy 

Zdravý 

životný štýl 

 

Zdatnosť 

a pohybová 

výkonnosť 

 

Športové 

činnosti 

Žiak sa dokáže 

jasne 

a zrozumiteľne 

vyjadrovať. 

Žiak používa 

správnu 

odbornú 

terminológiu 

v edukačnom 

procese i počas 

voľnočasových 

Žiak vie vysvetliť dôvody potreby 

vykonávania pohybovej činnosti v dennom 

režime so zameraním na úlohy ochrany 

vlastného zdravia. 

Žiak používa odbornú terminológiu 

osvojených pohybových činností a oblastí 

poznatkov. 

Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie 

pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri 

vykonávaní pohybových činností súťažného 

Žiak má zážitok 

z vykonávanej pohybovej 

činnosti. 

Žiak dokáže zvíťaziť, ale 

i prijať prehru v športovom 

zápolení i v živote, uznať 

kvality súpera. 

Žiak dodržiava princípy fair-

play. 

Žiak sa zapája do 

mimoškolskej telovýchovnej 

Žiak prejavuje 

pozitívny vzťah k sebe 

i iným. 

Žiak efektívne pracuje 

v kolektíve. 

Žiak vie racionálne 

riešiť konfliktné 

situácie, najmä v športe. 

Žiak  sa správať 

empaticky a asertívne 

pri vykonávaní 

Žiak si vie vybrať  

a vykonávať 

pohybové činnosti, 

ktoré bezprostredne 

pôsobia ako 

prevencia 

civilizačných chorôb. 

Žiak dokáže rozvíjať 

všeobecnú pohybovú 

výkonnosť 

s orientáciou na 

Žiak vie 

zdôvodniť 

potrebu 

zaradenia 

pohybových 

aktivít do 

svojho denného 

režimu. 

Žiak vie 

zdôvodniť 

potrebu 
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pohybového 

režimu 

aktivít. charakteru. 

Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey 

a riadi sa nimi vo svojom živote. 

Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň 

svojej pohybovej výkonnosti a telesného 

rozvoja podľa daných  noriem.  

Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze 

v rôznom prostredí. 

Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické 

požiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti. 

Žiak pozná životné priority a priority 

v starostlivosti o vlastné zdravie. 

Žiak pozná negatívne účinky návykových 

látok na organizmus 

a športovej aktivity. 

Žiak využíva poznatky, 

skúsenosti a zručnosti 

z oblasti telesnej výchovy a 

športu a iných predmetov so 

zameraním na zdravý spôsob 

života a ochranu prírody. 

 

telovýchovných a 

športových činností, ale 

i v živote. 

 

udržanie a zlepšenie 

zdravia. 

Žiak má osvojené 

primerané množstvo 

pohybových činností 

vo vybraných 

odvetviach telesnej 

výchovy a športu a 

vie ich uplatniť vo 

voľnom čase. 

 

rozohriatia 

organizmu a 

rozcvičenia pre 

športový výkon 

i ako prevenciu 

pred zranením. 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 
Výučba predmetu telesná výchova má byť zaujímavá a pestrá. Má žiakov učiť o význame pohybovej aktivity ako nepostrádateľný 

prostriedok pre optimálne upevnenie fyzického a duševného zdravia, a tým i pre plnohodnotný život v náročných a pernamentne 

meniacich sa spoločenských podmienkach. 

Metódy a formy práce: 

- obrazová metóda, 

- analytická – každý prvok pomenovať, ukázať aj s použitím demonštrátora, popísať a samostatne precvičovať, 

- syntetická – po zvládnutí všetkých prvkov ich postupne spájať do komplexného celku, 

- samostatné precvičovanie, 

- kolektívne precvičovanie, 

- skupinové precvičovanie, 

- video. 

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.. 

Metodická príručka Telesná výchova pre 5. až 8. ročník ZŠ  Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo Bratislava 

Hádzana športový tréning Jozef Slovík a kol. 

Metodika ľahkej atletiky Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo Bratislava 



206 

 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet telesná výchova a šport je ohodnotený známkou. Hodnotenie žiakov je stupnicou od 1 po 5.  

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: Technika – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Predmet Technika podobne ako celá oblasť vzdelávania Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, 

vedie žiakov k získaniu základných manuálnych 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, technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Vzdelávacia 

oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a dopĺňa 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. V 8. ročníku nadväzuje na témy Človek a technika, Jednoduché stroje a prevody, Technické 

materiály preberané v siedmom ročníku ich rozšírením  a aplikáciou na domácnosť. 

Organickou  súčasťou  učebného  predmetu  technika je  aj  systém  vhodne  zvolenej projektovej práce, ktorej  správna  realizácia  si  

vyžaduje  osvojenie  si  základných manuálnych zručností technického kreslenia a práce s počítačom a návykov bezpečnej práce.  

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k technike a práci. 

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:  

- uvedomeniu si významu technického pokroku civilizácie ale aj ochrane životného prostredia, 

- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili, 

- rozvoju národného cítenia, morálnych  a vôľových  vlastností  (systematickosť  práce  k dosiahnutiu  cieľa, vytrvalosť, samostatnosť)  

- estetickému vnímaniu. 

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  

- poznávaniu jednoduchých technologických postupov, 

- osvojeniu si poznatkov o cenotvorbe a energetickej náročnosti civilizácie, 

- osvojeniu si základov technického kreslenia a kreslenia technických výkresov počítačom, 

- uplatňovaniu poznatkov z matematiky a geometrie. 

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k: 

- získavaniu  pracovných  zručností  a skúseností  v oblasti  tvorby  životného  prostredia, 

- získavaniu  pracovných  zručností  a návykov    používaním  správneho  náradia  a technického zariadenia. 
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Učebný predmet Technika v „Štátnom vzdelávacom programe ISCED 2 1. upravená verzia Máj 2009“ sa vyučuje v 8. ročníku ako 

povinný  predmet.  Časová  dotácia  je  16,5 vyučovacích hodín ročne s rozdelením na 0,5 hodina týždenne. Je  v kompetencii učiteľa  

rozhodnúť,  ktoré  z praktických zručností  bude realizovať. V učebnom obsahu predmetu sa  taktiež realizuje časť obsahov  Osobnostnej  

a sociálnej  výchovy,  Environmentálnej  výchovy,  Tvorby projektov a iných prierezových tematík Štátneho vzdelávacieho programu 

ISCED 2.   

Technická náplň hodín závisí od aktuálneho materiálno-technického vybavenia školy pričom  musia  byť  dodržané  bezpečnostné  

predpisy. 

 

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

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Technické kreslenie (4 hod)  

 

Druhy čiar, 

Meranie a obrysovanie 

Pravouhlé premietanie 

Zjednodušovanie a schémy 

na počítači 

 

Kognitívny:  Žiak vie správne používať 

pojmy počítačová grafika, kolmý 

priemet, kóta, kótovacia čiara, technická 

norma, meradlo, schematický nákres 

Afektívny: Vytvoriť pozitívny vzťah 

k predmetu technika a k odbornému 

vyjadrovaniu sa 

Psychomotorický: Naučiť žiakov 

pracovať samostatne, tematicky. 

predostrieť žiakom význam 

medzinárodného. Rozvíjať priestorové 

videnie obrazmi telies 

Vysvetliť typy čiar a zmysel ich použitia, zaviesť 

pojem kóta, mierka a meracia jednotka 

oboznámiť sa s dostupným softwérom na 

technické kreslenie, vedieť zobraziť  obraz kocky 

a kvádra, 

demonštrovať obraz telesa v pravouhlom 

premietaní. 

 

Pracovné postupy a nástroje (4 hod)  

 

Delenie materiálov 

Spôsoby spracovania plastov 

Povrchová úprava dreva, 

kovov a plastov 

Spájanie  

 

Kognitívny:  Žiak rozumie pojmom 

spájkovanie, ohýbanie, odlievanie, 

rezanie, lakovanie, vysekávanie a pod 

Žiak vie uviesť príklady opracovaných 

predmetov v domácnosti. 

Afektívny: Vzbudiť záujem u žiaka 

o precíznosť pri práci (na dosiahnutie 

pekného povrchu, silného spoja, 

s krehkým materiálom,...) poukázať na 

zdravotné nebezpečenstvá používaných 

lakov ale aj o estetiku prevedenia  

Psychomotorický: Vedieť vypracovať 

návrh, prierez spojením súčiastky 

a vedieť sa orientovať v predloženej 

predlohe 

Opísať spôsoby delenia materiálov, strihanie, 

štikanie, rezanie, dlabanie, vŕtanie, tvárnenie, 

odlievanie kovov  

zapísať a vysvetliť spôsoby úpravy termoplastov a 

termosetov 

orientovať sa v druhoch farieb a lakov a iných 

povrchových úprav – voskovanie, leštenie 

určiť druh spojenia – nitovanie, klincovanie, 

lepenie 

Technika v domácnosti (4 hod)  

 

Technika v domácnosti 

Činnosť a obsluha 

Kognitívny: Žiak pozná pojmy elektrický 

spotrebič, centrálne kúrenie, bytová 

Čo nám uľahčuje a spríjemňuje život. Elektrická 

energia, premena el. energie na pohybovú a 
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elektrických spotrebičov 

v domácnosti 

Prvky bytovej inštalácie, 

voda, kúrenie, kanalizácia 

Prostriedky ručnej 

mechanizácie  

 

inštalácia, plavákový ventil 

Afektívny: Pochopiť aké je dôležité 

poznať energetické značenie spotreby 

spotrebičov, zistiť v čom je chyba ak 

kvapká voda v vodovodného kohútika, či 

preteká toaleta 

Psychomotorický: Žiak má vedieť 

plynulo niekoľkými vetami opísať na aký 

účel používa sa aká technika v 

domácnosti 

tepelnú 

Oboznámenie sa s bezpečnou vzdialenosťou od 

vykurovacieho telesa. Ako postupovať pri zistenej 

nefunkčnosti zariadenia. 

Naučme sa hospodáriť  (3 hod)  

 

Ako sa určujú ceny 

Ako zistíme prevádzkové 

náklady 

Rozumný pomer medzi 

cenou a úžitkom 

Kognitívny: Žiak vie vysloviť domnienku 

aké náklady boli zohľadnené pri určovaní 

ceny výrobku. Oboznámi sa s pravidlami 

tvorenia napr. domáceho či štátneho 

rozpočtu. Vie rozanalyzovať prečo sú 

niektoré výrobky (potraviny) dotované (a 

odkiaľ), správne sa orientuje v pojmoch 

uvedených vpravo 

Afektívny: Napísať jednoduchý prierez 

cenotvorby od nákupu materiálu až 

vytvorenie výroboku na konkrétnom 

príklade. 

Psychomotorický: Ukázať ako efektívne 

viesť svoj rozpočet.  

Na konkrétnych elektrospotrebičoch z domácnosti, 

chladnička, mraznička, vŕtačka, vysávač, sušič 

vlasov a pod rozanalyzovať vzťah medzi pojmami 

cena, zisk, náklady, daň z pridanej hodnoty, cena 

výrobku, cena práce, amortizácia, priemerná cena, 

reklama, úver, úžitok 

Ako tieto pojmy menia koncovú cenu spotrebiča 

a aký je ich obsahový význam 

 Námety na tvorbu projektov   
1. Slávni vynálezci Slováci (Murgaš, 

Petzval, ...) 

2. Technologický proces výroby 

súčiastky 

3. Inzerát pracovného trhu požadujúci 

ovládanie softwéru tech, kreslenia 

Alternatívne: 

1. Osobnosť histórie 

aktualizovaná k výročiu 

narodenia alebo úmrtia 

2. Zistenie cien energie 

v regiónoch Slovenska 

 Vedieť pozorovať a spozorovať javy,  presadiť 

vlastný nápad až po využitie v praxi, interpretovať 

ho, vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované 

údaje a informácie na stanovenú problematiku 

 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu technika  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

 

 

Žiak 

Človek a spoločnosť Téma č.2,3 Projekt 

č. 2 

- využitie získaných vedomostí v praktickom živote 

- vypestovať si kladný vzťah k práci  

- vzbudiť záujem o precíznosť v práci 

Človek a hodnoty Téma č.2 Projekt 

č.1,2,3 

- vážiť si prácu, výsledky práce svojej a iných 
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Umenie a kultúra Projekt č. 1 - vedieť opísať  výrobky prípadne ich dopad na prostredie, v ktorom sa budú používať 

Človek a svet práce 
Téma č.1,2,3,4 - sebarealizácia, sebauvedomovanie svojich schopností, predností a nedostatkov 

- príprava na voľbu povolania, zisťovanie vlastných schopností a zručností 

Človek a príroda Téma č.3 - vplyv techniky na náš život a životné prostredie, ekológia, míňanie nerastných surovín veľkým tempom 

Jazyk a komunikácia Téma č.2,3,4 - správna komunikácia a vyjadrovanie sa v odbornej terminológii 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - poznať históriu techniky 

- pripravovať sa na budúce uplatnenie v spoločnosti 

- osvojiť si kladný vzťah k práci 

Environmentálna výchova - vzájomné pôsobenie techniky a prírody, úloha človeka v regulácii rovnováhy 

Mediálna výchova - výber vhodných vzdelávacích filmov a programov s danou tematikou, exkurzie, výstavy 

 

4.Požiadavky na výstup.  

Kompetencie žiaka: 

- schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

- schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byť samostatným, 

- schopnosť hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor, 

- schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, 

- schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť. 

Pracovné kompetencie žiaka: 

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, 

- dodržuje stanovené pravidlá, plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky, 

- pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z 

hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt, 

- využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného rozvoje i svojej prípravy na 

budúcnosť, 

- robí podložené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste, 

- orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského zámeru  a k jeho realizácii, chápe 

podstatu, cieľ  a  riziko podnikania, rozvíja svoje podnikateľské myslenie. 

Žiak by mal:  

- poznať základné ručné náradie, 

- správne vybrať a upraviť materiál, 

- prakticky sa starať o prostredie v ktorom vyrastá, domácnosť, škola. 

Medzipredmetové vzťahy:  
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Rozvíjajú žiaka uplatniť vedomosti v nových situáciách. V tomto ročníku má predmet Technika úzke medzipredmetové vzťahy na 

matematiku a geometriu napr. hrúbka a typy čiar, priestorové útvary, dejepis poznať pôvod zaujímavých technických vynálezov a 

vynálezcov Slovákov, informatiku - v technickom rysovaní a písme, výtvarnú výchovu - estetické a umelecké stvárnenie životného 

prostredia. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- správne používanie  

odbornej terminológie, 

frazeológie  

 

- byť inovatívny 

- motivácia poznávať 

nové skutočnosti  

- chápe význam práce 

pre jednotlivca a pre 

spoločnosť 

- dokáže vyhľadávať 

informácie na 

internete a v iných 

médiách, 

encyklopédiách 

a technických 

náčrtoch 

- dokáže selektovať 

získané informácie 

z rôznych médií 

a spracovať ich 

esteticky 

- dôvera vo vlastné 

schopnosti a možnosti, 

kreativita pri práci, 

schopnosť technicky 

myslieť, schopnosť 

myslieť v krokoch 

- vie budovať vzťah 

medzi daným 

predmetom a realitou 

- vie prostriedky IKT 

na vyhľadávanie, 

spracovanie, uloženie 

a prezentáciu 

informácií 

- príprava na budúce 

povolanie 

- vie si vybrať vhodný 

softvér na uľahčenie 

učenia sa a získavania 

nových informácii 

 - vie sa sústrediť na 

podstatu riešeného 

konkrétneho problému 

- vie použiť získané 

vedomosti pri ďalšom 

učení sa a v praxi 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Motivačné metódy, aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné metódy, projektová metóda, pozorovanie, práca 

s odborným textom, samostatná práca, skupinové vyučovanie, metódy opakovania a precvičovania. skupinová práca, demonštračné 

ukážky a experimentálna činnosť. 

Z foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina a skupinová práca. V organizovaní vyučovacieho predmetu kladieme dôraz na tímovú prácu. 

Žiaci sa učia vzájomne komunikovať v tíme, spoločne pracovať, vedieť uplatniť svoj názor pri riešení problému a v praktickej činnosti, 

niesť zodpovednosť za prácu v tíme. 

 

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

a pod..  

Učebnica: V školskom roku 2011/2012 dočasne –   Ivan Krušpán a kol., Technická výchova 5-9, SPN, Bratislava  

neskôr nová učebnica, ktorej vydanie sa v predmetnom školskom roku očakáva 

učebné texty z portálu http://etp.pf.ukf.sk/index.php/predmet-techinka 

multimediálne DVD Festival vedy a techniky 2008 (www.festivalvat.sk) 

http://etp.pf.ukf.sk/index.php/predmet-techinka
http://www.festivalvat.sk/
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postery technického kreslenia 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet Technika 8. ročník je klasifikovaný známkou. Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu sa zameria na a) zapamätanie si 

poznatkov (žiak dokáže poznatky reprodukovať, vymenovať, definovať, nakresliť), b) porozumenie poznatkov (žiak dokáže poznatky: 

vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť vlastnými slovami), c) použitie poznatkov (žiak dokáže poznatky aplikovať, demonštrovať, 

vyskúšať, vyriešiť). Výsledná známka za klasifikačné obdobie zahŕňa minimálne jedno hodnotenie ústneho prejavu žiakových vedomosti 

podľa bodu 3, minimálne jedno hodnotenie písomnej kontroly stavu žiakových vedomosti podľa bodu 3 a minimálne jedno hodnotenie 

projektovej práce 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: Svet práce – 8. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získavaniu 

základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej poľnohospodárskej činnosti a prispieva k vytvoreniu názoru na  

profesijnú orientáciu žiaka. 

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, učí žiaka významu organizovania 

zabezpečenia výživy obyvateľstva a sebestačnosti v tomto. 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a dopĺňa tak základné vzdelávanie o dôležitú zložku 

nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích  oblastí a je ich určitou 

protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. 

Predmet učí nové poznatky ale i využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch (ako je biológia a chémia) a ďalej 

ich rozvíja nanovo pozorovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, umožňuje 

sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. 

Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike pestovania úžitkových rastlín (interiérových a exteriérových), ich ošetrení a 

skladovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného 

prostredia. V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite  a kladnému postoju k prírode a životnému 

prostrediu. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom  vyučovania  predmetu Svet práce na  základnej  škole  je  naučiť  základy  pracovných  zručností,  podporovať kreativitu 

a formovať kladný vzťahu k prírode a životnému prostrediu.  

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:  

- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia, 

- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili,  

- rozvoju morálnych  a vôľových  vlastností  (systematickosť  práce  k dosiahnutiu  cieľa, vytrvalosť, samostatnosť), 

- estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka. 

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  

- poznávaniu zeleniny a byliniek – interiérových a exteriérových, 

- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení, 
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- osvojeniu si základov sadovníctva a ovocinárstva, 

- osvojeniu si podmienok skladovania, 

- osvojeniu  si  poznatkov  o pestovaní  rastlín  v obytných  a pracovných priestoroch,  v záhradách  (v skalkách, terasách, balkónoch), 

- zakladaniu trávnika a jeho údržby, 

- výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaniu. 

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k: 

- získavaniu  pracovných  zručností  a skúseností  v oblasti  tvorby  životného  prostredia, 

- získavaniu  pracovných  zručností  a návykov    používaním  správneho  náradia  pri pestovaní rastlín, stromov. 

  

Učebný predmet Svet práce v „Štátnom vzdelávacom programe ISCED 2 1. upravená verzia Máj 2009“ sa vyučuje v 8. ročníku ako 

povinný  predmet.  Minimálna  časová  dotácia  je  16 vyučovacích hodín s rozdelením na 0,5 hodina týždenne. Je  v kompetencii učiteľa  

rozhodnúť,  ktoré  z praktických zručností  bude realizovať. V učebnom obsahu predmetu sa  taktiež realizuje časť obsahov  Osobnostnej  

a sociálnej  výchovy,  Environmentálnej  výchovy,  Tvorby projektov a iných prierezových tematík Štátneho vzdelávacieho programu 

ISCED 2.   

Náplň hodín závisí od materiálno-technického vybavenia školy pričom  musia  byť  dodržané  bezpečnostné  predpisy. 

 

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

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Zelenina a bylinky (4 hod)  

 

Listová zelenina, koreniace 

bylinky, plodová zelenina, 

koreňová zelenina, zelenina iných 

zemepisných šírok 

Kognitívny:  Žiak vie vysvetliť 

pojem zelenina, bylinka 

a ovocie, rozlišuje správne 

druhy zeleniny bežne 

predávané v obchode  

Afektívny: Vytvoriť pozitívny 

vzťah k poľnohospodárstvu, 

k odbornému vyjadrovaniu sa 

Psychomotorický: Naučiť 

žiakov hľadať kladné i záporné 

stránky v predkladaných 

názoroch obchodníkov, či 

v novinárskych článkoch 

Vysvetliť význam konzumovania zeleniny človekom 

a jej pestovania, sebestačnosti štátu 

Vymenovať kategorizáciu, triedenie druhov zeleniny, 

Sledovať priebeh rastu zeleniny za dostatočných a za 

tienených životných podmienok,  

Vysvetliť nebezpečenstvo používania dusičnanov, 

Diskutovať o vegetariánskom spôsobe života, 

diskutovať o negatívnom dopade konzumácie zeleniny 

z druhého konca sveta a  rozvozu zeleniny po zemeguli 

na Zem 

Poľné plodiny a mechanizácia pri 

ich spracovaní  (3 hod)  

 

Obilniny a strukoviny, olejniny, 

okopaniny a krmoviny, 

bioplodiny 

 

Kognitívny:  Žiak vie vytvoriť 

schematický opis plodiny, vie 

opísať priebeh rastu strukoviny, 

obiloviny, vie zdôvodniť 

význam veľkopestovania 

Vysvetliť životný cyklus pestovania obilia, ozrejmiť 

pojem ozimina,  

Zoradiť obiloviny a strukoviny podľa nutričnej hodnoty 

(pšenica, jačmeň, ovos, raž, sója, slnečnica, repka, 

vitamíny, bielkoviny,...),  
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plodín 

Afektívny: Vzbudiť záujem 

u žiaka o poznanie nefosílnych 

pohonných hmôt – náhrada 

pohonných hmôt, o prácu  

poľnohospodárskeho 

pracovníka (traktorista, 

kombajnista),  Učiť žiaka vážiť 

si chlieb 

Psychomotorický: Vedieť 

vypracovať grafický návrh 

mapy Slovenska 

z pestovateľského hľadiska 

Ako zlepšiť mechanizáciu zberu v prípade zlého 

počasia a poškodenia rastlín, čo sú to štátne obilninové 

rezervy,  

Ako sa pečie chlieb,  

Poukázať na vhodné i nevhodné pestovanie plodín 

podľa zonácie Slovenska (Žitný ostrov, zemiakarsky 

Spiš,...) 

Ovocinárstvo a sadovníctvo (4 hod)  

 

Ovocinárske oblasti Slovenska, 

nároky ovocných stromov na 

stanovište, rozmnožovanie 

ovocných rastlín – škôlkarstvo, 

obrábanie pôdy, životnosť sadu, 

ošetrenie stromov, skladovanie 

úrody 

 

Kognitívny: Žiak pozná stavbu 

stromu, vie posúdiť vhodný 

výber stanovišťa z pohľadu 

slnečného no i z pohľadu 

nadmorskej výšky, vie nájsť 

informácie o vhodnosti typu 

pestovanej odrody ovocného 

stromu, vie identifikovať 

niekoľko základných stromov 

(ako jabloň, vinič, breza, orech, 

topoľ a pod). Na konkrétnom 

príklade vie vysvetliť, čo je to 

ochrana poľnohospodára podľa 

patentu. 

Afektívny: Pochopiť aké je 

dôležité poznať iných, aké je 

dôležité pracovať systematicky 

a aké je dôležité vedieť si prácu 

organizovať 

Psychomotorický: Žiak má 

vedieť plynulo opísať 

niekoľkými vetami zmysel 

pestovania ovocia 

Pomenovať druhy domáceho a cudzokrajného ovocia, 

naučiť namáhavosť práce dopestovať dlhoročne rodiaci 

strom, ukázať možné spôsoby ošetrenia, vedieť 

vysvetliť negatívne dopady na zdravie človeka pri zlom 

časovaní, význam skladovania, zimné zásoby a jarná 

únava človeka, vysvetliť generatívne a vegetatívne 

delenie stromov a kríkov, oboznámiť sa so životným 

cyklom vinice (národná hrdosť, patentované značky), 

vedieť vysvetliť podmienky skladovania úrody (teplota, 

vlhkosť) 

Technické jesenné alebo jarné 

práce na školskom pozemku alebo 

v priestoroch školy (4 hod)  

 

Hrabanie, ošetrenie trávnika , 

likvidácia rozložiteľných zvyškov 

kompostovanie, priemyselné 

zužitkovanie, mulčovanie 

Kognitívny: Žiak vie poukázať 

na čistotu svojho okolia. 

Oboznámi sa s pravidlami 

ošetrovania životného 

prostredia v svojom okolí, vie 

rozanalyzovať svoj 

a kamarátov postoj k fyzickej 

výkonový štandard je v kompetencii učiteľa, 

zohľadňujúc závery rokovania v predmetovej komisii, 

požiadavky vyplývajúce z areálu školy a jej priestorov 
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práci  

Psychomotorický: Ukázať ako 

efektívne spracovávať veľké 

množstvo odpadu zo záhrady 

príbuzného typu. v potrave. 

Predmetové kompetencie a väzba vzdelávania predmetu svet práce na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Človek a spoločnosť Téma č.2,3 - využitie získaných vedomostí v praktickom živote 

- estetizácia spoločenského prostredia 

- praktické využitie získaných vedomostí 

Človek a hodnoty Téma č.2,4 - vážiť si prácu seba a iných, vhodná aplikácia, kreativitu 

Umenie a kultúra Téma č.4 - skrášľovať a spríjemňovať svoje prostredie. 

Človek a svet práce 
Téma č.1,2,3,4 - sebarealizácia, sebauvedomovanie svojich schopností, predností a nedostatkov 

- rozvíjať kreativitu 

Človek a príroda Téma č.3 - poznať význam okrasných a úžitkových plodín, stromov, ich vplyv na náš život a životné prostredie 

Jazyk a komunikácia Téma č.1,2,3,4 - správna komunikácia a vyjadrovanie sa v odbornej terminológii 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - rozvoj estetického cítenia a  myslenia 

- rozvoj predstavivosti pri aranžovaní kvetov 

- osvojiť si kladný vzťah k práci 

Environmentálna výchova - pozitívny vzťah k prírode 

Mediálna výchova - výber vhodných vzdelávacích filmov a programov s danou tématikou, výstavy 

 

4.Požiadavky na výstup.  

Kompetencie žiaka: 

- schopnosť uvedomiť si význam tvorby a ochrany životného prostredia, 

- schopnosť rozvoja kladného vzťahu k svojej práci, vyjadrenia svojho vlastného tvorivého nápadu a názoru a schopnosť preberať 

zodpovednosť za svoju prácu a názor, 

- schopnosť empatického cítenia, rozvoja vlastných morálnych a vôľových vlastností ako je systematickosť v práci, vytrvalosť, 

- schopnosť estetického vnímania svojho okolia - životného prostredia, 

- vytvárať pomocou vlastnej kreatívnej práce estetické školské prostredie. 

Pracovné kompetencie žiaka: 

- orientuje sa v praktických zručnostiach a využíva skúsenosti v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní črepníkových rastlín a 

pri pestovaní a ošetrovaní okrasných rastlín a drevín, 

- používa správne náradie pri práci a dodržiava bezpečnostné pravidlá, plní si stanovené úlohy, vie sa adaptovať na podmienky, 
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- využíva znalosti získane vo vzdelávacích oblastiach v záujme vlastnej tvorby životného - pracovného prostredia z hľadiska funkčnosti, 

kreativity, zdravia, ale zároveň nachádza harmóniu s prírodou, 

- pristupuje zodpovedne k práci celého tímu. 

Žiak by mal:  

- poznať základné ručné náradie, 

- poznať pomôcky na pestovanie rastlín, 

- vedieť význam pestovania zeleniny a drevín, 

- poznať okrasné dreviny, okrasné kvetiny a izbové rastliny, 

- správne vybrať a upraviť materiál, 

- prakticky ošetriť zeleninu, 

- vedieť rozmnožovať rastliny, 

- vedieť vypestovať zdravú úrodu, 

- poznať spôsoby úpravy zeleniny pred skladovaním, 

- prakticky sa starať o prostredie školy. 

Medzipredmetové vzťahy:  

Rozvíjajú schopnosti žiaka uplatniť vedomosti v nových situáciách. Svet práce má úzke medzipredmetové vzťahy na biológiu - napr. 

poznať okrasné rastliny a ich podmienky pre rast, chémiu - pripraviť správne koncentráciu roztokov, hnojív, pesticídov, živného roztoku, 

geografiu - poznať pôvod okrasných rastlín a vegetačné pásma ich výskytu, informatiku - pomáha vyberať, triediť informácie 

o sadovníctve, výtvarnú výchovu - estetické a umelecké stvárnenie životného prostredia, telesnú výchovu - pohyb a práca v teréne zvyšujú 

fyzickú zdatnosť, ale i naopak fyzická zdatnosť je potrebná pre prácu v teréne. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- správne používanie  

odbornej terminológie, 

frazeológie  

 

- byť inovatívny 

- motivácia poznávať 

nové skutočnosti  

- chápe estetický 

spôsob myslenia 

- dokáže vyhľadávať 

informácie na 

internete a v iných 

médiách  

-dokáže selektovať 

získané informácie 

z rôznych médií 

a spracovať ich 

esteticky 

- dôvera vo vlastné 

schopnosti a možnosti, 

kreativita pri práci 

- vie budovať vzťah 

medzi daným 

predmetom a realitou 

- vie prostriedky IKT 

na vyhľadávanie, 

spracovanie, uloženie 

a prezentáciu 

informácií. 

- vie si vybrať vhodný 

softvér na uľahčenie 

učenia sa a získavania 

nových informácii 

 -vie sa sústrediť na 

podstatu riešeného 

konkrétneho problému 

- vie použiť získané 

vedomosti pri ďalšom 

učení sa 
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Metódy a formy práce, ktoré motivujú a usmerňujú žiakov na vyučovaní a v učení. Pri voľbe vyučovacích metód či foriem prihliadame  na  

usporiadanie vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. 

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Formy práce: 

Z foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina a praktické aktivity. 

V organizovaní vyučovacieho predmetu kladieme dôraz na tímovú prácu. Žiaci sa budú učiť vzájomne komunikovať v tíme, spoločne 

pracovať, vedieť uplatniť svoj názor pri riešení problému a v praktickej činnosti, učiť sa od ostatných, niesť zodpovednosť za prácu v 

tíme. 

Vyučovacie metódy:  

- názorného ukážky fyzickej práce, 

- motivačné rozprávanie, rozhovor, 

- motivačná demonštrácia, 

- vysvetľovanie, 

- beseda, diskusia, 

- pokus a pozorovanie, 

- manipulácia s prírodninami a pracovnými nástrojmi, 

- didaktická hra, 

- inštruktáž, 

- praktické aktivity, 

- práca s knihou a textom, 

- problémové metódy – brainstorming, heuristické metódy,   

- opakovania a precvičovania. 

 

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

a pod..  

Učebnica: V školskom roku 2011/2012 dočasne – R. Halásová a kol., Pestovateľské práce 8, SPN, Bratislava 1999, kapitola 2 a 4 

Milec a kol., Pestovateľské práce 6, SPN, Bratislava 1999, kapitola 3 

neskôr nová učebnica, ktorej vydanie sa v predmetnom školskom roku očakáva 

komerčné časopisy Záhradkár, Kvety a záhrada 

učebné texty resp. návrhy na praktické práce z klubu učiteľov technickej výchovy 
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živé prírodniny 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet Svet práce 8. ročník je klasifikovaný známkou polročne, celkovo dvakrát za školský rok. Výsledná známka za klasifikačné 

obdobie zahŕňa minimálne jedno hodnotenie ústneho prejavu žiakových vedomosti podľa bodu 3, minimálne jedno hodnotenie písomnej 

kontroly stavu žiakových vedomosti podľa bodu 3 a minimálne jedno hodnotenie praktického výkonu 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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Príloha č. 2 
 
 
 

Učebné osnovy pre 9. ročník ISCED2 podľa jednotlivých predmetov 
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Predmet: Slovenský jazyk pre 8. a 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania. 

Slovenský jazyk, jeho obsahový štandard v návrhu Štátneho vzdelávacieho programu je vymedzený  na 3 časové úseky. Kým 5. ročník je 

samostatný a plní v podstate  opakovaciu   funkciu ISCED 1, ďalšie učivo je rozvrhnuté do dvojročných blokov:  

Prvý časový úsek:   5. ročník,  druhý:  6. – 7. ročník, tretí: 8.- 9. ročník. 

Tretí časový úsek: 

V treťom časovom úseku – od začiatku 8. ročníka žiaci budú sústavne pracovať so zvukovou rovinou jazyka a pravopisu, výberom 

netypických metód a pomocou audiovizuálnej techniky stále opakovať a zdokonaľovať  si verbálnu  komunikáciu slovom i písmom. Viac 

ako inokedy do slovnej zásoby nášho jazyka prenikajú nové prvky v lexikálnej rovine, a práve tejto zložke bude venovaná zvýšená 

pozornosť.  

V morfologickej rovine jazyka učivo nadväzuje na predchádzajúci ročník, resp. primárne vzdelávanie ISCED 1. 

Poznávanie slovných druhov, ich gramatických kategórií a špecifík, donúti žiakov k ich lepšiemu rozlišovaniu a zároveň správnemu 

používaniu v bežnej komunikácii.  

Pre komunikáciu veľmi dôležitou bude syntaktická rovina, ktorá v spojení so štylistikou bude rozvíjať žiacke komunikatívne schopnosti 

a návyky. To všetko tak, aby v závere druhého dvojbloku /na konci 8. ročníka/ žiaci vedeli interpretovať, vytvoriť a prakticky realizovať 

súvislý text v intenciách vzdelávacieho štandardu. Samozrejme s tým, že v rámci vekových a intelektuálnych možností budú vedieť 

interpretovať daný text pred verejnosťou /kolektív triedy/ v náznakoch rétorického umenia. 

Na základe obsahovej redukcie učiva, podľa nášho názoru, nie je potrebné rozšíriť daný predmet o nové obsahové prvky, prioritou sa nám 

zdajú praktické formy práce s písaným i hovoreným textom. K tomu budú využité aktuálne možnosti, súvisiace s flexibilitou vyučujúceho. 

Aby sme dospeli k danému cieľu, budeme využívať všetky, momentálne dostupné vymoženosti techniky, ktoré máme v škole. 

V oblasti Literatúra sa bude uplatňovať princíp žánrového učenia, t. j. učitelia daného ročníka a triedy si vyberú autorov a diela podľa 

vlastného uváženia, budú učiť len literárne žánre. 

Žiaci prostredníctvom literárnych ukážok sa  budú  zoznamovať  s históriou našich predkov, ich umom, ktoré získavali z praktického 

života. Zároveň s budú a učiť,  chápať a vnímať literatúru všeobecne, vedieť rozlišovať konkrétne literárne druhy a žánre, kompozíciu 

literárneho diela a jeho štylistikou získavať potrebné jazykové kompetencie. Postupne budú nadobúdať čitateľské zručnosti a poznatky, 

ktoré pozitívne ovplyvňujú ich životné postoje, životnú orientáciu, empatiu, prosociálne správanie, budú ich  obohacovať a zároveň budú 

nadobúdať  etické správanie v zásadách ľudskej dôstojnosti a práv človeka.  

V 2. dvojbloku ide  o analýzu prečítaného textu a jeho interpretáciu. 
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Na lepšie objasnenie pojmov a praktických skúseností žiakov budeme využívať kratšie texty ukážok, budeme využívať aktuálnejšie, 

moderné príbehy zo života detí, t. j. čo spája ich  spolu s protagonistami literárnych diel a ich ukážok. 

Budeme sa snažiť využívať prácu s časopisom pre deti a mládež a s doplnkovou literatúrou, tak ako doteraz využívať hodiny literatúry 

v Knižnici pre deti a mládež na Humenskej ulici, návštevu divadelných predstavení, besedy, exkurzie a iné aktivity. 

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu na vyučovanie  slovenského jazyka sú vyčlenené 5 hodín týždenne. V tomto časovom úseku, 

momentálne, neplánujeme  rozšíriť túto časovú dotáciu, pretože pri redukcii obsahu, podľa nášho názoru, je to dostačujúce. 

Rozdelenie časovej dotácie  počas školských  rokov: 

1.polrok  -  3 hodiny – gramatická časť SJ – morfológia, lexikológia, syntax, lexikológia 

                  2 hodiny – literárna výchova 

2. polrok -  3 hodiny – gramatická časť 

                  2 hodiny – literárna výchova  

V prípade individuálnych i objektívnych príčin bude možné v priebehu školského roka túto štruktúru meniť tak, aby obsahový i výkonový 

štandard bol v danom dvojbloku splnený. 

   

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Naším cieľom je viesť žiakov k poznaniu a bohatosti jazykových prostriedkov, ktoré sa v našom materinskom jazyku vyskytujú. Zároveň 

sa budeme snažiť rozvíjať ich komunikačné schopnosti a návyky, aby vedeli v rámci noriem spisovného jazyka písať, správne vyslovovať, 

aby mali zručnosti v štylizácii príslušnej vety – myšlienky. 

Budeme sa snažiť viesť žiakov k tomu, aby mali záujem o kvalitnú, nie brakovú literatúru, aby vedeli pozitívne prijímať nielen literatúru, 

ale aj kultúru s ňou spojenú. 

Výchovné a vzdelávacie ciele budeme dosahovať prostredníctvom multikultúrnej výchovy, mediálnej výchovy, osobného a sociálneho 

rozvoja, environmentálnej a dopravnej výchovy, ochrany života a zdravia, tvorbou projektov a prezentačných zručností, láskou 

k materinskému jazyku, úctou k histórii vlastného národa a správnymi ľudskými hodnotami. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 5 hodín/týždeň 

   Interaktívna trieda   5 hodín/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Gramatika 
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I. 

Opakovanie učiva 

1. bloku 

Hláskoslovie 

Pravopis so zameraním na dané 

učivo Spodobovanie 

 Splývavá výslovnosť 

 Zvuková stránka jazyka 

Synonymá, homonymá, antonymá 

Práca so slovníkmi 

Podstatné mená, vzory  

Prídavné mená – akostné, 

stupňovanie 

Zámená – osobné a privlastňovacie 

Číslovky základné a radové 

Slovesá – základné informácie 

Predložky – väzba s pádom, 

slovosled 

Afektívne: Vzbudiť záujem o materinský jazyk. 

Psychomotorické: Zopakovanie a rozlišovanie hlások, ich 

delenie. 

Rozlišovať mäkké, tvrdé a obojaké spoluhlásky.  

Ovládať pravopis po obojakých spoluhláskach. 

Orientovať sa v základoch slovnej zásoby. 

Porovnávať významy synoným, homoným. 

Správne triedenie ohybných slovných druhov. 

Rozlišovanie vzorov podstatných mien, s tým súvisiaci 

pravopis, gramatické kategórie. 

Takisto žiak vie rozlišovať s akostnými prídavnými menami, 

poznáva ich význam. 

Samostatne vyhľadávať slová v slovníkoch a tvorivo s nimi 

pracovať. 

Číslovky a slovesá vedieť používať v správnych tvaroch.  

Kognitívne: Pomôcť žiakom zopakovať základné učivo. 

Vníma dôležitosť utvrdzovania učiva, 

analyzuje pojmy, vie si vytvárať spätnú 

väzbu. 

Cielene používa gramatické 

a pravopisné normy spisovného jazyka. 

II. 

Zvuková stránka 

jazyka a pravopis 

Melódia vety, prestávka, slovný 

prízvuk, vetný dôraz, sila hlasu 

Splývavá výslovnosť 

Interpunkčné znamienka (zátvorka, 

bodkočiarka, dvojbodka, spojovník, 

pomlčka ) 

Zákon o rytmickom krátení 

Slabičné a neslabičné predpony 

Vsuvka, prístavok, oslovenie 

Skratky 

Afektívne: Zamyslieť sa nad krásou jazyka, jeho melódiou, 

ľubozvučnosťou . 

Psychomotorické: Správne intonovať slová a vety, v ktorých 

dochádza k spodobovaniu. Intonáciou  rozlíšiť jednotlivé 

výrazy v samostatnosti alebo vo väzbe. 

Kognitívne: Naučiť správnu melódiu, poukázať na nárečové 

prvky. 

Poznať pojmy a vedieť ich používať. 

Správne vyslovovať a písať  

slová so splývavou výslovnosťou. 

Správne intonovať výrazy vyčlenené 

znamienkami. 

Členiť slová na slabiky a určiť 

predponu. 

III. 

Význam slova –

lexikológia 

Slang, slangové slová, práca so 

slovníkmi – výkladový, cudzích 

slov, frazeologický 

Rozvoj slovnej zásoby- spisovné, 

nespisovné slová, neutrálne 

a expresívne slová, domáce – cudzie 

slová, zastarané a nové slová 

Tvorenie slov odvodzovaním 

pomocou slovotvornej predpony, 

prípony, rozpoznať slovotvorný 

základ, základové a odvodené slovo 

Slovníky- frazeologické, 

synonymické, výkladové, 

pravopisné a cudzích slov 

Spôsoby obohacovania slovnej 

zásoby 

Ustálené slovné spojenia 

Afektívne:  Poznať myslenie našich predkov, ich múdrosť. 

Psychomotorické: Jednoduchým spôsobom vedieť 

odvodzovať nové slová, hravou formou tvoriť nové slová, 

vedieť ich porovnávať po významovej stránke. 

Rozlišovať slová – jednovýznamové, viacvýznamové. 

Rozvoj slovnej zásoby. 

Kognitívne: Pracovať s príručkami, vedieť fakty vyhľadávať, 

pracovať so slovníkmi, spoznať spôsoby obohacovania slovnej 

zásoby, rozlišovať frazeologické jednotky. 

Ovládať slová podľa významov, 

charakterizovať. Ich. 

Tvoriť príklady a vysvetliť ich. 

Rozvoj slovnej zásoby. 

Práca so slovníkmi – vyhľadávanie 

hesiel, interpretovať ich 
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IV.  

Tvaroslovie 

Podstatné mená 

Utvrdzovanie tvaroslovia 

z predchádzajúcich ročníkov, 

zdokonaľovanie sa vo vzoroch 

podstatných mien s pridaním rodu 

pomnožných podstatných mien, 

skloňovanie vzoru pani. 

Podstané mená mužského rodu 

-zvieracie, neživotné, zakončené na 

-r,-l 

Afektívne:  Pochopiť gramatické pojmy, nutnosť pravopisu 

Skloňovať podstatné mená, určovať gramatické kategórie (rod, 

číslo, pád) vzor a zopakovať si ich pravopis. 

Psychomotorické: Viesť žiakov ku kladnej motivácii učenia 

sa SJ. 

Kognitívne:Zopakovať, upevňovať základné gramatické 

štruktúry. 

Plnovýznamovosť. 

Ohybnosť. 

Skloňovanie. 

Roztriediť podstatné mená podľa rodu 

a priradiť k vzoru. 

Určiť vzory zvieracích podst.mien.  

Preveriť a zhodnotiť úroveň pravopisu. 

podstatných mien - analýza chýb 

a oprava. 

Prídavné mená Rozlišovanie vzťahových – 

druhových prídavných mien, poznať 

privlastňovacie prídavné mená a ich 

vzory – páví, matkin, otcov 

Afektívne:  Poukázať na jedinečnosť osôb, zvierat a vecí 

Psychomotorické  Skloňovať, stupňovať, určovať gramatické 

kategórie- rod, číslo, pád a vzor. 

Kognitívne: Osvojiť si príslušné gramatické normy. 

Preveriť a zhodnotiť úroveň pravopisu. 

Zámená Zámená ako ohybný slovný druh 

Osobné základné 

Osobné privlastňovacie 

Tykanie / vykanie 

Gramatické kategórie – pád, číslo, 

rod 

Delenie zámen                                    

Afektívne:  Poukázať na úctu k starším ľuďom, rozlišovať 

známych a neznámych, vzťah k nim. 

Psychomotorické Žiak  správne komunikuje, oslovuje, 

v rôznych situáciách správne používa vykanie a tykanie.  

Kognitívne: Motivovať ku kladnému vzťahu k jazyku. 

Rozlíšiť osobné základné a osobné 

privlastňovacie zámená. 

Využívať správne tykanie, vykanie. 

Číslovky Číslovky – ohybný slovný druh, ich 

skloňovanie, určovanie rodu, čísla, 

pádu, delenie čísloviek na určité – 

neurčité, radové, základné a násobné 

Afektívne:  poukázať na dôležitosť čísla 

Psychomotorické  Pozná základné druhy čísloviek v písanom 

aj číselnom vyjadrení, vie ich správne používať 

Kognitívne: vie správne používať a označovať počty a 

poradie 

Skloňovať základné a radové číslovky 

v texte. 

Dodržiava pravopis. 

Ovláda písanie bodky pri radových 

číslovkách napísaných číslicou. 

Slovesá Osoba, číslo, čas, spôsob slovies, 

zvratné – nezvratné slovesá, 

plnovýznamové – 

neplnovýznamové, vid dokonavý – 

nedokonavý 

Afektívne:  Poukázať na dôležitosť komunikácie. 

Psychomotorické: Slovesá ako dôležitý slovný druh pri 

rozprávaní, reprodukcii. Vyjadriť situáciu v jednotlivých 

časoch. 

Kognitívne: Naučiť sa vyjadrovať dejové súvislosti. 

Vyčasovať sloveso byť 

a použiť ho správne vo vetách 

vzhľadom na časovú postupnosť. 

Dodržiavať správne predložkové väzby. 

Preveriť a zhodnotiť úroveň pravopisu 

slovies – analýza chýb a opravy. 

Príslovky Druhy prísloviek – miesta, času, 

spôsobu, príčiny 

Afektívne:  Poukázať na to, že citové rozpoloženie človeka 

ovplyvňuje aj jeho výpovede. 

Psychomotorické: Rozvoj komunikačných schopností,  

rozširovanie slovnej zásoby.  

Kognitívne: Vedieť sa ovládať. 

Vyjadrovať sa v časových i miestnych 

súvislostiach, používať jednotlivé 

príslovky a ich pravopis. 

Neohybné slovné 

druhy 

Predložky – vokalizácia 

Spojky – interpunkcia 

Citoslovcia 

 

 

Afektívne: Pochopiť, aké dôležité je vedieť sa vyjadrovať 

nielen  ústne, ale aj písomne, vedieť sa kultivovane 

vyjadrovať, vyjadrovať svoje city.  

Psychomotorické: Rozvoj komunikačných schopností.  

Rozširovanie slovnej zásoby.  

Písať zložitejšie vety s použitím 

interpunkcie. 
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Kognitívne: Vedieť sa ovládať. 

V. Syntaktická – 

skladobná rovina 

jazyka 

Jednoduchá veta holá – rozvitá, 

rozvitá veta s viacnásobným vetným 

členom 

Základné vetné členy: 

podmet vyjadrený – nevyjadrený, 

prísudok slovesný – neslovesný 

Vetný základ 

Zhoda, vetné základy, jednočlenná 

veta slovesná a neslovesná, 

dvojčlenná veta úplná a neúplná 

Vedľajšie vetné členy: predmet, 

príslovkové určenie 

Prívlastok, prístavok 

Afektívne: Chápe zložitosť jazyka v vie sa zrozumiteľne 

dohovoriť s využitím rozvitých viet. 

Psychomotorické: Rozvoj komunikačných schopností. 

Rozširovanie slovnej zásoby. 

Kognitívne: Uplatňuje logické operácie. 

Vyhľadáva základné vetné členy, 

rozlišuje vetu holú a rozvitú, 

rozpoznáva zhodu podmetu 

s prísudkom. 

Určuje vedľajšie vetné členy. 

I. Slohové postupy 

Jazykové štýly 

 

Náučný štýl, 

administratívny, publicistický 

Ústna reprodukcia 

Afektívne: Vzbudiť záujem o poznanie nielen seba, ale aj 

prostredia, v ktorom žijem. 

Psychomotorické: Naučiť žiakov kultivovane sa vyjadrovať 

v časovej nadväznosti, vytvárať výstižné rozprávanie, správne 

pracovať s praktickými  písomnosťami. 

Kognitívne: Rozšírenie slovnej zásoby, používanie základnej 

štylistickej štruktúry. 

Žiak identifikuje spoločné / odlišné 

znaky preberaných slohových žánrov 

a útvarov. 

Navrhne  tému písania slohového 

žánru. 

Utvorí  ucelené rozprávanie. 

Vyhľadať v texte kľúčové slová. 

Je schopný utvoriť osnovu. 

Je schopný napísať reklamáciu. 

II. Opis Statický opis, dynamický, umelecký, 

odborný 

Charakteristika osoby 

Rozprávanie s využitím priamej reči 

( on – formy, ja- forma ) ústne aj 

písomne 

Krátke písomné záznamy –výťah 

Afektívne: Zamyslieť sa nad krásou všedných vecí,  mať 

pozitívny vzťah k práci. 

Psychomotorické: Schopnosť opísať to, čo vidím. 

Kognitívne: Rozšírenie slovnej zásoby, schopnosť postrehnúť 

dôležité znaky a detaily. 

Porovnať a vysvetliť preberané 

slohové postupy. 

Členiť text na odseky. 

Správne vytvoriť úvod, jadro, záver. 

Vytvoriť opis na danú alebo voľnú 

tému. 

Vytvoriť výťah. 

III. Rétorika Rétorika – artikulácia, sila hlasu, 

gestikulácia, mimika, postoj 

Príhovor, cielený rozhovor 

Afektívne: Pochopiť dôležitosť informácií,  stručne a výstižne 

savyjadrovať. 

Spracovať jednoduchý text 

a predniesť ho pred kolektívom 

s využitím všetkých dostupných 

prostriedkov v oblasti rétoriky. 

IV. Komunikácia Hlavná myšlienka 

Správa o riešení/výsledku projektu 

ústna/písomná 

Komunikácia – odosielateľ, 

Afektívne: Využívať efektívne pracovné metódy. 

Psychomotorické:  Nacvičiť správne tvorenie krátkych textov – 

výstižnosť, úplnosť. 

Kognitívne: Osvojiť si príslušné informácie v praktickom 

Vyjadriť myšlienky a informácie so 

špecifickým cieľom. 

Vystihnúť komunikačné situácie. 

Používať informácie a texty z iných 

Sloh 
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prijímateľ, komunikačná situácia, 

efektívna komunikácia, asertívna 

komunikácia, dialóg, projekt,úvaha, 

výklad, debata 

Tabuľka – názov, hlavička, riadok, 

stĺpec 

živote.  

 

zdrojov a médií. 

Používať vhodnú slovnú zásobu. 

Rešpektovať jazykové pravidlá. 

 

V. Jazykoveda a 

národný jazyk 

Národný jazyk: 

spisovný jazyk a nárečia 

 

Afektívne: Vyjadrovať sa spisovne, úcta k materinskému 

jazyku. 

Psychomotorický: Použiť spisovné slová. 

Kognitívne: Vzbudiť záujem o hlbšie spoznávanie slov. jazyka. 

Používať príručky - 1000 poučení zo 

spi. slovenčiny, noviny, časopisy. 

Základné literárne 

druhy 

Lyrika, epika, dráma Afektívne: Úcta k materinskému jazyku. 

Psychomotorické: Pracovať s literatúrou, spoznávať nové veci. 

Kognitívne: Rozvoj slovnej zásoby. 

Múdrosť ľudí obsiahnutá v knihách – 

spoznávanie iných postojov, citov, 

prostredia, situácií. 

I.  

Poézia 

Lyrika – prírodná, spoločenská, 

reflexívna, ľúbostná 

Balada – ľudová – umelá,  ich 

význam v slovesnosti, inotaj 

  

Afektívne:Láska k vlasti, túžba po spravodlivom živote, 

medziľudské vzťahy. 

Psychomotorické: Práca s textom, vzťahy. 

Kognitívne: Lyrické texty, rozlišovať básnické jazykové 

prostriedky, spevnosť ľudových balád, bohatosť jazyka. 

Využívať aplikačné zručnosti – 

prepojenie poézie s hudbou. 

Využívať aplikačné zručnosti – 

prepojenie poézie s hudbou. 

Cibrenie pamäte – recitácia. 

Rozlíšiť ľudovú a umelú baladu. 

Poznať charakteristické znaky balád. 

Obohacovanie umeleckých jazykových 

prostriedkov. 

III.  

Próza 

Povesť - historická poviedka 

Vedecko - fantastická literatúra 

Afektívne: : Láska k vlasti, túžba po spravodlivom živote, 

medziľudské vzťahy, história prechádza celým spoločenstvom, 

historické vzťahy a súčasnosť – pretechnizovaná v porovnaní   

s prírodou, logické myslenie je zdrojom k úspechu.  

Psychomotorické: Rozlišovať jednotlivé literárne žánre, vedieť 

ich pomenovať, rozvoj slovnej zásoby, naučiť sa byť zodpovedný 

vo svojom konaní, konať logicky. 

Kognitívne: Analyzovanie a rozlišovanie literárnych textov, ich 

význam v živote človeka.   

Rozlišovať povesť a historickú 

poviedku na základe určitých znakov. 

Nájsť si vzťah k sci-fi a vedieť porovnať 

so skutočnosťou. 

Pochopiť rôzne situácie a podľa svojho 

posúdenia konať. 

Aktívne vníma text a vyjadrí svoj 

vlastný názor. 

IV.  

Náučná 

literatúra 

 Afektívne: Vytvára si vlastný názor , o svojom hľadisku vie 

diskutovať, spoznáva a triedi nové informácie 

Psychomotorické: Pomocou IKT pretlmočiť dané informácie, vie 

s nimi pracovať. 

Kognitívne: Uplatňuje logické operácie. 

Orientovať sa v množstve informácií, 

cieľavedome ich vyhľadáva pomocou 

rozličných metód pri využití všetkých 

dostupných zdrojov. 

V.  

Dráma, 

dramatické 

Divadelná hra:tragédia, komédia, 

činohra 

Rozhlasová hra 

Afektívne: Vnímať kultúrnu tradíciu svojho jazyka a reči, 

rozumie symbolom, ktoré sú obvyklé v našej kultúre. 

Psychomotorické: Poznáva zvuky – hudobné motívy našej 

Rozlišuje drámu ako určitý systém so 

štyrmi kategóriami na základe 

zrakového a sluchového princípu. 

Literatúra IX.roč. 
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umenie Film kultúry, akceptuje kultúrnu rôznorodosť národov. 

Kognitívne: Používať informácie a pracovať s nimi 

 

 

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

Vzdelávacia oblasť 

Človek a spoločnosť 

 

 

 

 

Človek a hodnoty 

 

 

Umenie a kultúra 

 

Človek a príroda 

Téma 

Próza 

 

 

Poézia 

 

Všetky 

tematické 

okruhy 

 

Poézia 

Dráma 

Próza 

Osvojenie kompetencie 

Utváranie dobrých medziľudských vzťahov, vzájomná pomoc, spoločné 

riešenie krízových situácií. 

 

Vážiť si kultúrne dedičstvo našich predkov, ich um, predstavivosť, 

pozorovanie skutočnosti. 

Získavanie správnych komunikačných zručností, hľadanie hodnôt v živote 

človeka, porovnávanie so svojím konaním a konaním literárneho hrdinu. 

 

Kultúrne dedičstvo iných krajín. 

 

Ochrana životného prostredia, súžitie človeka s prírodou. 

Výchova k mysleniu v európskych a globálnych 

súvislostiach 

Žiaci sa zoznamujú so slovenskou literatúrou a porovnávajú s literatúrou iných 

národov. 

Environmentálna výchova Žiaci majú pozitívny vzťah k prírode. 

Multikultúrna výchova                Žiaci si lepšie uvedomujú svoju vlastnú  kultúru  i vplyv cudzích kultúr. 

Osobnostný a sociálny rozvoj Začleniť sa do spoločnosti, vie v akej krajine žije. 

Finančná gramotnosť Získavanie kompetencií nevyhnutných pre orientáciu v problematike financií. 

Aplikovanie základných ekonomických pojmov s prihliadnutím na vek. 

Zoznamuje sa s hospodárením v domácnosti. Pozná a harmonizuje osobné, 

rodinné a spoločenské potreby. 

Spoznáva základné princípy ochrany spotrebiteľa – nárok na reklamáciu.  

Vie sa ekonomicky zodpovedne rozhodnúť, dokáže vyhľadať varovné signály 

klamlivých ponúk. 

 

4.Požiadavky na výstup.  

Žiaci po ukončení prvého a druhého bloku, t. j. 8. a 9. ročníka ovládajú svoj materinský jazyk do takej miery, že budú schopní ovládať svoj 

materinský jazyk na gramaticky správnej a veku primeranej úrovni. Slovná zásoba i gramatická zložka sa rozšíri o množstvo nových 

informácií. Žiaci by mali zvládnuť vytvoriť ústne alebo písomne štylisticky náročnejší text, spracovať ho samostatne alebo v tíme. Pokročia aj 

v rétorickej oblasti, pretože budú vedieť predniesť svoj text pred publikom s využitím mimiky, gestikulácie a pod.  

V literárnej zložke sa rozšíri ich obzor o nové skúsenosti , budú vedieť rozlišovať jednotlivé literárne druhy a žánre umeleckej literatúry, budú 

vedieť vyhľadávať nové, súčasné informácie, pracovať s nimi, triediť ich podľa dôležitosti a potreby. 
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Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

Kultivovane sa 

vyjadrovať, 

Používať svoj 

materinský jazyk 

v spisovnej  

norme. 

 

 

 

Byť zvedavý, má 

chuť poznávať 

nové, zatiaľ 

neobjavené. 

Objavovať nové 

situácie, možnosti 

ich riešenia, 

posudzovať názory 

iných, porovnávať 

ich so svojimi. 

Uvedomuje si 

kultúru našich 

predkov, je 

schopný porovnať 

s tou, v ktorej žije. 

Dokáže pochopiť 

zmeny jazyka, 

ktorý odzrkadľuje 

danú spoločnosť. 

Vie nadviazať 

spoločenskú 

komunikáciu, je 

pripravený na nové 

podnety, ktoré život 

prinesie. 

Vie sa vcítiť do 

života iných. 

Nerobí rozdiely 

medzi etnickými 

skupinami.  

Pozná a harmonizuje 

osobné, rodinné 

a spoločenské 

potreby. 

Vie sa orientovať 

a komunikovať 

v rodnej krajine. 

Je schopný si 

dopĺňať svoje 

vedomosti. 

Poznané používa 

vo svojom živote 

tvorivo. 

Zoznamuje sa 

s hospodárením 

v domácnosti.  

Vytvára si nové 

myšlienkové 

pochody. 

Rozvíja slovnú 

zásobu. 

Aktívne využíva 

svoje jazykové 

schopnosti. 

Uvedomele 

pristupuje 

k novým 

informáciám. 

Získavanie 

kompetencií 

nevyhnutných pre 

orientáciu 

v problematike 

financií. 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania slovenského jazyka je nevyhnutné používať také vyučovacie metódy, aby žiaka neodradili. 

Slovenský jazyk patrí do skupiny ťažkých jazykov, najmä čo sa týka pravopisnej zložky. Neúspech potom žiakov odrádza. Výberom 

vhodných  metód a foriem práce dá sa tomu vyhnúť. Najväčší dôraz budeme klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, zabudneme na 

encyklopedické vedomosti, budeme pracovať s informáciami, aktívne ich využívať. Celým vyučovacím procesom sa bude prelínať 

čitateľská gramotnosť, schopnosť argumentovať, vyjadrovať svoj postoj. 

 

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

a pod..  

Slovenský jazyk pre 9. roč. základných škôl a 3 roč. gymnázií s osemročným štúdiom, jazykové príručky, slovníky, encyklopédie, 

internet. 

 

7.Hodnotenie predmetu. 
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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: Anglický jazyk – 9. ročník 
 

1.Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania 

Jeden z najrozšírenejších svetových jazykov v súčasnej dobe a trendom v dorozumievaní sa medzi národmi je anglický jazyk. Preto 

dôležitým cieľom pri jeho učení sa, je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby 

učiaci sa efektívne zvládali riešiť každodenné situácie pri pobyte v zahraničí, dokázali si vymieňať informácie, pochopili spôsob myslenia 

iných národov. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Rozvíjajú sa vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty, 

ktoré umožňujú učiacim sa slobodne orientovať nielen v rámci Európskej únie, ale aj na celom svete.  Komunikácia a rozvoj kompetencií 

v cudzom jazyku sú dôležité pre rozvíjanie kritického, kreatívneho myslenia a myslenia orientovaného na budúcnosť. Orientácia 

jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi 

jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako celoživotného vzdelávania sa pre seba 

samého umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 
Pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa je dôležité vymedzenie úrovní ovládania jazyka, pričom kompetencie 

súvisiace s komunikačnými situáciami sú definované cez jazykové funkcie a ich aplikáciu. Najdôležitejšími podieľajúcimi kompetenciami 

v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať. Ich hodnota je 

ovplyvnená bohatosťou slovnej zásoby, správnou gramatikou, plynulosťou prejavu a pochopením obsahu komunikácie. 

 

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

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 3 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda    3 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Čo máš 

rád? 

 

5 hod. 

-prítomný čas jednoduchý a priebehový 

-šport - miesta a vybavenie 

-jednoduchá konverzácia čo mám, nemám rád 

-pochopenie obsahu a zmyslu jednoduchých 

fráz 

-každodenné výrazy 

 

Afektívne: vzbudiť záujem o spoznanie iných 

a samého seba, motivovať kladný vzťah k jazyku 

Psychomotorické: naučiť žiakov vyjadriť čo má, 

nemá rád formou dialógu  

Kognitívne: rozšírenie základnej slovnej zásoby, 

používanie základnej gramatickej štruktúry 

prítomný jednoduchý čas a priebehový 

-vie vyjadriť čo má, nemá rád 

-používa každodenné výrazy 

-spája zvukovú stránku jazyka s 

významom 
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Problémy 

10 hod 

-minulý čas jednoduchý, nepravidelné slovesá 

-minulý čas priebehový 

-predprítomný čas 

-práca s textom – populárna hudba 

-opis ľudí, opis problémov 

-projekt 

Afektívne: problémy mladých ľudí v súčasnej 

modernej dobe, vedieť riešiť problémové situácie, 

vzťah k vlastnej rodine 

Psychomotorické: tvorba projektu o šikanovaní 

Kognitívne: slovná zásoba zameraná na 

problémy, opis ľudí , použitie nepravidelných 

slovies, použitie slovies v gramatických časoch 

minulých a predprítomnom čase 

 

-používa predprítomný čas 

-pochopí text po prečítaní 

-tvorí aktívne vety v minulom 

čase 

jednoduchom  a priebehovom 

- dokáže vytvoriť projekt na tému 

šikanovanie 

 

Miesto a čas 

 

15 hod. 

-budúci čas, prítomný čas na vyjadrenie 

budúcnosti 

-časti mesta, perfektné miesto pre život 

-čas v ľudskom živote 

-prvá podmienková veta  

-zmena stretnutia 

-vzdelanie v USA 

-zhrnutie lekcií 

Afektívne: zamyslieť sa nad vlastným životom,  

svojou budúcnosťou, perfektným miestom pre 

život, vplyv času na ľudský život, vzdelávanie 

v iných krajinách 

Psychomotorické: schopnosť zmeniť už vopred 

naplánované stretnutie podľa vzoru 

Kognitívne: pomôcť žiakom zopakovať, 

upevňovať základné gramatické štruktúry,  prvá 

podmienkovej veta, základné frázy pri zmene 

stretnutia, rozšírenie slovnej zásoby 

 

-vie vyjadriť názor na svoju 

budúcnosť aj použitím 

prítomného času 

-poskytne požadovanú 

informáciu, 

-používa prvú podmienkovú vetu 

-vie opísať časti mesta 

-dokáže zmeniť vopred 

naplánované stretnutie 

Zariskuj 

 

15 hod. 

-druhá podmienková veta 

-modálne sloveso dal by si 

-gramatická väzba  tak, že 

-podstatné mená, prídavné mená, nebezpečný 

svet 

-rady a varovania značky 

-reflexívne zámena 

-buď opatrný čo si želáš - práca s textom 

-regióny Anglicka 

-projektová práca 

 

Afektívne: nástrahy dnešného moderného sveta, 

ochrana životného prostredia, spoznávanie 

jednotlivých regiónov 

Psychomotorické: tvorba projektu rozdielne 

regióny v tvojej krajine 

Kognitívne: tvorenie a používanie druhej 

podmienkovej vety, využívanie väzby tak, že 

v komunikácií, tvorenie prídavných a podstatných 

mien, používanie reflexívnych zámen 

- žiak vie tvoriť a používať druhú 

podmienkovú vetu 

-dokáže vyhľadať v texte 

špecifickú informáciu 

-vie napísať gramaticky správne 

krátke texty 

- žiak vie pri opise používať 

reflexívne zámená 

-dokáže vytvoriť projekt podľa 

predlohy 

 

Môžem sa 

pýtať? 

 

15 hod. 

-tvorenie otázok  

-vplyv médií 

-povolania 

-frázové slovesá deliteľné, nedeliteľné 

-tínedžeri a peniaze, vražda v divadle –práca s 

textom 

-dialóg s požiadavkou 

Afektívne: význam skúseností, potreba podeliť sa 

s inými, vzťah k médiám , zamyslenie sa nad 

budúcim povolaním 

Psychomotorické: jednoduchý text s osnovou 

otázka -odpoveď, dialóg s požiadavkou 

Kognitívne: osvojiť si čo najviac poznatkov 

z danej oblasti, správne tvorenie otázok, 

-tvorí správne otázky 

-rozumie hlavným údajom, 

doplní text  

-reprodukuje ústne aj písomne 

-používa frázové slovesá 

-vie si vytvoriť pozitívny vzťah 

k médiám 
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-gerundium 

-zhrnutie lekcií 

 

používanie frázových slovies, gerundia. -správne sa orientuje 

v povolaniach, v hodnotách 

Nakupovani

e a 

predávanie 

 

10 hod. 

-peniaze 

-trpný rod 

-nezvyčajné miesto 

-modálne slovesá v trpnom rode 

-cestovanie 

-dialóg nakupovanie cestovných lístkov 

- predložky - cestovanie 

- nákup storočia 

-história anglického jazyka 

-prieskum– míňanie peňazí 

Afektívne: uvedomenie si významu peňazí, 

dôležitosť pre život, obchodovanie, spoznávanie 

iných krajín 

Psychomotorické: efektívne spracovávanie 

množstva poznatkov , vytvorenie prieskumu –

zmapovanie nakupovania 

Kognitívne: naučiť sa slovnú zásobu a jej použitie 

v praktickom živote, precvičiť gramatiku - trpný 

rod, modálne slovesá v trpnom rode, predložky 

-vie vytvoriť jednoduchú 

konverzáciu  pri nakupovaní 

-reprodukuje ústne a písomne 

primerane ťažký text, 

-rozumie obsahu jednoduchej 

konverzácie 

-tvorí a používa trpný rod 

-používa správne predložky 

Protesty 

 

15hod. 

-nepriama reč 

-povedať nie 

-rozdiel v použití slovies povedať niekomu 

niečo, alebo povedať niečo niekomu 

-nepriama otázka 

-zdvorilostné otázky 

-frázové slovesá 

-Rómeo Júlia 

-Oxford a Cambridge 

-zhrnutie lekcií 

-projektová práca 

Afektívne: porovnanie univerzít v Anglicku a 

v našej krajine, vzbudenie záujmu o zahraničnú 

literatúru, zamyslenie sa nad budúcnosťou 

a začlenením sa do spoločnosti  

 Psychomotorické: viesť žiakov ku kladnej 

motivácii učenia Aj, projekt o vzdelaní 

Kognitívne: tvorenie nepriamej reči, používanie 

nepriamej a zdvorilostnej otázky, frázových 

slovies, osvojenie príslušnej slovnej zásoby 

-vie používať nepriamu reč, 

nepriamu otázku 

-používa zdvorilostné otázky 

-dokáže vytvoriť projekt podľa 

zadanej témy 

- reprodukuje ústne a písomne 

- rozumie hlavným údajom 

v texte 

- pozná významné univerzity 

- chápe význam vplyvu histórie 

na súčasnosť 

 

Spoznávani

e učením sa 

o .... I. časť 

7 hod 

-história hodvábnej cesty 

-rozvoj písania – udávanie dôvodu 

-biológia – hmyz 

-frázy v písomnom prejave používané pri 

zovšeobecňovaní 

-geografia – tektonické javy 

-určitý člen  v písomnom prejave 

-zhrnutie tém 

Afektívne: poukázať na to, aké je dôležité poznať 

našu zem, motivácia k zodpovednosti za naše 

životné prostredie 

Psychomotorické: pomôcť žiakom vytvoriť  

článok o našej zemi z biologického, alebo 

geografického hľadiska 

Kognitívne: osvojiť si príslušnú slovnú zásobu, 

naučiť sa používať správne frázy, členy a dôvody 

v písomnom prejave 

-pozná novú slovnú zásobu 

- vie správne aplikovať 

zovšeobecňujúce frázy 

v písomnom prejave 

- žiak vie vytvoriť článok o našej 

zemi z hľadiska záujmu 

biologického, alebo 

geografického 

Spoznávani

e učením sa 

o....II. časť 

 

7 hod. 

- spoločenské štúdie - televízia 

-formálny list 

-environmentálne štúdie - olej 

-vzťažné vety v písomnom prejave 

-politický systém USA 

Afektívne: vzbudiť u žiakov záujem 

o spoločenské štúdie, politický systém a globálne 

problémy ľudstva 

Psychomotorické: nacvičiť prezentáciu 

o environmentálnych, alebo spoločenských 

-uvedomuje si dôležitosť učenia 

sa AJ,  - vie diskutovať 

v skupinách na zadanú tému 

- dokáže pochopiť autentickú 

nahrávku v AJ  



233 

 

-spájajúce slova v písomnom prejave 

-zhrnutie tém 

 

problémoch, tvorenie formálneho listu 

Kognitívne: osvojiť si príslušné texty s využitím 

v praktickom živote, každý dosiahol úspech 

v učení angličtiny, upevnenie vzťažných viet 

a spájajúcich slov v písomnom prejave 

-dokáže napísať jednoduchý 

formálny list 

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

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie - Žiak 

Človek a spoločnosť Téma 

č.1,2 

- utváranie dobrých medziľudských vzťahov, 

- rodina – základná bunka spoločnosti 

 Téma 

č.4,7 

- vážiť si dedičstvo našich predkov, historické a kultúrne pamiatky 

-zvyky našich predkov 

Človek a hodnoty Téma 

č.1,3,8 

- získavanie správnych komunikačných zručností žiak – učiteľ, žiak – žiak, 

-väzby medzi rovesníkmi 

-ako si vážim seba, svoje zdravie 

Téma 

č.2,5,6,7 

- efektívne využívanie voľného času 

-kvalita zábavy vo voľnom čase 

Umenie a kultúra Téma 

č.2,4,6,7,8 

- kultúrne dedičstvo iných krajín (literatúra, výtvarné umenie, hudba) 

Človek a svet práce Téma č.5 - získavanie teoretickej slovnej zásoby v rámci remeselných prác v cudzom jazyku 

Človek a príroda 
Téma 

č.8,9 

- sledovanie prírodných úkazov 

-ochrana životného prostredia – tvorba projektov 

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č.1,2,3,4,5

,6,8,9 

- orientovanie sa v základných gramatických štruktúrach viet 

-tvorba jednoduchých textov 

-schopnosť konverzácie v cudzom jazyku 

-tvorba gramaticky správnych viet 

Prierezové témy 
Osobnostný a sociálny rozvoj - vie sa začleniť do spoločnosti 

- vie v akej krajine žije 

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k prírode a kultúrnym pamiatkam 

Multikultúrna výchova -orientácia sa v etniku a kultúrnych špecifikách iných národov 

Mediálna výchova -výber vhodných filmov a hudby v cudzom jazyku (posluch a porozumenie) 

 

 

4. Požiadavky na výstup 
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Žiaci po ukončení deviateho ročníka by mali ovládať základné komunikačné zručnosti, slovnú zásobu viacerých základných tematických 

okruhov, v písanom prejave zvládať vypracovanie náročnejších projektov, listov formálnych a neformálnych, písomných prác. Získaná 

slovná zásoba umožní žiakom tvoriť, podávať ucelenejšie informácie a viesť základnú komunikáciu. V gramatike žiaci zvládajú 

používanie prítomných časov – jednoduchého, priebehového a predpritomného času. Budúceho času, prvú a druhú podmienkovú vetu, 

trpný rod, nepriamu reč, nepriame otázky, zdvorilostné otázky, používanie členov, reflexívnych zámen, gerundium, modálne slovesá, 

správne predložky, frázové slovesá. Zvládajú používanie každodenných fráz a výrazov, čo im umožní vytváranie náročnejších, ale správne 

gramaticky postavených viet, ktoré môžu využívať v každodennej praxi. 

 

Kompetencie 
Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- dokázať riešiť 

každodenné životné 

situácie v cudzej 

krajine  

- vie porovnať staré 

a nové 

 komunikačné 

prostriedky 

 

-Čo máš rád? 

-Problémy 

 

- byť zvedavý, má 

chuť poznávať 

-chápe spôsob 

života a myslenia 

iných národov 

-zaujíma sa aj 

o históriu iných 

národov 

 

-Spoznávanie 

učením sa I,II 

-Zdravie 

a bezpečnosť 

-Protesty 

-Zariskuj 

- Uvedomuje si 

rozdielne kultúry, 

ktoré ovplyvnili 

život ľudí 

- dokáže vymieňať 

si informácie 

a nápady s mladými 

ľuďmi a dospelými, 

ktorí hovoria iným 

jazykom 

a sprostredkuvávajú 

mu svoje myšlienky 

a pocity 

 

-Čo máš rád? 

-Problémy 

-Protesty 

-Nakupovanie a 

predávanie 

- vie sociálne 

myslieť  

- dokáže nadviazať 

základnú 

spoločenskú 

konverzáciu tak, že 

použije 

najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia 

zdvorilosti, návrhu 

a vyjadriť súhlas 

alebo nesúhlas 

-je otvorený 

kultúrnej a etnickej 

rôznorodosti 

 

-Spoznávanie 

učením sa 

- Môžem sa pýtať? 

- Miesto a čas 

- vie ako sa nestratiť 

v krajine, resp. ako 

sa v nej orientovať  

-dopĺňa si 

vedomosti a rozvíja 

si rečové zručnosti, 

prepája ich 

s poznaným, 

využíva pre reálny 

svet 

 

-Spoznávanie 

učením sa 

-Zariskuj 

- vytvára si 

myšlienkové 

súvislosti 

- pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií 

-pochopí zámer 

zadanej úlohy 

-aktívne využíva 

doteraz osvojený 

jazyk 

-využíva dostupné 

materiály na 

štúdium 

-získava uvedomene 

nové vedomosti 

a zručnosti 

 

-Problémy 

-Miesto a čas 

-Nakupovanie a 

predávanie 

 

 

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 
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Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania anglického jazyka je nevyhnutné používať aktivizujúce vyučovacie metódy, a to predovšetkým 

samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie komunikačných 

zručností je nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Pre učiteľa znamená, že 

individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. 

Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a spoluzodpovednosť za pracovné výsledky majú hlboký výchovný význam. Hodiny 

anglického jazyka musia byť naplnené živým pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť z nových 

poznatkov posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. 

Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide 

predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.  

Pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo 

vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov. Účinnou formou na rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré sa 

zaraďujú spravidla na začiatok vyučovacej hodiny. Dôležitá je rýchla kontrola výsledkov práce žiakov, napríklad spätným projektorom, a 

rozbor chýb žiakov tak, aby si každý žiak uvedomil, aké vedomosti si musí individuálne doplniť. Na túto prácu so žiakmi učiteľ využíva 

doplňujúce materiály na precvičenie gramatických javov. 

 

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

 

M.Andričík, J. Gresty Anglicko-slovenský a slovensko-anglický 

slovník 

Pezolt PVD, 2005 

M.Andričík Anglicko-slovenský a slovensko-anglický 

slovník – MIDI vydanie 2006 

Pezolt PVD, 2006 

E.Haraksimová, 

R.Mokrá, 

D.Smrčinová 

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický 

slovník 

Ottovo nakladatelství 

S.Redman English Vocabulary in Use Cambridge University Press, 2003 

Kol. autorov 2000 najpožívanejších anglických slov + CD 

ROM 

Computer Press, 2004 

S.Soják Pomocné a spôsobové slovesá INFOA, 2001 

Fronek, Mokráň Slovensko-anglický frazeologický slovník Nová Práca, 2003 

Ch.Rajanh, 

S.Bollinger 

Anglické idiómy Computer Press, 2005 

T.Hutchinson Project 5 – Teacher´s Book Oxford University Press, 2001 
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Kol. autorov Anglická gramatika Aktuell, 2001 

T.Hutchinson Project 5 – Student´s Book Oxford University Press, 2001 

T.Hutchinson Project English 1 – Student´s Book Oxford University Press, 2001 

T.Hutchinson Project English 2– Student´s Book Oxford University Press, 2001 

T.Hutchinson Project English 3– Student´s Book Oxford University Press, 2001 

S. Blazseková, J. 

Rusňáková 

English For Everyday Use SPN, 2007 

 

7. Hodnotenie predmetu 
Anglický jazyk v 3. – 9. ročníku bude hodnotený podľa klasifikačného poriadku. Hodnotiť sa budú ústne a písomné odpovede žiakov, 

samostatné projekty.  
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou 

od 1.5.2009. 
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Predmet: Ruský jazyk – 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 

Základným cieľom vyučovania cudzích jazykov je podpora vzájomného porozumenia medzi ľuďmi rôznych krajín a umožnenie 

komunikácie s nimi. Komunikatívne vyučovanie umožňuje predovšetkým učiacemu sa získať vôľu a schopnosť používať určený jazyk 

vhodným a správnym spôsobom k efektívnej komunikácii. 

Tak, ako iné vyučovacie predmety, aj vyučovanie ruského jazyka jako druhého cudzieho jazyka  musí zodpovedať požiadavkám súčasnej 

spoločnosti a vzdelávacej úlohy základnej školy, napomáha človeku orientovať sa vo svete, umožňuje sprostredkovanie a spracovanie 

skúseností a je prostriedkom pre kreatívnu a estetickú tvorbu. Vnímanie a vysvetľovanie rozdielov medzi jazykmi a kultúrami otvára 

možnosť spochybniť názory, odbúrať predsudky a získať nové poznatky pre pochopenie iných kultur. 

Slováci patria do veľkej skupiny národov- medzi Slovanov. Kedysi hovorili jedným spoločným jazykom - staroslovienčinou a z nej počas 

dlhých storočí vznikli slovenčina, čeština, chorvatčina, poľština, ruština atd. Naše jazyky sú príbuzné, mnohé slová sú v slovanských 

jazykoch úplne rovnaké alebo veľmi podobné. Odlišné je však písmo Pre Slovanov vytvorili prvé písmo - hlaholiku Konštantín a Metod v 

9. storočí. Z nej vznikla cyrilika a postupne dnešná azbuka, ktorú používajú Rusi, Bielorusi, Ukrajinci, Bulhari, Srbi, Macedónci. Ostatní 

používajú latinku. 

Ruským jazykom hovorí najväčšia skupina Slovanov.  

Ruština je primárne  používaná v Rusku ako i v post-sovietskych krajinách. V samotnom Rusku ňou rozpráva 118 mil. obyvateľov. 

Taktiež ju môžete počuť v Kanade, Číne, Fínsku, Izraeli, USA atď. Dohromady je to asi 150 mil. ľudí, ktorí ju používajú v každodennom 

živote. Je jedným zo šiestich oficiálnych jazykov používaných Spojenými národmi /OSN/. Za čias Sovietskeho zväzu bola povinným 

sekundárnym jazykom vo všetkých krajinách na východnej strane železnej opony na prakticky každom stupni školstva, často i štátnym 

jazykom prevážne v krajinách ležiacich na juhu dnešného Ruska. Z tohto dôvodu je možné dohovoriť sa po rusky i v Strednej Európe, na  

Balkánskom polostrove a prakticky na celom pobreží Červeného mora.  

Povinná výuka spôsobila určitú averziu k ruštine počas obdobia totality, ale i v rokoch po nežnej revolúcii. Dnes už môžeme konštatovať, 

že nastala pozitívna zmena a zo strany mladej generácie vzrastá záujem o ruský jazyk. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom praktického ovládania ruského jazyka v základnej škole je, aby žiak po 4 rokoch učenia dosiahol základnú úroveň komunikatívnej 

kompetencie, ktorá vytvára predpoklady pre jeho ďalšie štúdium a využívanie v profesionálnej praxi. 

Aby bol dosiahnutý tento cieľ, je potrebné: 

- vzbudiť konštruktívnu zvedavosť a podporiť ochotu vžiť sa do daností inej krajiny a komunikovať s ľuďmi, 

- preniknúť do podstaty kultúry a civilizácie danej krajiny, 
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- rozvíjať uvedomenie si povahy jazyka, 

- používanie jazyka pri komunikácii v skutočných situáciách mimo triedy, 

- rozvíjať u žiakov chápanie seba samých a svojej vlastnej kultúry. 

Žiaci si budú ďalej rozvíjať rečové zručnosti a osvojovať si jazykové prostriedky, témy, situácie a funkcie. Dôraz sa kladie na rozvíjanie 

posluchu, ústneho prejavu, nácviku čítania a písania. Získavajú jasnejšiu predstavu o charaktere ruského jazyka, osvojujú si ďalšie 

poznatky z reálií. Využívajú pritom vedomosti a zručnosti osvojené v iných vyučovacích predmetoch. Texty zodpovedajúce veku a 

záujmom žiakov majú pôsobiť v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva medzi národmi. Na základe grafických a zvukových 

textov sa žiaci oboznámia so životom ruských školákov, s ukážkami ruskej ľudovej slovesnosti /rozprávky, piesne, riekanky, príslovia/ a s 

tvorbou niektorých ruských spisovateľov, ktorí píšu pre deti. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Cestovanie 

19 hod 

 

- druhy dopravných prostriedkov 

- zastávka-stanica 

- používanie tvarov slovies ísť-chodiť, 

cestovať-viezť sa/ dopr.prostriedkom/ 

- cestovať kam, odkiaľ 

Afektívne: zamysliesť sa nad životom v 

iných krajinách 

Psychomotorické: práca s vlastným 

samostatným materiálom 

Kognitívne: naučiť sa spájať zvukovú 

stránku jazyka so stránkou významovou 

-zostaviť jednoduchý plán cesty 

- pozná druhy dopr.prostriedkov 

- používa správne tvary slovies idti-jechať, chodiť- 

jezdiť 

- používa príslovky miesta kuda, otkuda a predložky 

v, na, iz, s,so v správnych väzbách 

Stravovanie 

7 hod 

- jedlá ,nápoje 

- stravovanie doma, v reštaurácii 

- časovanie a používanie slovies dať- 

daváť 

 

Afektívne: pochopiť aké dôležité sú zásady 

správneho stravovania 

Psychomotorické: vedieť správne reagovať 

v určitých situáciach v reštaurácii 

Kognitívne: pomôcť žiakom  upevňovať 

základné gramatické štruktúry 

-zostaviť jednoduchý jedálny lístok 

-pozná základné jedlá, vymenuje niektoré používané 

riady 

- vie si objednať jedlo v reštaurácii 

- pozná zvláštnosti ruskej kuchyne 

- ovláda časovanie slovies dať – daváť, prekladá ich 

správne podľa situácie 

- používa spojky čto , no, čtoby 

- vie vyjadriť časové vzťahy pomocou spojky kogda 

Obliekanie, 

móda 

7 hod 

-  odevy 

- čo je módne a vkusné, čo rád nosím 

- časovanie slovesa opýtať sa, odevaťsa 

, odeť/niekoho/ 

 

 

Afektívne: dokázať pochopiť, že   ľudí 

neposudzujeme podľa  značky oblečenia 

Psychomotorické: vedieť správne reagovať 

v určitých situáciach 

Kognitívne: pomôcť žiakom  upevňovať 

základné gramatické štruktúry 

- vymenuje odevy, vie povedať, čo si oblieka  

v jednotlivých ročných obdobiach 

- hovorí o tom, čo si rád oblieka 

- vyčasuje uvedené slovesá 

- správne používa slovesá odevať, nadevať, odevaťsa, 

odeť 

Nakupovane 

7 hod 

- názvy obchodov 

- kam a čo chodím nakupovať 

Afektívne: pochopiť aké dôležité je sa 

orientovať v cenách, vzťahoch medzi 

- pozná názvy obchodov a vie, čo sa v nich kupuje 

- vie vytvoriť jednoduchú 
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- sloveso smieť /nesmieť/ a potrebovať 

 

menami 

Psychomotorické: ukázať ako efektívne 

nakupovať 

Kognitívne: naučiť sa slovnú zásobu a jej 

použitie v praktickom živote 

 konverzáciu v obchode, 

-reprodukuje ústne a písomne primerane ťažký text, 

- osvojil si syntaktické štruktúry 

- vyčasuje sloveso môcť ,správne ho používa /možno-

neľzja/ 

-vie vyjadriť spojenie potrebujem niečo 

Voľný čas 

19 hod 

- obľúbené činnosti 

- názvy športov a koníčkov 

- časovanie slovies so zmenou 

kmeňovej spoluhlásky 

- nesklonné podst.mená kino, metro, 

paľto, kakao 

 

Afektívne: poukázať na potrebu zmysluplne 

využívať voľný čas 

Psychomotorické: pomôcť žiakom napísať 

zaujímavý novinový článok 

Kognitívne: osvojiť si príslušnú slovnú 

zásobu  

- zostavitˇrežim dňa 

 -vie hovoriť o svojom voľnom čase, píše o tom, čo 

kto robí 

-ovláda časovanie slovies so zmenou kmeňovej 

spoluhlásky  

-vie pracovať s jednoduchými gramatickými 

tabuľkami 

-používa nesklonné podst.mená kino, metro, paľto, 

kakao 

Naša vlasť 

7 hod 

- štát,kde žijem  

- základné geografické, historické údaje 

o SR 

- svetové strany 

- číslovky do 1000 ,číslovky v dátume 

Afektívne: vedenie k poriadkumilovnosti, 

poukázať na potrebu družnosti a priateľstva 

Psychomotorické: nacvičiť interview 

a konverzáciu v rámci opisu  Slovenska 

Kognitívne: osvojiť si príslušné texty 

s využitím v praktickom živote 

-rozumie textu o SR 

-hovorí samostatne o SR  zákl.informácie 

-vie počítať do 1000 i čítať tieto číslovky 

-vie s pomocou slovníka určiť prízvuk vo všetkých 

pádoch podst.mena 

 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu ruský jazyk  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Človek a spoločnosť Téma č.1,2,4,6 - utváranie dobrých medziľudských vzťahov 

- geografické informácie o  Slovensku i iných krajinách 

Človek a hodnoty Téma č.1- 6 - získavanie správnych komunikačných zručností  

-väzby medzi vrstovníkmi 

- budovanie národného povedomia 

- efektívne využívanie voľného času 

 

 

 

Umenie a kultúra Téma č.3,6 - kultúrne dedičstvo SR a iných krajín (literatúra, výtvarné umenie, 

hudba) 

Človek a svet práce 
Téma č.2,4 - získavanie teoretickej slovnej zásoby v rámci  prác v cudzom 

jazyku 

Človek a príroda 
Téma č.1,5,6 - sledovanie prírodných úkazov 

- ochrana životného prostredia , zdravia 

Jazyk a komunikácia 

Téma č.1- 6 - orientovanie sa v základných gramatických štruktúrach viet 

-tvorba jednoduchých textov 

-schopnosť konverzácie v cudzom jazyku 

-tvorba gramaticky správnych viet 

Prierezové témy 
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Osobnostný a sociálny rozvoj - vie sa začleniť do spoločnosti 

- vie v akej krajine žije 

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k prírode a kultúrnym pamiatkam 

Multikultúrna výchova -orientácia sa v etniku a kultúrnych špecifikách iných národov 

Mediálna výchova -výber vhodných filmov a hudby v cudzom jazyku (posluch 

a porozumenie) 

 

 

 

 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu ruský jazyk  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie  

Žiak 

Základ. 

učivo(povinn

é) 70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo(disponibiln

é) 30% 

Človek a 

spoločnosť 

Téma č.1 - utváranie dobrých medziľudských vzťahov 

- pozná rozdiely v živote žiakov v Rusku a na Slovensku 

  

Téma č.4 - váži si dedičstvo našich predkov, historické a kultúrne pamiatky 

- pozná históriu Bratislavy,Košíc 

  

Téma č.5 - pozná históriu Moskvy   

Človek a 

hodnoty 

Téma č.1,3 - získavanie správnych komunikačných zručností žiak – učiteľ, žiak – žiak, 

-väzby medzi vrstovníkmi  

  

Umenie a 

kultúra 

Téma č.4, 5 - kultúrne dedičstvo iných krajín (literatúra, výtvarné umenie, hudba)   

Zdravie a 

pohyb 

Téma č.3 - vie efektívne využívať voľný čas športovaním   

Človek a 

príroda 

Téma č.2 - chráni životné prostredie    

Jazyk a 

komunikácia 

Téma č.1- 5 - orientovanie sa v základných gramatických štruktúrach viet 

- tvorba jednoduchých textov 

- schopnosť konverzácie v cudzom jazyku 

- tvorba gramaticky správnych viet 

  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - vie sa  začleniť do spoločnosti 

- vie v akej krajine žije 

-  kladie otázky a zisťuje odpovede, zaujíma sa o nové veci 

- vie odhadnúť dôsledky svojich činov 

  

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k prírode a kultúrnym pamiatkam   

Multikultúrna výchova - chápe a rešpektuje kultúrnu rozmanitosť                                                -má 

tolerantné postojek príslušníkom iných kultúr, vie s nimi komunikovať 

  



241 

 

a spolupracovať 

Mediálna výchova - výber vhodných filmov a hudby v RJ 

- rozumie poslaniu médií 

- je schopný užívať ich stránky pozitívne a chrániť  sa pred stránkami 

negatívnymi. 

  

Celkový počet disponibilných 

hodín 

   

Celkový počet  hodín základného / 

povinného /učiva 

   

Celkový počet  hodín / školský 

rok 

 66/ 100%  

 

4.Požiadavky na výstup. 

Žiaci by po ukončení  9. ročníka  mali ovládať v oblasti posluchu rozumieť súvislým prejavom učiteľa alebo hovoriacich, pre ktorých je 

ruský jazyk materinským jazykom, prednášaným v primeranom tempe reči  (včítane audio nahrávky), obsahovo blízke témam na rozvoj 

reči so známou lexikou a osvojenými vetnými konštrukciami,obrysovo rozumieť komentárom napr. k diapozitívom, alebo krátkym 

filmom po predbežnej jazykovej príprave, prípadne s menším počtom nových slov, ktorých význam možno odhadnúť z kontextu alebo na 

základe jazykovej príbuznosti. 

Pri ústnom prejave vedia  reprodukovať na základe otázok a odpovedí obsah textu, určiť jeho hlavné myšlienky alebo informácie. Začnú, 

udržiavajú a dokončia dialóg s praktickým využitím osvojených rečových modelov v novonavodených situáciách. Dokážu vytvoriť krátky 

monologický prejav ako komentár napr. k obrazovému materiálu alebo k situácii, pohotovo reagovať na situačné hry, predniesť spamäti 

úryvok z prózy a báseň, spievať dve ruské piesne. 

Čítajú  nahlas a foneticky správne a s plným porozumením texty z učebnice, potichu a s porozumením texty s tvorivými úlohami a za 

pomoci slovníka, potichu a s obrysovým porozumením texty obsahujúce menší počet neznámych slov, ktorých význam možno odhadnúť z 

kontextu, alebo ktorých doslovný preklad nie je potrebný na porozumenie obsahu celku.Vedia používať slovník. 

V písomnom prejave  si budú ďalej upevňovať správne pravopisné návyky. Žiaci sa naučia písomne obmieňať vety z textu, napísať krátke 

informácie formou listu o rodnom meste, obci, regióne.     

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií                            

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 
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- poznáva zmysel 

a cieľ učenia 

-vie dokončiť 

začatú prácu 

- vyberie si a 

využije efektívne 

spôsoby učenia 

- vyvážene chápe svoje 

osobné záujmy v 

spojení so záujmami 

širšej skupiny, 

resp.spoločnosti,  

- ovláda pravidlá 

spoločenskej etikety 

- uvedomuje si význem 

kultúrnej komunikácie 

v živote 

- osvojil si základné 

postupy efektívnej 

spolupráce v skupine - 

uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, 

kde dokáže tvorivo 

prispievať k 

dosahovaniu 

spoločných  cieľov 

-dopĺňa si vedomosti 

a rozvíja si rečové 

zručnosti, prepája ich 

s poznaným, využíva 

pre reálny svet 

-pochopí zámer zadanej 

úlohy 

-aktívne využíva doteraz 

osvojený jazyk 

 

-všíma si 

súvislosti medzi 

javmi 

- vie samostatne 

pozorovať a 

experimentovať 

- má predpoklady 

zainteresovane 

sledovať a posudzovať  

udalosti a vývoj 

verejného života a  

zaujímať k nim 

stanoviská 

-rozlišuje kultúrne a 

nekultúrne správanie 

- pomenuje svoje 

pocity, city 

- dokáže riešiť 

jednoduché stresové 

situácie i konflikty 

 - rozumie psychickým, 

sociálnym a 

historickým 

súvislostiam, ktoré 

podmieňujú hľadanie 

zmyslu života  

- chráni svoje zdravie, 

zdravie ostatných a 

životné prostredie 

- získava 

vedomosti z 

rôznych prameňov 

a zdrojov 

- uvedomuje si svoje 

práva v kontexte so 

zodpovedným 

prístupom k svojim 

povinnostiam, 

prispieva k naplneniu 

práv iných 

- rešpektuje iné 

kultúry, zvyky, tradície 

- vie si svoje ciele a 

priority stanoviť v 

súlade so svojimi 

reálnymi 

schopnosťami, 

záujmami a potrebami 

-  je schopný posúdiť a 

oceniť hodnotu 

vzťahov 

- kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si 

svoje ďalšie rozvojové 

možnosti  

- rieši nové, 

neznáme úlohy a 

situácie 

-uvedomuje si 

základné humanistické 

hodnoty, zmysel 

národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a 

ochraňuje princípy 

demokracie 

- uvedomuje si 

rozdielne kultúry, 

ktoré ovplyvnili život 

ľudí 

- dokáže na primeranej 

úrovni reflektovať 

vlastnú identitu a 

budovať si vlastnú  

samostatnosť/nezávislo

sť ako člen celku,  

-  objavuje a uznáva 

dôstojnosť človeka bez 

ohľadu na jeho 

schopnosť podať 

výkon 

- dokáže kriticky 

zhodnotiť informácie a 

ich zdroj,  tvorivo ich 

spracovať a prakticky 

využívať 

-dokáže využívať 

všetky dostupné 

formy 

komunikácie pri 

spracovávaní a 

vyjadrovaní 

informácií 

rôzneho typu 

-aktívne podporuje 

udržateľnosť  kvality 

životného prostredia 

- má osvojené základy 

pre tolerantné a 

empatické vnímanie 

prejavov iných kultúr 

- je tolerantný k 

odlišnostiam iných 

ľudí 

- objavuje zmysel 

života, preberá 

sebariadenie, preberá 

zodpovednosť za 

sebaurčenie 

- vie byť flexibilný a 

schopný prijať 

inovatívne zmeny 
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- získané 

vedomosti vie 

dávať do 

súvislostí a vie ich 

uplatniť v 

praktických 

situáciách 

- uvedomuje si 

nebezpečenstvo 

drogových a iných 

závislostí 

- ovláda základy 

kultúrneho stolovania 

-dokáže odhadnúť a 

korigovať dôsledky 

vlastného správania a 

konania a uplatňovať 

sociálne prospešné 

zmeny v 

medziosobných 

vzťahoch 

-vníma vo svojom 

živote ako dôleţité 

rozhodnúť sa na 

základe poznania a 

skúsenosti pre 

svetonázorový postoj 

- prejavuje 

samostatnosťa vytrvalosť 

v činnostiach 

- dokázať riešiť 

každodenné 

životné situácie 

v cudzej krajine  

- je otvorený kultúrnej 

a  etnickej rôznorodosti   

-  dokáže vymieňať si 

informácie a nápady 

s mladými ľuďmi 

a dospelými, ktorí 

hovoria iným jazykom 

a sprostredkuvávajú 

mu svoje myšlienky 

a pocity 

- riadi svoje správanie 

tak, aby dosiahlo pocit 

sebauspokojeniaa 

sebaúcty 

- neuznáva prejavy 

intolerancie 

- vie ako sa nestratiť 

v krajine, resp. ako sa 

v nej orientovať  

-uvedomuje si potrebu 

svojho autonómneho 

učenia sa ako prostriedku 

sebarealizácie  

a osobného rozvoja   

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

Základom výuky cudzích jazykov je komunikácia. Slovenský jazyk na hodinách žiaci takmer nepočujú, zvykajú si na cudziu reč, učia sa v 

nej rozmýšľať a prirodzene reagovať. 

Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania ruského jazyka je nevyhnutné používať aktivizujúce vyučovacie metódy. Učiteľ dbá na to, aby 

mali žiaci čo najviac príležitostí sami súvislo hovoriť. 

Nácvik čítania s porozumením vychádza z hlasného čítania. Postupne sa hlasné čítanie strieda s tichým. 

Nevyhnutným predpokladom úspechu pri rozvoji písomného vyjadrovania žiakov je i časté zadávanie drobných domácich písomných 

úloh. 

Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných  pomôcok a didaktickej techniky. Ide predovšetkým 

o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.  

Neodeliteľnou súčasťou výuky je pracovný zošit.Vedie žiakov k samostatnej práci, obsahuje množstvo úloh na nácvik prebraného učiva z 

učebnice. Zábavnou formou upevňuje rečové zručnosti žiakov, ktorí tvoria vety podľa  obrázkov, riešia rébusy, dopĺňajú repliky dialógov 

a pod. Správnosť úloh si môžu overiť v kľúči. 

Pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo 

vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov.  

 

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

a pod..  
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V. Glendová, E. 

Kováčiková 

Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ SPN 2002 

V. Glendová Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ-Pracovný zošit SPN-Mladé letá, 2009 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Ruský jazyk v 6. – 9. ročníku bude hodnotený podľa klasifikačného poriadku. Hodnotiť sa budú ústne a písomné odpovede žiakov, 

samostatné projekty.  

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: Nemecký jazyk – 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 
Učenie sa cudzích jazykov umožňuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií sú spojené s myslením kde si učiaci 

sa vytvára samostatný názor na základe poznávania, analýzy a výberu informácií pričom si rozvíja aj kreatívne myslenie, a je schopný 

otvorenosti pri komunikácii s inými. Nemecký jazyk tak ako iné cudzie jazyky zabezpečuje učiacemu sa riešiť každodenné životné 

situácie v cudzej krajine, vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, chápať spôsoby myslenia iných národov a ich 

kultúrneho dedičstva a taktiež dovoľuje im sprostredkovať svoje myšlienky a postrehy. Znalosť cudzích jazykov má veľký význam tak 

z hľadiska výchovného a vzdelávacieho prínosu k utváraniu všestranne rozvinutej osobnosti, ktorý vie pochopiť potrebu vzdelávania sa 

v cudzom jazyku. Nemecký jazyk patrí do skupiny germánskych jazykov, ktoré sú súčasťou veľkej rodiny indoeurópskych jazykov kam 

patria aj slovanské jazyky, ako aj slovenčina. 
  

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom vyučovania nemeckého jazyka je rozvíjať nielen všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnuté 

pre rôzne činnosti, ako aj nemenej dôležité jazykové kompetencie učiaceho sa, ktorými sú: porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna 

interakcia, samostatný ústny prejav), a vedieť písať (projekt, formálny a neformálny list). Tieto kompetencie sú priamo ovplyvnené 

kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, plynulosť, presnosť, interakcia.   

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

 Môj miniprojekt 

4 hod. 

 

Deň v škole – časové údaje, 

predmety, pomôcky v škole 

Ako sa píše miniprojekt – 

informácie, postupy, návody 

Miniprojekt – môj ideálny deň 

 

Afektívny cieľ: 

Pozitívne motivovať žiaka, vzbudiť záujem o učenie cudzieho 

jazyka, motivovať a prehlbovať vzťah k učeniu, vyzdvihnúť 

zásady zdravého denného režimu. 

Kognitívny cieľ:    

Používať časové údaje počas dňa, pomenovať predmety v škole 

a školské pomôcky, opísať svoj denný režim. 

Psychomotorický cieľ:  

Vytvoriť miniprojekt o svojom dni s využitím privlastňovacích 

Vie používať časové údaje počas 

dňa, pomenovať predmety v škole, 

školské pomôcky, vytvoriť 

miniprojekt o svojom dni, používať 

slovník. 
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zámen.  

Peniaze a mladí ľudia 

10 hod. 

Môj portrét – počúvanie 

s porozumením 

Privlastňovacie zámená a ich 

skloňovanie 

Moji kamaráti –opis vlastností 

a vzhľadu osôb 

Nakupovanie – vreckové 

Test – „Aký som?“ 

Miniprojekt – Môj najlepší 

kamarát/Moja obľúbená hviezda 

Opakovanie 1. lekcie 

Afektívny cieľ: 

Poukázať na správne hospodárenie s peniazmi a vreckovým 

u mladých ľudí. 

Kognitívny cieľ: 

Osvojovať si novú slovnú zásobu pri opise vlastností a vzhľadu 

kamarátov. Časovať slovesá sporiť, kúpiť dosťať, používať 

zložený minulý čas. 

 Psychomotorický cieľ:   

Reprodukovať frázy „Koľko stojí?“ pomocou dialógov 

v obchode. Vytvoriť miniprojekt o svojom najlepšom priateľovi 

alebo o obľúbenej hviezde. 

Vie časovať slovesá sporiť, kúpiť, 

dostať, používať zložený minulý 

čas, slovnú zásobu pri opise 

vlastností a vzhľadu osôb, vytvoriť 

dialóg v obchode s použitím fráz 

a vytvoriť miniprojekt o najlepšom 

kamarátovi alebo obľúbenej osobe. 

 

Výmenný pobyt 

11  hod. 

Rakúske výrazy v nemčine 

Vitajte u nás – počúvanie 

s porozumením, modálne sloveso 

smieť 

Škola v Afrike – čítanie 

s porozumením 

Zvyky v nemecky hovoriacich 

krajinách 

Neurčité zámeno „man“ – 

postavenie vo vete 

Tvorba viet v prítomnom 

a minulom čase 

Opakovanie 2. lekcie 

Afektívny cieľ: 

Motivovať žiakov, ako správne využiť voľný čas. Pri opakovaní 

poukázať na to, aký dôležitý je nemecký jazyk nielen 

v komunikácii ale aj pri počúvaní a čítaní s porozumením. 

Kognitívny cieľ 

Používať zložený minulý čas pravidelných aj nepravidelných 

slovies, používať neurčité zámeno „man“, modálne sloveso 

smieť. Poznať zvyky typické pre nemecky hovoriace krajiny. 

Psychomotorický cieľ: 

Dokázať porovnať školský systém v jednotlivých krajinách 

a vyplniť žiadosť o výmenný pobyt. 

Vie tvoriť minulý čas pravidelných 

a nepravidelných slovies, používať 

neurčité zámeno „man“, modálne 

sloveso smieť a pozná zvyky 

typické pre nemecky hovoriace 

krajiny. Správne vyplní žiadosť 

o výmenný pobyt. 

Zvieratá 

10  hod. 

Zvieratá – základná slovná zásoba 

Modálne sloveso vedieť 

V ZOO- slovná zásoba zameraná 

na časti tiel zvierat a jednotlivých 

oddelení v ZOO 

Stratil sa tiger – počúvanie 

s porozumením 

Práva zvierat, príbehy o zvieratách 

– čítanie s porozumením 

Fakty o zvieratách 

Práva zvierat 

Opakovanie 3. lekcie 

Afektívny cieľ:  

Vyt várať u žiakov pozitívny vzťah k zvieratám a k prírode, 

poukázať na fakt, že aj zvieratá majú svoje práva, ktoré by mali 

byť rešpektované. 

Kognitívny cieľ:   

Vymenovať rôzne druhy zvierat, časti tiel zvierat a jednotlivých 

oddelení v ZOO. Používať sloveso vedieť. Dokázať spájať 

zvukovú stránku jazyka so stránkou významovou.  

Psychomotorický cieľ:  

Naučiť sa pracovať s prekladovým slovníkom pri príbehoch o 

zvieratách. 

Vie spájať zvukovú a významovú 

stránku jazyka, pomenovať rôzne 

druhy zvierat a ich častí tiel, 

používať sloveso vedieť a pracovať 

s prekladovým slovníkom. 
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Ľudské telo 

11 hod. 

Ľudské telo, prvá pomoc – 

základná slovná zásoba 

Časti ľudského tela, choroby a ich 

liečenie (Kde to bolí?) 

Používanie frázy „diať sa“ 

Dopravná nehoda – práca s textom 

Problémy v škole  

Modálne slovesá musieť a mať 

povinnosť 

 

 

Afektívny cieľ: Viesť žiakov k tomu, že poznanie ľudského tela 

je dôležité pri význame starostlivosti o zdravie. 

Kognitívny cieľ: 

Osvojiť si bežné frázy v oblasti zdravotníctva, ošetrovania 

zranení. Používať frázu diať sa, modálne slovesá musieť a mať 

povinnosť. 

Psychomotorický cieľ:  

Podať radu pomocou uvedených modálnych slovies musieť 

a mať povinnosť. 

Vie popísať časti ľudského tela, 

problémy, používať bežné frázy 

v oblasti zdravotníctva, ako aj pri 

ošetrení zranení, používať modálne 

slovesá musieť a mať povinnosť, 

frázu diať sa. 

Moja budúcnosť 

10 hod. 

Plány do budúcnosti 

Čo budeme robiť cez víkend – 

čítanie s porozumením 

Čo budeš robiť v budúcnosti – 

používanie budúceho času vo 

vetách 

Súvetia so spojkou lebo, pretože 

Čo budete robiť cez prázdniny – 

počúvanie s porozumením 

Chcel by si žiť v roku 2500? 

Miniprojekt moja budúcnosť 

Opakovanie 5. lekcie 

Afektívny cieľ:  

Motivovať žiakov, aby pozitívne formulovali svoju budúcnosť. 

Kognitívny cieľ:  

Oboznámiť sa so slovnou zásobou, použiť budúci čas vo vetách, 

spojku lebo, pretože, čítať a počúvať s porozumením. 

Psychomotorický cieľ: 

Pomocou budúceho času vytvoriť miniprojekt „Moja 

budúcnosť“. 

Vie  používať budúci čas, spojky 

lebo, pretože, počúvať a čítať 

s porozumením a vytvoriť 

miniprojekt o svojej budúcnosti. 

Portréty miest 

10 hod. 

Nemecké štátne znaky jednotlivých 

spolkových krajín 

Prechádzka v meste – tvorba 

dialógov 

Príchod a odchod – druhy dopravy 

a možnosti cestovania 

Okružná plavba loďou – počúvanie 

s porozumením 

Modálne sloveso chcieť 

v podmieňovacom spôsobe 

Mesto Kolín a jeho okolie 

Miniprojekt mesto Košice 

Opakovanie 6. lekcie 

Afektívny cieľ: 

Motivovať žiakov k spoznávaniu kultúry a pamätihodností 

v nemecky hovoriacich krajinách. Akceptovať cudzie kultúry 

a ich zvyky, viesť žiakov k multikulturalizmu. 

Kognitívny cieľ: 

Osvojiť si slovnú zásobu týkajúcu sa miest, výletov a cestovaní, 

poznať reálie Spolkovej republiky Nemecko, používať modálne 

sloveso chcieť v podmieňovacom spôsobe vo vetách. 

Psychomotorický cieľ: 

Pracovať v skupinách, miniprojekt o svojom rodnom meste, 

vytvoriť dialóg na tému prechádzka v meste. 

Vie spájať geografické vedomosti 

v cudzom jazyku pri opise portrétov 

jednotlivých miest na Slovensku 

a v Spolkovej republike Nemecko, 

používať modálne sloveso chcieť 

v podmieňovacom spôsobe vo 

vetách. Vie vytvoriť miniprojekt 

o rodnom meste a dialóg 

o prechádzke v meste. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu nemecký jazyk na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Základ. učivo 

(povinné) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové učivo 

(disponibilné) 

30% 
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Človek a spoločnosť 1, 3, 7 - rodina- základná bunka spoločnosti 

- bližšie spoznanie svojho okolia  

- nadviazanie kontaktu v súlade s komunikačnou situáciou 

13  

Človek a hodnoty 1,2,3, 

6 

- získavanie správnych komunikačných zručností  reagovať pri prvom stretnutí 

- efektívne využívanie voľného času počas prázdnin 

- utváranie dobrých medziľudských vzťahov 

- vnímať a prejavovať svoje city 

13  

Umenie a kultúra 1, 7 - vytváranie vhodného rodinného prostredia  5  

Človek a svet  práce   

1,2,3,4

,5,6,7 

- získavanie základnej slovnej zásoby v cudzom jazyku 10  

Človek a příroda  4 - spoznávanie sveta zvierat, ochrana prírody 10  

Jazyk 

a komunikácia 

1 ,2 

,3,4, 

5,6,7 

- schopnosť  reagovať na jednoduché otázky 

- vypočuť si a podať informáciu 

- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia 

15  

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.   

  

Mediálna výchova - výber vhodných piesní v cudzom jazyku   

Multikultúrna výchova - poznávanie nového jazyka a inej kultúry 

- rozvoj medziľudskej tolerancie 

  

Celkový počet disponibilních hodín   

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 66/100%  

Celkový počet hodín/školský rok 66/100% 

 

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 deviateho ročníka by mali ovládať niektoré základné komunikačné zručnosti, slovnú zásobu vybraných tematických 

okruhov, mali by rozumieť vetám, textom. V gramatike žiaci zvládajú tvorbu viet a otázok, používanie modálnych slovies, osobných, 
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reflexívnych, opytovacích zámen, neurčitých členov, časových spojok, predložiek miesta a tretieho pádu, tvoriť vedľajšie vety, minulý čas 

pravidelných a nepravidelných slovies. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Téma Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

Môj miniprojekt Používa časové 

údaje počas dňa, 

pomenúva 

predmety 

v škole a školské 

pomôcky, 

opisuje svoj 

denný režim 

Má chuť 

zdokonaľovať nové 

vedomosti 

a nadviazať kontakt 

v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

Prostredníctvom 

zadanej témy 

tvorí  miniprojekt 

na danú tému 

Dokáže nadviazať 

základnú 

konverzáciu  

Získavaním  

nových vedomosti 

a schopností  vie 

vyjadriť svoj názor 

Aktivitou, 

tvorivosťou, 

kreativitou, pomocou 

rôznych zdrojov si 

postupne rozširuje 

vedomosti, získava 

nové poznatky 

a obohacuje vlastné 

ja 

Peniaze a mladí 

ľudia 

Ovláda 

opakovanú 

a preberanú 

slovnú zásobu. 

Používa zložený 

minulý čas  

pravidelných 

slovies 

Vyvíja si vzťah 

k novým témam 

a k svojmu 

blízkemu okoliu 

Rozvíja 

audiovizuálne 

schopnosti 

Poznáva bežné 

pravidlá 

spoločenského 

kontaktu, správa sa 

primerane 

k okolnostiam 

a situáciám 

Nové vedomosti 

mu umožňujú 

lepšie 

komunikovať aj 

v písomnom  

prejave 

Dokáže pomocou 

vlastných schopností 

opísať obľúbenú 

osobu 

Výmenný pobyt Dokáže 

používať minulý 

čas pravidelných 

a nepravidelných 

slovies, neurčité 

zámeno „man“, 

pozná zvyky 

typické pre 

nemecky 

hovoriace 

krajiny   

Prehlbovanie 

vzťahu k zvykom 

jednotlivých krajín 

prostredníctvom 

cudzieho jazyka 

Spoznávanie 

tradícií a zvykov 

 iných krajín 

Utvára si dobré 

medziľudské vzťahy 

aj v iných 

kolektívoch 

Jazyk mu 

umožňuje vyjadriť 

svoje postoje ku 

kultúre a zvykom 

Prostredníctvom 

osvojenej slovnej 

zásoby je schopný 

vyplniť žiadosť 

o výmenný pobyt 

Zvieratá Vie pomenovať 

jednotlivé 

domáce a voľne 

žijúce zvieratá 

Uvedomuje si 

dôležitosť ochrany 

zvierat a prírody 

Získava čo 

najviac 

poznatkov 

z danej oblasti 

Formuje a prehlbuje 

si pozitívny vzťah 

k prírode 

a k zvieratám 

Uvedomuje si 

dôležitosť zaujatia 

správneho 

životného postoja 

voči živým 

bytostiam 

Vie spájať zvukovú 

a významovú stránku 

jazyka 

Ľudské telo Dokáže Má chuť rozvíjať Spoznáva Vie podať radu Jazyk mu Dokáže používať 
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používať frázy 

v oblasti 

zdravotníctva, 

ovláda slovnú 

zásobu 

komunikačné 

schopnosti aj pri 

popise chorôb a ich 

ošetrenia 

a upevňuje nové 

štruktúry 

pomocou modálnych 

slovies 

umožňuje vyjadriť 

svoje názory na 

význam zdravia 

v živote človeka 

bežné frázy v oblasti 

zdravotníctva ako aj 

pri ošetrení zranení 

Moja budúcnosť Používa budúci 

čas vo vetách, 

opisuje svoje 

predstavy 

o budúcnosti 

pomocou 

získanej slovnej 

zásoby 

Uvedomuje si 

dôležitosť 

správnosti svojich 

rozhodnutí 

s dopadom na 

budúcnosť 

Zamýšľa sa nad 

zmenami, ktoré 

môžu nastať v 

budúcnosti 

Dokáže sformulovať 

svoje predstavy 

o budúcnosti 

v cudzom jazyku 

Uvedomuje si 

rozdiel medzi 

súčasnosťou 

a budúcnosťou 

Vie používať budúci 

čas pri opise vlastnej 

budúcnosti 

Portréty miest Jazyk mu 

umožňuje 

spoznávať 

kultúry 

a pamätihodnosti 

nemecky 

hovoriacich 

krajín 

Prehlbovanie 

vzťahu k rodnej 

krajine a rodnému 

mestu 

Zamýšľa sa nad 

významom 

multikulturalizmu 

vo svete 

Vie akceptovať 

cudzie kultúry a ich 

zvyky 

Uvedomuje si 

vlastnú existenciu 

vo vzťahu 

k okolitému svetu 

Vie spájať 

geografické 

vedomosti v cudzom 

jazyku 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Vyučovanie nemeckého 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, dialóg, 

- 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. Veľmi dôležitá je uvoľnená a priateľská atmosféra a taktiež profesionálny prístup zo strany učiteľa. Je preto 

nevyhnutné  počas celého procesu učenia  mať na zreteli tieto aspekty. Podstatné  je 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 
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u jednotlivých žiakov záujem o jazyk, čo sa prejavuje v jeho tvorivej práci a postupne aj v samostatnom myslení. Pri výučbe je 

nápomocné aj využitie vhodných didaktických prostriedkov. Nevyhnutným faktorom pri výučbe je systematické opakovanie, primeraná 

náročnosť a precvičovanie učiva.   

 

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

a pod..  

Projekt Deutsch neu 3, Kolektív autorov – A.Brien, S. Brien, S. Dobson, Oxford, 2003 

Kolektív autorov -  nemecko – slovenský, slovensko – nemecký slovník, Príroda, Bratislava, 2005. 

Projekt Deutsch 1, Slovník s cvičeniami, Blažeková J., Oxico, Bratislava, 2006. 

Projekt Deutsch 2, Slovník s cvičeniami, Blažeková J., Oxico, Bratislava, 2006. 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet sa hodnotí známkou. 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 seba hodnoteniu. V priebehu školského roka  sa uskutočňujú testy po každej 

lekcii, v ktorých učiteľ preveruje  jazykové zručnosti žiaka.  

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: Francúzsky jazyk 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre 

podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. 

Jazyková príprava musí efektívne zodpovedať požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej 

Európe. 

Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré 

pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako 

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

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 

ďalej SERR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol 

vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa 

zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia 

jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne 

stanovených podmienkach dosiahnuť. 

Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, 

pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny 

prejav) a písať. Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. 

základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa: 

- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje 

myšlienky a pocity, 

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

A. Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu, 

- má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

- prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru, 



253 

 

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú 

zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

- dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, 

názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia, 

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

B. Sociolingvistická kompetencia 
Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť 

aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď. 

C. Pragmatická kompetencia 
Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  

- dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, 

nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.  

Komunikačné zručnosti 
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (integrované zručnosti).  

1. Počúvanie s porozumením 
Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho 

okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, 

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

- rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty. 

2. Čítanie s porozumením 
Učiaci sa na úrovni A1: 

- rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na 

pohľadniciach, 

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

- dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k 

dispozícii vizuálnu pomoc, 

- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.  

3. Písomný prejav 
Učiaci sa na úrovni A1:  
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- dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

- dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

- dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,  

- vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

- vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.  

4. Ústny prejav 

Ústny prejav – dialóg 
Učiaci sa na úrovni A1:  

- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo 

preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

- dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,  

- používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,  

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

- rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať 

na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,  

- rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.  

Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa na úrovni A1:  

- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.  

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Jazykový register /ciele/ Výkonový štandard 

L 6  

Čo je dobré? 

A. Som hladný ako vlk! 

B. Deň začína dobre. 

C. Včera večer to bolo sympatické! 

D. Pri stole! 

Komunikačný cieľ: 

Pomenovať druhy potravín, jedál i ovocia. Zvlášnosti 

francúzskej kuchyne.  

Gramatika:  

a/ Delivý člen. 

b/ Zámenná príslovka en. 

c/ Postavenie en vo vete. 

d/ Slovesá na re-.  

e/ Sloveso boire – piť. 

Žiak ovláda slovnú zásobu týkajúcu sa 

jedál, potravín a nápojov.... 

Vie opísať raňajky, obed, večeru doma. 

Vie viesť rozhovor so spolužiakom 

o príprave osláv pre kamarátov. Vie 

časovať sloveso boire - piť a vie ho 

použiť pri jednoduchom dialógu. 

Ovláda používanie delivého člena 

i väzbu na zdôraznenie podmetu.  



255 

 

f/ Zdôraznenie podmetu väzbou c´est ...qui. 

Fonetika: 

Báseň Déjeuner du matin – Jacques Prévert.  

 

L 7  

To je tempo! 

A. Už aby bola sobota! 

B. Kandidáti pre Francúzsko?                

C. Nech žijú prázdniny!.  

D. Urob si maturitnú skúšku! 

Komunikačný cieľ:  

Opísať svoj týždenný režim. Spoznať, kedy majú vo 

Francúzsku prázdniny. Školský systém vo Francúzsku. 

Možnosť štúdia vo Francúzsku. 

Gramatika:  

a/ Stupňovanie prídavných mien a prísloviek. 

b/ Používanie spojenia pour + neurčitok – aby. 

c/ Podstatné mená odvodené od čísloviek. 

d/ Samostatné ukazovacie zámená. 

e/ Sloveso préférer qc  a qc – dávať prednosť čomu pred 

čím 

Fonetika: 

Báseň Le cancre.- Jacques Prévert  

Žiak ovláda slovnú zásobu o týždni 

v škole i v záujmových krúžkoch.  

Ovláda časovanie slovesa  préférer.  

Ovláda stupňovanie príd. mien 

a prísloviek. Vie vytvoriť podstatné 

mená od čísloviek. Vie použiť 

samostatné ukazovacie zámená. 

 

L 8 

Športy. 

A. To je skalolezenie! 

B. Zelené trasy /cesty/. 

C. Pripravený do finále? 

D. Dôležité je zúčastniť sa! 

Komunikačný cieľ: 

Opísať trávenie voľného času v horách. Pomenovať druhy 

športov. Naučiť sa o histórii olympijských hier. Poznať 

meno Pierre de Coubertin,  

Gramatika: . 

a/ Jednoduchý budúci čas – futur simple. 

b/ Predmetové osobné zámená 1. a2. osoby sing. a plurálu. 

c/ Tvorenie prísloviek 

d/ Slovesá: sortir – vychádzať, ísť von, envoyer – poslať,  

espérer – dúfať. 

Fonetika:  

Báseň L´avion vedieť naspamäť. 

Žiak ovláda slovnú zásobu o trávení 

voľného času, vie pomenovať športy. 

Pozná, kto je Pierre Coubertin. Ovláda 

históriu olympijských hier. Vie vytvoriť 

futur simple a použiť ho v dialógu. 

Ovláda tvorenie prísloviek. Vie časovať 

slovesá sortir, envoyer, espérer a vie ich 

použiť aj v dialógoch. Vie recitovať 

báseň L´avion. 

L 9 

Príma! Pri 

muzike! 

A. Budúci hudobník, muzikant. 

B. Dve miesta za cenu jedného. 

C Klasika alebo rock? 

D..Populárne piesne.  

Komunikačný cieľ:  

Vyjadriť, na akom hudobnom nástroji vie žiak hrať. Aká 

hudba sa mu páči. Ktorých spevákov z Francúzska pozná. 

Spýtať sa, ktorí svetoví speváci sa mu páčia a prečo. 

Gramatika:  

a/ Predmetové osobné zámená 3. osoby sing. a plurálu. 

b/ Podmienkové súvetie. 

c/ Zámenná príslovka en. 

d/ Sloveso offrir – ponúknuť, dať, darovať. 

Fonetika: 

Pieseň J´ai perdu le do de ma clarinette.   

Žiak ovláda slovnú zásobu o niektorých 

hudobných nástrojoch. Vie pomenovať 

hudbu, ktorá sa mu páči. Ovláda 

vytvorenie podmienkového súvetia. Vie 

použiť zámennú príslovku en v dialógu. 

Ovláda časovanie slovesa offrir – 

ponúknuť, dať, darovať. 

L 10 

Čo sa deje? 

A. Máte televízor? 

B. Kino alebo televízia. 

C. Moja cesta vlakom po Francúzsku. 

D. Voľný čas... 

Komunikačný cieľ:  

Opýtať sa, ako trávia čas bez televízie. Požiadať o radu, na 

ktorý film má ísť. Opísať podľa článka cestu vlakom po 

Francúzsku. Vyjadriť, ako trávi voľný čas. 

Žiak ovláda slovnú zásobu o trávení 

voľného času. Vie pomenovať časti 

Francúzska. Ovláda časovanie slovies 

croire – veriť, myslieť, vivre – žiť, 
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Gramatika:  

a/ Aucun, aucune – žiaden, žiadna. 

b/ Slovesá croire – veriť, myslieť, vivre – žiť, promettre – 

sľubovať, sľúbiť. 

Fonetika:  

Báseň Le bonheur – Šťastie. 

promettre – sľubovať, sľúbiť a vie ich 

použiť pri rozhovore.  

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu francúzsky jazyk na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ

. učivo 

(povin

né) 

100% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibiln

é) 

 

Človek a 

hodnoty 

Téma 

č. 6 

Vie si vypočuť a podať informácie.   

 
Téma 

č. 7 

Vie podať informácie.   

 
Téma 

č. 8 

Vie si vymieňať názory.   

 
Téma 

č. 9 

Vie si vypočuť a podať informácie.   

 
Téma 

č 10  

Vie  porozprávať niečo.o voľnom čase.    

Umenie a 

kultúra 

Téma 

č. 6 

Vie reagovať na príbeh alebo udalosť.    

Téma 

č. 7 

Vie si vymieňať názory.   

 Téma 

č. 8 

Vie vyjadriť svoj názor.   

 Téma 

č. 9 

Vie si vybrať z ponúknutých možností.   

 Téma 

č. 10 

Vie predstaviť svoje záľuby a svoj vkus.    

Človek a 

príroda 

Téma 

č. 6 

Vie podať informácie.   

 Téma 

č. 7 

Vie vyjadriť svoju vôľu.   

 Téma 

č .8 

Vie predstaviť svoje záľuby a svoj vkus.   

 Téma 

č. 9 

Vie vyjadriť svoju schopnosť.   
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 Téma 

č 10 

Vie sa uistiť v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené.   

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č. 6 

Vie podať informácie.   

Téma 

č. 7 

Vie si vymieňať názory. 

Vie nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou. 

  

Téma 

č. 8 

Vie nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou.   

 Téma 

č. 9 

Vie vyjadriť svoj názor.   

 Téma 

č. 10 

Vie sa uistiť v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené   

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Cudzí jazyk poskytuje základ pre komunikáciu v rámci EU.   

Environmentálna výchova Objavovanie nových skutočnosti.   

Mediálna výchova Medziľudská komunikácia.   

Multikultúrna výchova Pluralizmus a kultúrna otvorenosť.   

Celkový počet disponibilných hodín:   

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva: 66 h 

 

 

Celkový počet hodín/školský rok: 66 h 

 

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 

 

Čo je 

dobré? 

Žiak chápe nové 

skutočnosti 

Žiak chápe svoje osobné 

záujmy v spojení so 

záujmami širšej skupiny 

Žiak rešpektuje 

historické tradície. 

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce 

Žiak sa vie 

realizovať a 

projektovať si 

svoj osobný 

rozvoj. 

Žiak sa vie  učiť 

a pozná vlastný štýl 

učenia 

 

To je 

tempo! 

Vie nadviazať 

komunikáciu. 

Je otvorený kultúrnej 

a etnickej rôznorodosti 

Uvedomuje si význam 

umenia. 

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce 

Žiak sa vie 

realizovať a 

projektovať si 

Vie pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií. 
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svoj osobný 

rozvoj. 

 

Športy. 

Objavuje nové oblasti. Je otvorený kultúrnej 

a etnickej rôznorodosti 

Rozširuje si svoje 

vedomosti. 

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce 

Vie uznať 

názory iných 

ľudí a 

spolupracovať 

v tíme  

Vie pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií 

 

Príma! 

Pri 

muzike! 

Vie posudzovať 

efektívnosť spolupráce 

Chápe zmysel národného 

kultúrneho dedičstva. 

Rešpektuje historické 

tradície 

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce 

Vie uznať 

názory iných 

ľudí a 

spolupracovať 

v tíme  

Vie pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií. 

 

Čo sa 

deje? 

Vie pochopiť nové 

skutočnosti, ktoré 

presahujú oblasť 

skúsenosti 

sprostredkovaných 

štátnym jazykom. 

Je otvorený kultúrnej 

a etnickej rôznorodosti. 

Uvedomuje si význam 

umenia. 

Žiak si osvojil základné 

postupy efektívnej 

spolupráce 

Žiak sa vie 

realizovať a 

projektovať si 

svoj osobný 

rozvoj. 

Vie aktívne 

počúvať. 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

Metódy a formy práce: 

- počúvanie textu v cudzom jazyku, 

- opakovanie podľa počúvania, 

- čítanie textu, 

- monológ, 

- dialóg, 

- osvojenie správnych výslovnostných návykov, 

- správna väzba medzi zvukovou podobou a jej realizáciou v grafickom systéme, 

- fonetické a štrukturálne cvičenia. 

 

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

a pod.. 

Učebnica En francais II , Jitka Taišlová, Elena Baranová, Jean-Louis Cluse, Hachette Francais langue étrangère/SPN 1998, ISBN 80-08-

02767-3 

Schválilo Ministerstvo školstva a vedy SR dňa 23. marca l994 pod č. 1 197/94-21  

Metodická príručka .En francais - Livre du professeur, Hachette Francais langue étrangère /SPN Praha 1993, ISBN 80-04-26472-7..... 

Pracovný zošit“, Cahier d´exercices 
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2 zvukové kazety 

Vreckový slovník francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky, Lingea 2006 

Edukačný portál 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet je ohodnotený 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: Matematika – 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Nové učebné osnovy kladú dôraz na osobnosť žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život 

v spoločnosti. V učebnom predmete matematika na 2. stupni ZŠ je kladený dôraz  na rozvoj matematického myslenia a jeho prepojenie s 

každodennou realitou. Vyučovanie matematiky má  napomôcť rozvoju  algoritmického myslenia žiaka, schopnosti pracovať s návodmi 

a tvoriť ich. Žiaci by mali mať dobré  numerické znalosti, ktoré ich postupne povedú k samostatnosti, aktivite a tvorivosti. Vyučovanie 

matematiky musí umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia úloh 

s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť. Žiaci by mali vedieť prezentovať matematický obsah 

(text, tabuľky, grafy), rozvíjať svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Učia sa spájať svoje vedomosti s vedomosťami z iných 

predmetov, tvoria prezentácie, projekty, kde používajú grafy, výpočty, programy, s ktorými sa naučili pracovať. 

Obsah vzdelávania v 9. ročníku sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých a racionálnych čísel, počtových výkonov s 

týmito číslami a riešeniu slovných úloh. Na tomto stupni sa kladú základy algebry (riešenie rovníc a nerovníc, lomených výrazov a 

funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj priestorová geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, 

telesách. Žiaci sa naučia riešiť úlohy z podobnosti, vypočítať povrch a objem priestorových útvarov a stretávajú sa aj so základmi 

kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom vyučovania matematiky v 9. ročníku na  2. stupni ZŠ  je pokračovať  v procese vyučovania matematiky. Žiak postupne získava 

schopnosti používať matematiku vo svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť 

argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry 

a ako dôležitý nástroj pre  spoločenský pokrok. Jeho priestorová predstavivosť sa bude rozvíjať hlavne vďaka geometrii, kde bude vedený 

k presnému a úhľadnému rysovaniu. Predmet matematika  je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval 

Európsky parlament. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov,  v rámci  ktorých sa žiaci zoznamujú 

s primeranými elementárnymi poznatkami a riešeniami praktických úloh. Sú to:   
- čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

- vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

- geometria a meranie, 

- kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 

- logika, dôvodenie, dôkazy. 
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Obsah vzdelávania 9. ročníka tieto témy rozvíja a je spracovaný na kompetenčnom základe, čo znamená, že matematické poznatky sú 

žiakom prezentované s využitím už existujúcich matematických poznatkov žiakov a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Pri 

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

väčšou aktivizáciou žiakov. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 6 hodín/týždeň, 198hodín ročne 

   Interaktívna trieda    6 hodín/týždeň, 198hročne 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

I. Mocniny a 

odmocniny, 

zápis veľkých 

čísel (20 h) 

 

Druhá mocnina, odmocnina 

a  tretia mocnina, 

odmocnina. Mocniny s 

prirodzeným mocniteľom.   

Mocniny čísla 10, predpony 

a ich súvis s mocninami. 

Zápis  veľkých čísel v tvare  

a.10n                (pre 1≤ a <10 a 

n є N) a práca s takýmito 

číslami na kalkulačke.  

Vytváranie predstavy o 

veľmi veľkých a veľmi 

malých číslach. Počítanie s 

veľkými číslami, 

zaokrúhľovanie a odhad 

výsledku.  

Afektívne ciele: 

-Vedieť sa orientovať v oblasti mocnín  a odmocnín, 

ich využitie v teórii veľmi veľkých a veľmi malých 

čísel napr. pri premieňaní, pri úlohách z fyziky, napr. 

merný odpor, vzdialenosti telies Slnečnej sústavy,... 

Psychomotorické ciele: 

- vedieť ľubovoľné číslo na písať v tvare a.10n 

- umocňovať a odmocňovať (druhá a tretia mocnina a 

odmocnina) 

Kognitívne ciele: 

-riešiť zložitejšie slovné úlohy s použitím mocnín, 

riešiť rôzne výrazy, zlomky s mocninami 

Prečítať správne zápis druhej a tretej mocniny ľubovoľného 

racionálneho čísla a určiť v ňom mocnenca (základ) a mocniteľa 

(exponent).Vedieť zapísať druhú a tretiu mocninu ľubovoľného 

racionálneho čísla ako súčin rovnakých činiteľov. Zapísať aj 

súčin konkrétneho väčšieho počtu rovnakých činiteľov do tvaru 

mocniny a opačne. Vedieť vysvetliť vzťah x2 = (−x)2 a  x3 

 (−x)3 

Prečítať správne zápis druhej a tretej odmocniny ľubovoľného 

kladného racionálneho čísla a určiť v ňom stupeň odmocnenia a 

odmocnenca. Vedieť zapísať druhú a tretiu odmocninu kladného 

racionálneho čísla. Poznať zápis n-tej mocniny ľubovoľ. čísla a, 

kde n je prirodzené číslo (an).Vypočítať druhú mocninu 

ľubovoľného racionálneho čísla a druhú odmocninu kladného 

racionálneho čísla na kalkulačke. Vypočítať spamäti hodnotu 

druhej a tretej mocniny malých prirodzených čísel a hodnotu 

druhej odmocniny z čísel 4, 9, 16, 25, ..., 100. Vedieť zapísať 

ako mocninu čísla: 100, 1000, 10 000,... . Vedieť zapísať veľmi 

veľké čísla v tvare a.10n (pre 1≤ a <10 a n є N). Riešiť 

primerané numerické a slovné úlohy s veľkými číslami s 

využitím zručností odhadu a zaokrúhľovania.  

Používať zaokrúhľovanie a odhad pri riešení praktických úloh.  
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II. Riešenie 

lineárnych 

rovníc a 

nerovníc (25 

h) 

 

Riešenie jednoduchých 

lineárnych rovníc a  

nerovníc pomocou 

ekvivalentných úprav. (Ako 

propedeutika jednoduché 

grafické znázornenie 

riešenia).  

Riešenie jednoduchých 

lineárnych rovníc s 

neznámou v menovateli.  

Vyjadrenie neznámej zo 

vzorca. Riešenie slovných 

(kontextových) úloh, ktoré 

vedú k lineárnej rovnici 

alebo nerovnici.  

menovateli), skúška správnosti,...  

Slovná (kontextová) úloha, zápis, 

matematizácia textu úlohy, 

postup riešenia, zostavenie 

lineárnej rovnice (nerovnice), 

skúška, odpoveď,...  

Úrok je cena, ktorú platíte za to, 

že Vám banka požičiava 

peniaze. Niektorí vydavatelia 

kreditných  

kariet uvádzajú úroky na 

kreditkách v mesačnom 

vyjadrení. Ročné úrokové 

sadzby sa najčastejšie pohybujú 

v rozpätí 17 až 23 %  

Sporenie a jeho význam, núdzový 

fond 

Afektívne ciele: 

- viesť žiakov k matematizácii reálnej situácie. 

-prehlbovať osvojenie pojmu premenná na 

zovšeobecnenie konkrétnej situácie 

-pochopiť význam rovnice, skúšky a ekvival. úprav  a 

viesť žiakov od pochopenia zlomku k pochopeniu 

lomeného výrazu Psychomotorické ciele: 

- vedieť dosadiť za premennú a pohotovo riešiť úlohy 

s premennou (jednoduché algebraické operácie 

s výrazmi obsahujúcimi  neznámu)  

- vedieť riešiť rovnice a skúšky, nerovnice, pri nich 

určiť interval riešenia, číselnú os, overiť svoje riešenie. 

-Vedieť čo je lomený výraz, určiť jeho podmienky 

riešiteľnosti, získať zručnosť v narábaní s LV, viesť 

žiakov k pozornej a sústredenej práci.  

Kognitívne ciele: 

- vedieť riešiť zložitejšie výrazy s premennou 

Naučiť sa vypočítať jednoduché rovnice so zlomkom 

aj s neznámou v menovateli,  osvojiť si  správne 

postupy riešenia a presvedčiť sa o správnosti 

dosadením číselnej hodnoty za premennú. Vedieť 

vyjadriť neznámu zo vzorca. Vedieť riešiť jednoduché 

lomené výrazy. Využívať námet slovných úloh na 

mravnú, ekologickú, zdravotnú výchovu.  

Vedieť rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti) dvoch číselných 

(algebrických) výrazov.  

Vedieť rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, rovnice, nerovnice.  

Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu (napr. 2x + 3 = 3x – 6) a urobiť 

skúšku správnosti.  

Riešiť jednoduché lineárne nerovnice (napr.: 2(x+8)>42). 

Riešiť lineárne rovnice, napr.  

2(x+8) + 1=4 – 2.(x+4)   alebo  
8

1

4

1

2

3





 xx  

Riešiť jednoduché rovnice s neznám. v menovateli napr.  3
32




x

x  

Vedieť urobiť skúšku správnosti riešenia lineárnej rovnice s 

neznámou v menovateli. Vedieť určiť podmienky riešenia rovnice 

(výrazu) s neznámou v menovateli.  

Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca (z primeraných matematických a 

fyzikálnych  vzorcov. Vedieť urobiť zápis úlohy a zapísať postup 

riešenia slovnej úlohy. Vedieť určiť a vybrať vhodnú stratégiu 

riešenia slovnej úlohy (rovnicou, nerovnicou, tipovaním, ...).  

Riešiť jednoduché slovné (kontextové) úlohy vedúce k lineárnej 

rovnici (nerovnici). Vedieť overiť správnosť riešenia slovnej 

úlohy.      -- vie rozlíšiť štandardnú úrokovú sadzbu, ktorou budú 

úročené transakcie v riadnom režime splácania a sankčnú úrokovú 

sadzbu (úrok z omeškania), ktorá predstavuje úročenie v 

prípade omeškanej splátky.  

- uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu.  

- opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a 

strednodobé ciele. Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového 

fondu".  

- vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre 

investovanie  

III. Niektoré 

ďalšie telesá, 

ich objem a 

povrch (25 h) 

 

Valec, ihlan, kužeľ a ich 

siete.  

Objem a povrch valca, 

ihlana a kužeľa.  

Guľa a rez guľou. Objem a 

povrch gule.  

Použitie vzorcov na výpočet 

objemu a povrchu valca, 

ihlana, kužeľa a gule (aj v 

slovných úlohách z praxe).  

 

Afektívne: Poukázať na to, že sa okolo nás vyskytuje 

veľa vecí pripomínajúcich telesá z geometrie (budovy, 

strechy, komíny, bašty, kvetináče, koše, akvária, 

pyramídy, zmrzlinový kornútik, potrubia, lopty, 

glóbus,..  

Psychomotorické: Rozvíjať priestorovú predstavivosť 

žiakov. Viesť žiakov k správnej numerizácii aj bez 

pomoci kalkulačky. Pri výpočtoch používať správne 

vzorce, vedieť ich upraviť pre vypočítanie ľubovoľnej 

neznámej.  

 Kognitívne: Vedieť pomenovať a popísať vrcholy, 

Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich základné 

prvky.  

Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov ihlana.  

Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom rovnobežnom 

premietaní.  

Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa. 

Vedieť opísať guľu a pomenovať jej základné prvky.  

Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať objem a povrch gule. 

Používať vzorce pre výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, 

kužeľa a gule.  

Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu 
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steny, hrany hranola, kužeľa, valca, ihlanu, gule. 

Naučiť sa aplikovať do praxe ich výpočty povrchov 

a objemov  

valca, ihlana, kužeľa a gule. 

IV. 

Súmernosť v 

rovine (15 h) 

 

Osová súmernosť, os 

súmernosti.  

Stredová súmernosť, stred 

súmernosti.  

Konštrukcia obrazu v 

osovej súmernosti .  

Konštrukcia obrazu v 

stredovej súmernosti .  

Ukážky stredovej 

súmernosti – útvarov (aj v 

štvorcovej sieti).  

Afektívne ciele: 

-Vedieť rozlišovať jednotlivé súmernosti,  

hľadať súmernosti v bežnom živote,  

-Viesť žiakov k objaveniu stredovej a osovej 

súmernosti v okolitom svete (optika - zrkadlá) 

Psychomotorické ciele: 

- vedieť zostrojovať súmernosti, zapisovať zhodnosť 

útvarov a zapísať danú súmernosť 

Kognitívne ciele: 

- Presná, bezchybná a čistá konštrukcia zhodnosti aj 

zložitejších obrazcov 

Vedieť určiť či sú geometrické útvary súmerné podľa osi resp. podľa 

stredu.  

Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru. Zostrojiť obraz bodu, 

úsečky, priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru (obrazca) 

zloženého z úsečiek a častí kružnice v osovej (aj v stredovej) 

súmernosti Vedieť určiť osi súmernosti (štvorec, obdĺžnik, 

trojuholníky, kružnica – kruh, atď.)  

Vedieť určiť stredovo súmerné rovinné útvary (štvorec, 

obdĺžnik, kruh). 

 

V. Lomené výrazy 

(15 h)  

 

Sčitovanie a odčitovanie 

celistvých výrazov 

Násobenia celistvých 

výrazov   

Použitie algebraických 

vzorcov pri násobení 

výrazov 

Rozklad výrazov na súčin 

vynímaním  

Rozklad výrazov na súčin 

pomocou vzorcov 

Lomený výraz (rozoznať 

lomený výraz od celistvého,    

podmienky pre ktoré má 

lomený výraz význam)  

Krátenie a rozširovanie 

lomených výrazov  

*Násobenie a delenie 

lomeného výrazu celistvým 

výrazom 

*Násobenie a delenie 

Afektívne: Od jednoduchého k zložitému – od zlomku 

k lomenému výrazu s premennou. 

Kognitívne: Vedieť čo je lomený výraz, určiť jeho 

podmienky riešiteľnosti, rozlíšiť kedy sa LV=1;-1, 

LV=0 a kedy nemá zmysel. Naučiť sa používať 

krátenie, rozširovanie  LV, osvojiť si  správne postupy 

riešenia a presvedčiť sa o správnosti dosadením 

číselnej hodnoty za premennú. Vedieť vyjadriť 

neznámu zo vzorca.  

Psychomotorické: Pochopiť, že zo zložených LV sa 

dajú vytvoriť jednoduchšie. Získať zručnosť v narábaní 

s LV, viesť žiakov k pozornej a sústredenej práci. 

Uvedomiť si, že pre prácu s LV je alfou, omegou 

rozklad na súčin.   

Formovanie predstavivosti pri tvorbe výrazov s premennou 

v spojitosti s reálnou situáciou, hľadanie algoritmu pri  aritmetických 

operáciách s výrazmi, rozvoj tvorivého myslenia žiakov pri riešení  

úloh, výchova k využívaniu výrazov aj v iných predmetoch 
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lomeného výrazu 

lomen.výrazom  

*rozširujúce učivo 

VI. Grafické 

znázorňovani

e závislostí  

(14 h) 

Karteziánsky (pravouhlý - 

dvojrozmerný) súradnicový 

systém. Rôzne spôsoby 

znázorňovania – grafy 

závislostí. Súvis grafu s 

niektorými základnými 

vlastnosťami závislostí 

(rast, klesanie, najväčšie a 

najmenšie hodnoty).  

Lineárna funkcia, jej graf a 

vlastnosti. Všeobecná rovn. 

lineárnej funkcie y = k.x +q 

; ( k  0 )  kde k a q sú 

koeficienty lineárnej 

funkcie. Znázornenie 

priamej a nepriamej 

úmernosti graficky. Graf a 

predpis priamej a nepriamej 

úmernosti.  

Inflácia, jej vývoj, výpočet 

hodnoty tovaru v čase 

inflácie. Znázornenie cien 

v tabuľke a graficky 

Afektívne: Aplikácia lineárnej funkcie v praxi, 

poukázať na to, v akých reálnych situáciách sa s ňou 

stretneme,.  

Psychomotorické: Zručnosť a čistota pri rysovaní  

grafov a náčrtov. Vedieť zostrojiť graf lineárnej 

funkcie, vedieť význam parametrov lineárnej funkcie, 

vedieť určiť monotónnosť lineárnej funkcie, vedieť 

čítať graf  a dopočítať druhú súradnicu bodu, ktorý leží 

na grafe. Vedieť sa orientovať ak je súradnicový 

systém umiestnený v  štvorcovej sieti  

Kognitívne: Vedieť určiť dve veličiny, medzi ktorými 

je funkčná závislosť. Poznať význam parametrov 

v rovnici lineárnej funkcie, poznať jej základné 

vlastnosti. Vedieť z grafu určiť neznáme. Vedieť 

zostrojiť graf podľa vzorca aj v excelli  

Ekonomické vzdelávanie 

Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém.  

Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.) v pravouhlom 

súradnicovom systéme (napr. A[3 ; 2]) 

Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa údajov z tabuľky pre hodnoty 

x a y.  

Vedieť opísať základné vlastnosti grafu lineárnej funkcie 

(lineárnej závislosti) – tvar grafu, súvislosť čísla k v predpise 

lineárnej funkcie y = kx + q  s jej rastom alebo klesaním.  

Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je lineárna funkčná 

súvislosť.  

Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf lineárnej funkcie v obore 

reálnych čísel. Poznať význam koeficientov k a q v predpise lineárnej 

funkcie     y= kx + q. Vedieť určiť, či je lineárna funkcia rastúca 

(klesajúca).  

Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie napr. y = a, kde a je reálne 

číslo. Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmernosti a vedieť ich 

použiť pri výpočte.  

Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe.  

Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti prvkov v priamej a  

nepriamej úmernosti.  

Žiak má vedieť, čo je inflácia, vypočítať zmenu ceny tovaru 

počas inflácie 
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VII. 

Podobnosť 

trojuholníko

v  

(20 h) 

Podobnosť geometrických 

útvarov, pomer podobnosti.  

Úsečka rozdelená v danom 

pomere.  

Podobnosť trojuholníkov.  

Riešenie primeraných 

matematických 

(numerických) a 

konštrukčných úloh.  

Použitie podobnosti pri 

meraní výšok a vzdialeností, 

topografické práce v 

reálnych situáciách.  

Afektívne: V kolobehu života často zbadáme veci, 

útvary, objekty, ktoré sú si podobné. Aj tieto podoby 

vieme matematicky dokázať... 

Kognitívne: Na základe znalosti o pomere 

vyvodiť, naučiť a pochopiť podstatu podobnosti 

útvarov. Vedieť použiť vety o podobnosti 

trojuholníkov na riešenie matemat. úloh. Zaviesť 

podobnosť do praxe a konštrukčných úloh.  

Psychomotorické: Uvedomenie si presného rysovania 

v konštrukčných úlohách, aby útvary boli naozaj 

podobné. 

Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti dvoch geometrických útvarov. 

Rozhodnúť o podobnosti dvojice daných útvarov v rovine (štvorce, 

obdĺžniky, trojuholníky, atď.). Vypočítať pomer podobnosti k pre dva 

rovinné útvary. Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných 

rovinných útvarov pri výpočtovej a primeranej konštrukčnej úlohe 

Poznať základné vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu). Na 

základe viet o podobnosti trojuhol. riešiť primerané matematické 

(numerické) a konštrukčné úlohy.  

Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných útvarov pri 

výpočtovej úlohe. Vedieť využívať vlastností podobností 

trojuholníkov pri riešení praktických úloh zo života pri meraní 

(odhadovaní) vzdialeností a výšok. Riešiť jednoduché praktické 

topografické úlohy s využitím vlastností podobnosti 

trojuholníkov. Vedieť počítať mierku mapy, plánu- skutočné 

a zmenšené rozmery predmetov  

VIII. 

Štatistika  

(10 h) 

Štatistické prieskumy, 

triedenie, náhodný výber.  

Realizácia vlastných 

jednoduchých štatistických 

prieskumov - projektov, ich 

spracovanie.  

Tabuľky, grafy a diagramy, 

ich čítanie, interpretácia a 

tvorba, prechod od jedného 

typu znázornenia k inému. 

Diskusia o nadmernom 

zadĺžení, zisťovanie 

z internetových zdrojov, aká 

časť obyvateľstva má 

problém s dlhmi 

Afektívne: štatistický výskum, jeho podstata a význam, 

presnosť získaných poznatkov (súťaž 5 proti piatim).  

Vzbudiť záujem o problematiku rozprávaním, kde 

všade sa uplatňuje v praxi, usmerniť profesijný záujem 

žiakov. 

Kognitívne: Vedieť zaznamenať a usporiadať údaje. 

Naučiť sa narábať so základnými štatistickými  

pojmami, vedieť riešiť jednoduché úlohy, realizovať 

štatistický prieskum. 

Psychomotorické: Zručnosť a čistota rysovania grafov 

rôznych tvarov a náčrtov, použitie excellu. 

Ekonomické vzdelávanie 

Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum.  

Vedieť popísať triedenie štatistických jednotiek a náhodný výber zo 

súboru.  

Pripraviť a spracovať jednoduchý vlastný projekt zameraný na 

štatistický prieskum určitej udalosti s vyjadrením početnosti určitého 

javu.  

Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s využitím výpočtu 

aritmetického priemeru.  

Vedieť spracovávať údaje z vlastného štatistického prieskumu do 

tabuľky a interpretovať údaje z tabuľky a prostredníctvom viacerých 

druhov diagramov - grafov, (kruhový, koláčový, úsečkový, stĺpcový, 

spojnicový) znázorniť hodnoty - údaje.  

opísať možné dôsledky nadmerného zadlženia (predĺženia). - 

vysvetliť spôsoby vyrovnania opätovného zadlženia.  

- analyzovať dôsledky finančných rozhodnutí v súvislosti s 

bankovými alebo nebankovými subjektmi.  

- posúdiť účel vyhlásenia (osobného) bankrotu a jeho možné 

dôsledky na majetok, zamestnanosť, cenu a dostupnosť úverov.  

- zhrnúť práva dlžníkov a veriteľov, týkajúce sa zrážok zo 

mzdy a odňatia majetku v prípade nezaplatenia dlhu 

(exekúcia), vysvetliť spôsoby vyrovnania opätovného 

zadlženia. 
spolu je 145hodín + 8h predpísaných školských úloh a opakovanie učiva 8.ročníka 

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

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Základ. 

učivo 

(povinn

é) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové učivo 

(disponibilné) 

30% 

Človek 

a spoločnosť 

D, G, On      

Téma 

č.1,2,3,5,7 

- utváranie dobrých medziľudských vzťahov, 

- vývoj ľudskej spoločnosti a názorov na vedu (veľké čísla v astronómii) 

- vážiť si dedičstvo našich predkov, historické a kultúrne pamiatky, Pytagoras, 

-vážiť si kultúrne dedičstvo iných krajín (poznanie názorov, život a dielo matematikov) 

-rozumieť časovej osi vývoja ľudskej spoločnosti, pojmom pred naším letopočtom  a nášho 

letopočtu 

-rozumieť pojmom z geografie (mierka mapy) aj z matematického hľadiska   

- Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich 

zvládnuť  

16 5 

Človek 

a hodnoty 

Ev/Nv   

Téma č.1,2,3,4 - Vedieť sa orientovať v pojmoch, vzorcoch  

-získavanie správnych komunikačných zručností žiak–učiteľ, žiak–žiak, väzby medzi 

vrstovníkmi 

-tvoriť si názor na svet a jeho vývoj 

-mať predstavu o inflácii a zmenách cien počas nej 

20 5 

Umenie 

a kultúra 

Vv, Hv 

Téma č.1, 4,5, 

6,7 

 -kultúrne dedičstvo iných krajín (poznanie názorov, život a dielo matematikov) 

- vážiť si dedičstvo našich predkov, historické a kultúrne pamiatky  

10 5 

Téma č.3, 4, 5 -poznať, rozlišovať rôzne druhy stavieb, vedieť pochopiť význam rôznych druhov stavieb 

a umeleckých diel aj z geometrického pohľadu 

10 5 

Človek a svet 

práce Tch 

Téma č.3,4,5 - získavanie zručnosti a pracovných návykov pri práci rysovacími potrebami, rozvíjať 

estetické cítenie žiaka 

10 5 

Človek a 

príroda 

Téma č.1,2,5,7 - chápať matematické vzorce a ich význam v zákonitostiach prírody 20 5 

Jazyk a 

komunikácia 

Téma č.7,8,4 - orientovanie sa v základných gramatických štruktúrach viet 

-schopnosť konverzácie  

-tvorba gramaticky správnych viet 

-vie diskutovať a klásť otázky 

10 5 

Téma č.3,4,5 - tvorba jednoduchých textov, prezentácií 

- gramaticky správne formulovať odpovede výpočtových úloh,  vysvetliť a zdôvodniť svoje 

postupy  každej úlohy 

10 5 

Téma 

č.1,2,3,4,5,6,7

,8 

-  správne čítanie, zapisovanie a pochopenie textu umožňuje správne riešenie matematických 

problémov 

- ovládať aj iný jazyk ako materinský, vedieť sa orientovať aj pri práci na internete, riešiť 

úlohy zadané napr. po anglicky a pracovať v dynamických matematických programoch (Cabri 

geometria, GeoGebra, Comlogo, applety)  

-komunikácia v akomkoľvek jazyku učí človeka diskutovať a klásť otázky, argumentovať 

  a oponovať,  

10 9 

Prierezové témy 
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Osobnostný a sociálny rozvoj -k úspešnému a všestrannému rozvoju každej osobnosti je nevyhnutný logický úsudok, 

tvorivosť a získavanie nových poznatkov, preto všetky matematické postupy smerujú 

k rozvíjaniu žiaka ako osobnosti 

  

Environmentálna výchova -orientácia v číslach, hustota obyvateľstva, rozloha krajín, vzdialenosti vo Vesmíre, ale aj 

veľkosti v mikrosvete,  

-podobnosti pri používaní máp, skúmanie rovnosti, nerovnosti, symetrie hmotných objektov je 

základom tvorivej osobnosti , ktorú spoločnosť potrebuje 

  

Mediálna výchova - je vhodné usmerňovať žiakov, aby overovali mediálne informácie, kriticky ich posudzovali, 

boli obozretní v ich prijímaní (štatistické prieskumy, atď.) a si uvedomovali negatívne 

mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažili sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

  

Multikultúrna výchova - Žiaci 9. ročníka sa stretávajú v osobnom aj verejnom živote s rôznymi kultúrami. Je vhodné 

obohatiť hodiny matematiky históriou vývoja matematiky, aký prínos mali a majú rôzne 

krajiny na vývoj matematiky 

  

Celkový počet disponibilných  hodín   49/30% 

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 116/70

% 

 

Celkový počet hodín/školský rok 165/100 % 

 

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 

Existenciáln

e 

K učeniu 
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 Mocniny a 

odmocniny, 

zápis veľkých 

čísel 

- dokázať riešiť 

každodenné životné 

situácie (rozloha, objem 

nádrže,..),  

-porovnať staré a nové 

komunikačné prostriedky 

-hľadanie úloh aj na 

internete 

-byť 

zvedavý, 

má chuť 

poznávať a  

tvorivo 

pracovať  

-aktívna 

práca na 

hodinách 

-je tolerantný, 

empatický 

k prejavom iných 

kultúr v matematike 

-porovnávanie 

vlastných nápadov a 

informácií z okolia 

-žiaci si v skupinovej 

práci  alebo vo dvojiciach 

dokážu rozdeliť prácu 

a určiť prioritu pri riešení 

úloh 

-dopĺňa si 

vedomosti 

a rozvíja si 

rečové 

zručnosti,  

 

- vytvára si 

myšlienkové 

súvislosti 

-získava uvedomene 

nové vedomosti  

-pochopí zámer danej 

úlohy 

-využíva rôzne 

materiály na 

získavania vedomostí 

Riešenie 

lineárnych 

rovníc a 

nerovníc  

-riešenie každodenných 

situácií 

-hľadanie rôznych úloh 

k danej téme 

-zapájanie sa do súťaží 

používa základné postupy 

pri práci s textom a 

jednoduchou 

prezentáciou, 

-byť 

zvedavý, 

s chuťou  

poznávať a 

pracovať 

-analyzuje 

informácie z okolia 

a porovnáva 

s vlastnými nápadmi 

-presná formulácia 

otázok k danej téme 

-vie prosociálne myslieť, 

vie komunikovať s 

okolím a vie sa zapojiť do 

diskusie k daným 

matematickým 

problémom 

-žiak spája 

abstraktné 

s konkrétny

m 

v matematik

e aj 

v aktuálnom  

živote 

-vie využiť 

poznatky 

a vedomostí 

v reálnom 

svete 

 - pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií 

-pochopí zámer 

zadanej úlohy 

-využíva rôzne 

materiály na štúdium 

-uvedomene získava 

nové vedomosti 

Pytagorova 

veta 

N iektoré 

ďalšie telesá, 

ich objem a 

povrch 

 Súmernosť v 

rovine 

-riešenie každodenných 

situácií 

-porovnáva výhody 

a nevýhody starých 

a nových komunikač. 

prostriedkov 

-vie vyhľadať úlohy 

z rôznych zdrojov 

- zapája sa do súťaží 

-dokáže vytvoriť 

jednoduché tabuľky a 

grafy a pracovať 

v jednoduchom grafickom 

prostredí, 

-má  osvojené  IKT 

zručnosti,  

-vie byť 

zvedavý, 

-vie 

pracovať s 

plochou a 

priestorom 

-zodpovedne  

pristupuje k 

svojim 

povinnostiam 

a aktívne 

prispieva 

k naplneniu 

práv 

spolužiakov 

 

-uvedomuje si 

rozdielnosť kultúr, 

ktoré ovplyvnili 

vzťah ľudí k 

matematike, aj ich 

spôsob života a 

myslenia 

-porovnáva 

informácie z okolia, 

rešpektuje tradície,  

- dokáže sa orientovať  v 

umeleckých štýloch 

a rozoznávať ich 

z hľadiska geometrie, 

-cení si a rešpektuje  

-vie nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu,  

-vie diskutovať o riešení 

matematických 

problémov, 

- vie pracovať v prospech 

kolektívu 

-dokáže na primeranej 

úrovni reflektovať vlastnú 

identitu a budovať si 

vlastnú  samostatnosť, 

nezávislosť ako člen 

celku, 

-vie si svoje ciele a priority 

stanoviť v súlade so svojimi 

reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami, 

-vie si 

samostatne 

dopĺňať 

vedomosti, 

-vie rozvíjať 

vyjadrovaci

e schopnosti 

-vie 

využívať 

získané 

poznatky 

v reálnom 

svete, 

-rieši rôzne úlohy na 

pochopenie reálnej 

situácie zručnosti 

-aktívne využíva 

doteraz osvojený 

jazyk 

-využíva dostupné 

materiály na štúdium 

-vie si dať do súvisu 

informácie z rôznych 

zdrojov, 

-vedome získava nové 

vedomosti a zručnosti  

-vie využívať rôzne 

materiály na štúdium 

Grafické 

znázorňovanie 

závislosti 

Podobnosť 

trojuholníkov 

Štatistika  -vie riešiť každodenné 

situácie, 

-vie k danej téme hľadať 

-vie byť 

zvedavý, 

-chápe 

-informácie a nápady 

z okolia vie 

analyzovať, vie 

-osvojil si základné postupy 

efektívnej spolupráce 

v skupine 

- uvedomuje 

si svoju 

spoluzodpov

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu 
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úlohy z rôznych zdrojov 

-dokáže využívať IKT pri 

vzdelávaní, 

 

rozdiely 

v spôsobe 

života 

rôznych 

národností, 

vedúce 

k rôznemu 

chápaniu 

matematik

y 

formulovať a klásť 

otázky k danej téme 

  

 

ednosť 

za výsledky 

tímu,  

-dokáže 

tvorivo 

prispievať k 

dosahovaniu 

spoločných  

cieľov 

a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové 

možnosti, 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Vyučovanie matematiky v 9. ročníku prehlbuje všetky získané vedomosti a zručnosti z nižších ročníkov. Tento cieľ učiteľ dosahuje 

používaním učebníc a zbierok. Keďže oficiálnych materiálov je nedostatok, vytvára pre všetkých žiakov rozmnožené súbory úloh, ktoré 

mu umožňujú diferencovane pristupovať k žiakom a individuálne pracovať so žiakmi s hlbším záujmom o matematiku. Títo žiaci môžu 

navštevovať aj nepovinný predmet cvičenia z matematiky, prípadne môžu byť zaradení do špeciálnych interaktívnych tried s rozšíreným 

vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. K rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj matematické 

súťaže, napríklad Matematická olympiáda, Pytagoriáda,  Maks, Klokan  a podobne. 

Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k žiakom je starostlivosť o zaostávajúcich  a integrovaných žiakov. 

Obťažnosť matematiky pre týchto žiakov spočíva v tom, že neosvojenie jedného pojmu nedáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. 

Preto je u týchto žiakov nevyhnutné individuálnou starostlivosťou doplniť osvojenie si všetkých základných pojmov a vedomostí. 

Problémom týchto žiakov je aj veľmi slabá domáca príprava ako aj nezáujem rodiča. Na zvládnutie numerických zručností 

problematických žiakov výrazne pomáhajú kalkulačky a  absentujúcu domácu prípravu supluje doučovanie žiaka alebo skupiny žiakov ich 

vyučujúcim. 

Metódy a formy práce.  

Použitie aktivizujúcich metód práce sa bude zabezpečovať: 

- využívaním vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky, 

- samostatnú prácu žiakov,  

- prácu vo dvojiciach, 

- skupinovú prácu.  

Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie počtových návykov je pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie 

učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov. Účinnou formou na rýchle 

zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré sa zaraďujú spravidla na začiatok vyučovacej hodiny. Dôležitá je rýchla 

kontrola výsledkov práce žiakov a rozbor chýb žiakov tak, aby si každý žiak uvedomil, aké vedomosti si musí individuálne doplniť. K 
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rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj matematické súťaže, napríklad matematická olympiáda, pytagoriáda  a iné, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k intelektovo nadaným žiakom.  

Iné používané  metódy:  

- frontálny výklad, 

- metódy individuálnej a samostatnej práce žiakov pri tabuli, v zošite, práca s textom 

- projektové vyučovanie,  

- vyučovanie s využitím interaktívnej tabule,  využitie on-line aktivít, appletov 

- dynamické matematické metódy (Cabri geometria, GeoGebra)  

- testy, krížovky, plagáty, 

- súťaže,      

- prezentácie – výber ľubovoľnej témy na spracovanie  formou výučbového materiálu.       

 

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

a pod..  

Kým nebude dodaná nová učebnica, budeme používať učebnice matematiky a zbierky úloh pre 5.-9.ročník, autor Prof. RNDr.O.Šedivý, 

CSc a kolektív autorov, z roku 1998 (a staršie) 

Dynamické programy Cabri geometria a GeoGebra, applety 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Hodnotiť sa budú ústne a písomné odpovede žiakov, samostatné projekty. Hodnotenie bude uskutočňované písomne aj ústnou formou . 

Písomné skúšanie bude mať formu krátkych pravidelných previerok, kontrolných testov a školských úloh. 

Vo vyučovacom predmete sa bude využívať: 

- Formatívne hodnotenie, ktoré umožňuje žiakovi odstraňovať nedostatky, poskytuje mu rady na zlepšenie. Je to forma slovného 

hodnotenia, výsledkom ktorého nie je známka. Na tento typ hodnotenia sa kladie veľký dôraz, pretože pomáha žiakovi napredovať. Je 

to neformálne hodnotenie, cieľom ktorého je pozorovanie žiakovej práce v triede, v skupine (pri skupinovej práci), 

- formálne hodnotenie známkou, na ktoré bude žiak vopred upozornený, 

- priebežné (hodnotí sa činnosť žiaka pri jej vykonávaní), 

- záverečné hodnotenie, ktoré predstavujú konečné hodnotenie žiakovej činnosti, 

- povinné práce v  hodnotiacom portfóliu – štvrťročné písomné práce, 

- čiastkové práce v  hodnotiacom portfóliu – kratšie písomné práce, tematické písomné práce. 

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: Informatika 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 

Informatika je novým predmetom na 2. stupni ZŠ, aj keď mnohé školy už v minulosti predmet informatika vyučovali v rámci voliteľných 

alebo nepovinných predmetov. Bolo to hlavne z dôvodu narastajúceho významu informatiky a splnenia náročných strategických cieľov 

stanovených v Stratégii informatizácie regionálneho školstva do roku 2011. Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8 najdôležitejších 

kľúčových kompetencií definovaných EK v rámci Európskeho referenčného rámca. Úlohou modernej školy je pripraviť žiaka pre 

informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

- Oboznámiť sa s ukážkami využitia informačných a komunikačných technológií  v bežnom živote a v znalostnej spoločnosti, 

- rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie, 

- rozumieť pojmom algoritmus a program, vedieť zostavovať algoritmy, klasifikovať a riešiť problémy, prezentovať, vyhodnocovať a 

testovať riešenia, 

- získať pokročilé zručnosti v práci s tabuľkovým kalkulátorom, 

- naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií, pochopiť sociálne, etické a 

právne aspekty informatiky, 

- vedieť spracovať informácie formou prezentácie, 

- vedieť použiť získane vedomosti a zručnosti pri testoch ECDL. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 1 hodina/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 

 

Informatiku v deviatom ročníku sme rozdelili do 7 tematických okruhov: 

Počítačové systémy. 

Oblasti využitia informatiky. 

Algoritmy a algoritmizácia. 

Aplikácie na spracovanie tabuliek. 

Informačná spoločnosť. 
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Spracovanie informácií formou prezentácie. 

Príprava na testovanie ECDL. 

Žiaci v triedach so všeobecným zameraním majú polovičný počet hodín v tematických celkoch. 
 

Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Počítačové systémy 

10 hod 

Počítač ako univerzálny 

prostriedok na spracovanie 

údajov; spôsoby a zariadenia 

na zber, uchovávanie a 

prezentáciu údajov. 

počítač – procesor, pamäť – 

kapacita, limity 

vonkajšie pamäti – disky, CD-

ROM 

vstupno-výstupné zariadenia – 

klávesnica, myš, obrazovka, 

tlačiareň, mikrofón, 

reproduktory 

základné programové 

vybavenie 

zaujímavosti a bájky z histórie 

a súčasnosti počítačov,  

robotov. 

Kognitívne: oboznámiť sa so základnou terminológiou IT. 

Afektívne: uvedomiť si limity súčasného technického 

vybavenia. 

Psychomotorické: zvládnuť jednoduchú obsluhu počítača a jeho 

prídavných zariadení. 

Pozná určenie, parametre periférií.  

Dokáže spúšťať naraz viac aplikácií.  

Pozná ukladanie informácií na rôzne 

média, vie porovnať kapacitu.  

Dokáže vytvoriť kompresiu, 

dekompresiu údajov.  

Dokáže vykonať zálohovanie údajov.  

Dokáže pracovať v lokálnej sieti.  

Pozná logické princípy fungovania 

internetu.  

Pozná formát a typy súborov.  

Oblasti využitia 

informatiky 

10 hod 

grafika, virtuálna realita, hry 

spracovanie textov – textové 

editory, projektovanie, 

animácia, 

multimédia, umenie, 

prirodzený jazyk a reč 

telematika – E-pošta, Internet 

(konferencie, obchodovanie, 

cestovné kancelárie) 

databázy, informačné systémy, 

ekonomika, bankovníctvo 

umelá inteligencia - robotika, 

IT v škole – vo vyučovaní, v 

riadení školy. 

Kognitívne: oboznámiť sa s čo najširším okruhom oblastí, v 

ktorých sa využívajú IT (mať základné informácie o jednotlivých 

druhoch  

spotrebiteľských úverov) 

 Afektívne: vedieť pre daný problém posúdiť, ktoré prvky IT 

môžu pomôcť pri jeho riešení (klasifikácia)  

Psychomotorické: ovládať niektoré bežné typy aplikácií na 

základnej používateľskej úrovni 

 

Zrealizovať videokonferenciu. 

Algoritmy 

a algoritmizácia 

6 hod 

postup riešenia pri 

geometrických konštrukciách, 

logické úlohy  

hľadanie algoritmov 

(postupov, návodov) v 

Kognitívne: rozumieť pojmom algoritmus a program (formálny zápis 

automatizovaného spracovania údajov). 

zvládnuť algoritmické riešenie úloh pomocou počítača. 

Afektívne: spolupráca v skupine 

Psychomotorické: odladiť program, overenie algoritmu v praxi 

Dokáže zapisovať a interpretovať 

postupy do formálneho zápisu 

(napríklad zápis matematických 

algoritmov, algoritmus na jednoduché 

zašifrovanie textu).  
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každodennom živote  

vyučovacie  programovacie 

jazyky (Karel, Logo a pod.),  

riešenie bežných 

algoritmických úloh v 

niektorých aplikáciách (napr. 

tabuľkový kalkulátor, vyhľa-

dávanie v databáze, dotaz v 

informačnom systéme, 

operácie, formálny zápis 

algoritmov, vlastnosti 

algoritmov, programovací 

jazyk, tvorba a analýza 

jednoduchých algoritmov, 

grafika, 

 pojmy zložitosť, efektívnosť 

algoritmov, neriešiteľné 

problémy 

Demonštruje v detskom 

programovacom prostredí riešenie 

úloh s opakovaním nejakých činností, 

zapamätávanie výpočtov do 

premenných, zoskupovanie častí 

riešenia do procedúr.  

Dokáže porovnať čas trvania rôznych 

riešení problému.  

Aplikácie na 

spracovanie tabuliek 

10 hod 

Zvládnuť  základy vytvárania 

tabuliek, poznať prostredie, 

nastavenie atribútov 

prostredia, zvládnuť prácu so 

vzorcami a tvorbu grafov, 

vysvetliť  pojmy: tabuľka, 

vzorec, graf. 

Kognitívne: zvládnuť základy technológie vytvárania tabuliek, 

poznať prostredie, nastavenie atribútov prostredia. 

Oboznámenie sa so základnými postupmi pri práci s tabuľkami, 

vzorcami a grafmi. 

Afektívne: realizácia čiastkových úloh a výstupov z 

 projektového vyučovania. 

Psychomotorické: tlač vytvoreného grafu. 

 

Vedieť vytvoriť a formátovať 

tabuľku, nájsť a použiť vhodný 

vzorec, vytvoriť vzorec, navrhnúť a 

popísať graf, vedieť použiť rôzne 

typy grafov. Použiť tabuľkový 

kalkulátor na spracovanie 

matematických a štatistických údajov. 

Graficky prezentovať výsledky 

prieskumu.  

Informačná 

spoločnosť 

10 hod 

Hygiena pri práci s počítačom. 

Informačné technológie v 

znalostnej spoločnosti.  

Riziká technológií, vírusy, 

antivírusové programy.  

Zásady bezpečnosti.  

Platnosť, správnosť informácií, 

nebezpečný obsah.  

Licencie programov, legálnosť 

používania, freeware, shareware.  

Legálnosť použitia obrázkov a 

textov z internetu. 

Vysvetliť pojem riziko a poistenie. 

Porovnať s rizikom IKT.   

Kognitívne: pochopiť právnu ochranu programov, dôsledky 

nedodržiavania licencií, softwarovej hygieny 

Afektívne: vnímať vplyv IT na spoločnosť 

Psychomotorické: odprezentovať referát. 

 

Pozná využitie informačných a 

komunikačných technológií v 

znalostnej spoločnosti (bankovníctvo, 

zdravotníctvo, doprava, umenie...).  

Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, 

ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná 

spôsoby bezpečnosti na internete a 

ochrany počítača.  

Pozná riziko počítačovej kriminality a 

jej dopady.  

Dokáže posúdiť spoľahlivosť 

získaných informácií.  

Vie čo sú autorské práva,  legálny a 

nelegálny softvér, pozná rozdiel v 

používaní a šírení programov s 

rôznymi stupňami licencií.  
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Spracovanie 

informácií formou 

prezentácie 

12 hod 

Aplikácia na spracovanie 

prezentácie, vyhľadávanie 

a spracovanie informácii 

formou prezentácie. 

Kognitívne: dokonale ovládať prostredie editora na spracovanie 

prezentácie, vyhľadávať, triediť a spracovať informácie. 

Afektívne: prezentácia na vybranú tému 

Psychomotorické: odprezentovať vlastnú prácu 

Poznať význam jednotlivých 

nástrojov, vedieť vyhľadávať, triediť 

a spracovať informácie, prezentácia 

pred skupinou.  

Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná 

zásady správneho prezentovania . 

Príprava na 

testovanie ECDL 

8 hod 

Operačný systém, grafické 

editory, textový editor, 

tabuľkový kalkulátor, internet,  

Kognitívne: zopakovať učivo predchádzjúcich ročníkov. 

Afektívne: oboznámiť sa s testovaním ECDL. 

Psychomotorické: vypracovať testy. 

Praktickými úlohami zopakovať 

učivo, vypracovať voľne 

dostupné testy na internete. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu informatika  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Základné učivo 

(povinné) 70%  

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibilné) 

30% 

Človek a 

spoločnosť 

Téma 

č.1,2,5,7 

- výber a spracovanie informácií z rôznych zdrojov 

- používanie IKT  bežnom živote  

- porozumie princípom fungovania IKT 

10  

Človek a 

hodnoty 

Téma 

č.,2,5 

- vie si vybrať a používať vhodné IKT na rozvoj medziľudských vzťahov 

- vie rozlíšiť dobré a zlé, správne a nesprávne informácie 

5  

Umenie a 

kultúra 

Téma 

č.2,5,6 

- vie kultivovane používať IKT na rozvoj kultúry tela a ducha 

- snaží sa o kultúru informačnej spoločnosti (vhodné webové stránky, fotografie, texty 

zverejnené na internete alebo masmédiách) 

- vie použiť textovú a grafickú informáciu v súvislosti s umením 

6  

Človek a svet 

práce 

Téma 

č.,1,3 

- pri práci a učení dokáže využívať vhodné informácie, vhodné typy IKT a vhodné postupy a 

algoritmy 

-pozná hardvér počítača  

5  

Človek a 

príroda 

Téma 

č.,4, 

- spracovanie informácií z prírody formou tabuľky 

- spracovanie grafickej informácie s témou ochrany prírody 

- ochrana životného prostredia – tvorba projektov 

5  

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č.2,6,7 

- správna komunikácia a vyjadrovanie sa v rámci informačnej spoločnosti a komunikácii cez 

internet 

- tvorba jednoduchých textov pre dorozumievanie sa prostredníctvom komunikácie cez 

internet (e-mail, Skype, ICQ...), on-line komunikácia 

- tvorba stredne dlhých textov a ich priamy súvis s jazykom 

15  

Prierezové témy   

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- rozvoj logického a algoritmického myslenia 

-rozvoj samostatnosti, tvorivosti z oblasti informácií 

- súťaže zamerané na využívanie IKT  

  

Dopravná výchova - bezpečné správanie v bežnom živote ako účastník cestnej premávky   

Mediálna výchova -výber vhodných vzdelávacích programov na internete a vhodných edukačných CD   
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s matematickou tematikou 

-orientácia v spleti množstva médií a vplyvov na utváranie vlastného názoru 

Celkový počet disponibilných hodín  20/30% 

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 46/70%  

Celkový počet hodín/školský rok 66/100% 

 

4.Požiadavky na výstup.  

Po absolvovaní deviateho ročníka žiaci sú oboznámení so základnými možnosťami využitia informačných a komunikačných technológii 

v bežnom živote spoločnosti. Poznajú možné nebezpečenstvá a spôsob ochrany pred nimi. Hlbšie ovládajú editor na tvorbu prezentácii, 

tabuľkový kalkulátora úrovni „mierne pokročilí“ ovládajú obsluhu viacerých vstupno-výstupných zariadení. Tieto zručnosti vedia použiť 

pri elektronickej komunikácii, on-line komunikácii a vyhľadávaní informácii na internete. Vedia samostatne navrhnúť, spracovať 

a odprezentovať prezentáciu. Získané vedomosti a zručnosti vedia použiť pri testoch ECDL. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- vie porovnať staré 

a nové  komunikačné 

prostriedky 

- vhodné a kultivované 

vyjadrovanie sa 

v komunikácii cez 

internet 

- vie prezentovať 

a obhájiť svoju prácu 

- byť zvedavý  

- chuť poznávať 

najnovšie technológie 

- chápe význam 

informácií v bežnom 

živote a informačnú 

spoločnosť 

- chápe význam 

textovej informácie 

v súvislosti s bežným 

občianskym životom 

- dokáže vymieňať si 

informácie s mladými 

ľuďmi 

prostredníctvom 

komunikácie cez 

internet a e-mail 

- pomocou obrazovej 

a textovej informácie 

vie vyjadriť svoje 

estetické cítenie 

- vie sociálne myslieť  

- dokáže nadviazať 

základnú spoločenskú 

konverzáciu cez 

internet tak, aby že má 

na pamäti dôstojnosť 

každého človeka - 

uvedomuje si, že na 

druhej strane www 

siete je človek so 

svojimi pocitmi 

a náladami 

- spacuváva text 

a obraz s dôrazom na 

cítenie druhých ľudí 

- vie sa orientovať 

v spleti www stránok 

a využívať ich 

k svojmu vlastnému 

rozvoju osobnosti, 

- dopĺňa si vedomosti 

z oblasti najnovších 

technológií a vie nové 

technológie využiť 

správnym spôsobom 

- pripravuje sa pre 

život v reálnom svete 

- chápe inakosť 

myslenia a cítenia 

rôznych ľudí 

- vytvára si 

myšlienkové súvislosti 

- pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií 

- pochopí zámer 

zadanej úlohy 

- materiály na 

štúdium, nové 

vedomosti a zručnosti 

získava uvedomene 

- samostatne overí 

navrhnutý postup 

riešenia úlohy 

  

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

- Rozhovor,  

- výklad učiteľa, 

- demonštrácia adekvátnosti použitia IKT - napr. pri krátkom ozname, 

- samostatná práca žiakov s pracovným listom,  
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- samostatná práca žiakov s počítačom,  

- ústna žiacka prezentácia vyhľadaných informácií spolužiakom, 

- priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor,  

- samostatná práca žiakov s jednoduchým grafickým editorom,  
- samostatná práca žiakov s textovým editorom, 

- samostatná práca žiakov s tabuľkovým kalkulátorom, 

- samostatná práca žiakov s internetovým prehliadačom,  

- samostatná práca žiakov s editorom na tvorbu prezentácií,  
- samostatná práca žiakov pri testoch ECDL. 

 

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

a pod.. 
Microsoft Oficiální akademický kurz Excel 

Blaho, Kalaš: Tvorivá informatika - Prvý zošit z programovania + CD, CD-2005-5665/8772-1:09 

Varga, Hrušecká: Tvorivá informatika - Prvý zošit s internetom, CD-2006-11016/26870-2:092 

Salanci: Tvorivá informatika - Prvý zošit o obrázkoch + CD, CD-2005-3046/28747-23:092 

Blaho, Salanci: Tvorivá informatika - Prvý zošit o práci s textom + CD, CD-2007-14051/28982-1:092 

Kalaš, Winczer: Tvorivá informatika - Informatika okolo nás, CD-2007-15414/32261-2:092 

Kalaš a kol.: Tvorivá informatika. Prvý zošit o práci s číslami + CD 

Kalaš a kol.: Tvorivá informatika. Druhý zošit s internetom 

Odkazy na rôzne vzdelávacie materiály, servery, inštitúcie: 

www.infovek.sk 

www.edi.fmph.uniba.sk 

www.modernyucitel.net 

www.pilslovensko.spaces.live.com 

www.microsoft.sk 

www.bezpecnenainternete.sk 

www.hoax.cz 

www.eduxe.sk 

www.google.sk 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

http://www.infovek.sk/
http://www.edi.fmph.uniba.sk/
http://www.modernyucitel.net/
http://www.pilslovensko.spaces.live.com/
http://www.microsoft.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.hoax.cz/
http://www.eduxe.sk/
http://www.google.sk/
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Predmet informatika je ohodnotený známkou.  Hodnotiť sa budú ústne a písomné odpovede žiakov, samostatné projekty.  

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: Dejepis 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania. 

Túžba poznať minulosť svojho národa aj sveta sa objavila už v antike. Odtiaľ pochádza aj pojem história. História - gr. pojem, znamena       

skúmanie, vedomosti a rozprávanie o minulých udalostiach. V slovenčine mu zodpovedá pojem dejepis – dejiny. Vyjadruje trendy vývoja 

tejto spoločnosti na základe štúdia konkrétnych historických faktov usporiadaných do logických súvislostí. Dejiny - historické udalosti 

(reálny proces vývoja ľudskej spoločnosti) Dejepis - veda zaoberajúca sa dejinami, skúma a objasňuje dejiny. 

Dejepis ako samostatný vyučovací predmet zaviedli po prvý raz vo Francúzsku v 17. storočí oratoriáni (kongregácia v rámci 

rímskokatolíckej cirkvi, ktorú založil v 16. storočí v Ríme sv. Filip Neri). Jeho zavedenie súviselo s prienikom reálií do školského 

vyučovania. Inak dejepis zostával ešte do konca 18. storočia súčasťou iných predmetov. 

Dejiny, s ktorými sa žiaci oboznamujú na vyučovaní dnes, majú: 

- byť zaujímavé, 

- poskytovať prehľad, 

- inšpirovať, 

- udržiavať živé tradície, 

- viesť k vytváraniu kritického stanoviska, 

- politicky utvárať, uvedomovať, 

- viesť k poznaniu seba samého, 

- viesť k úvahám, 

- učiť premýšľať o dobre a zle. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Štátny vzdelávací program  na dejepis v 9. ročníku vyčlenil dve vyučovacie  hodiny. Učivo je rozdelené na 8 tematických celkov- 4 celky 

sú venované národným dejinám a 4 svetovým dejinám. Obsahom je moderná doba- presnejšie roky 1918 – 2009. 

Všeobecným cieľom dejepisného vyučovania je vytvárať a formovať kritické historické vedomie žiakov, na základe ktorého by boli žiaci 

schopní pochopiť minulosť a prítomnosť krajiny, v ktorej žijú, situáciu Slovenskej republiky, ako aj jej postavenie v Európe a zároveň si 

uvedomovať potrebu mierového spolunažívania všetkých národov. 

 

K tomu si však musia osvojiť: 

1. základné vedomosti z oblasti historických faktov: 
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- historické fakty o čase, priestore, udalostiach, osobnostiach, dejoch a javoch vo  vzájomných   súvislostiach, 

- historické pojmy a termíny, 

- rôzne druhy prameňov, z ktorých získavajú informácie /učebnica,čítanka, hist.mapa, obrázky, fotografie, filmy atď./, 

- poznanie, že historik môže interpretovť historické udalosti len vtedy, ak má k dispozícii historické pramene. 

2. základné schopnosti a zručnosti poznávať historický materiál: 

- pracovať s učebnicou, čítankou, 

- čítať súvislý text a snažiť sa mu porozumieť, 

- využívať názorný materiál, 

- nakresliť jednoduchú časovú priamku, 

- pracovať s hist.mapou, čítať značky z jej legendy, 

- zaraďovať hist. fakty chronologicky a synchrónne, 

- pochopiťpríčiny a následky udalostí, 

- schopnosť porovnávať, 

- schopnoť ústneho a písomného vyjadrovania o hist. faktoch, 

- samostatne si urobiť poznámky, osnovu svojho rozprávania, 

- samostatne vystúpiť pred triedou so svojím rozprávaním, popisom. 

 

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

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

 

Európa v  

medzivojnovom 

období 

12 hod 

 

 

 

 

- demokracia vs. diktatúra  

- parlamentná demokracia, 

- komunizmus (ZSSR) 

- fašizmus, nacizmus (Nemecko) 

 

 

 

 

 

 

- zlaté dvadsiate roky ? 

- každodennosť 

 

Kognitívne:- vedieť vysvetliť príčiny vzniku fašizmu a 

nacizmu 

Afektívne: - chápať rozdiel medzi demokraciou a 

diktatúrou 

Psychomotorické: -ukázať na historickej mape nové štáty 

ktoré vznikli v Európe  

Žiaci sú schopní:  

- uviesť zmeny, ktoré nastali v Európe ako 

dôsledok povojnovej krízy  

- vymenovať nové štáty ,ktoré vznikli  

v Európe  

- opísať situáciu v Rusku roku 1917  

- rozlíšiť demokraciu od diktatúry  

- charakterizovať stalinistickú diktatúru  

- vysvetliť príčiny vzniku fašizmu v Taliansku 

a nacizmu v Nemecku  

- uviesť dôvody vzniku diktatúr  

- opísať vplyv vedy a techniky na  

zvyšovanie životnej úrovne  

Česko-

Slovensko v 

medzivojno- 

vom období 

- politický systém  

 

- Česi, Slováci, menšiny  

- T. G. Masaryk, M. Hodža, A. Hlinka 

Kognitívne:- popísať zmeny, ktoré nastali po vvzniku 

ČSR 

- porovnať  Slovensko a Česko  

- vysvetliť dôsledky mníchovskej dohody a viedenskej 

Žiaci sú schopní: 

- analyzovať postavenie Slovákov v ČSR - 

identifikovať národnostné menšiny v ČSR  

- zhodnotiť úlohu osobnosti: Masaryk, 
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10  hod - každodenný život 

- kultúra, spolky školstvo, rozhlas 

- zánik ČSR 

- Mníchovská dohoda  

- Viedenská arbitráž 

 

 

 

 

 

arbitráže pre ČSR 

Afektívne: -pochopiť postavenie Slovenska v ČSR 

Psychomotorické: -vedieť prezentovať významné 

slovenské osobnosti napísaním krátkej práce alebo 

prezentácie na PC 

Štefánik, Hlinka, Hodža  

- zdôvodniť vplyv kultúry, spolkov, škôl 

na každodenný život  

- rozpoznať zmeny, ktoré nastali po vzniku 

ČSR a ich vplyv na každodenný život  

- charakterizovať politický systém ČSR, 

vznik strán a ich vplyv na politickú scénu - 

zhodnotiť hospodársky rozmach ČSR 

- opísať hospodárske a politické 

postavenie Slovenska v ČSR 

 - vysvetliť úsilie slovenských strán o 

utonómiu v rámci ČSR  

- uviesť príčiny, ktoré viedli k okypteniu a 

zániku ČSR  

- analyzovať mníchovskú dohodu a 

viedenskú arbitráž  

 - opísať vyhlásenie autonómie Slovenska  

 - kriticky zhodnotiť postoj západných 

mocností voči ČSR.  

 

Druhá svetová 

vojna 

8 hod 

 

 

 

 

- priebeh vojny  

- Európa, ZSSR 

- Tichomorie 

- protihitlerovská koalícia 

- protifašistický odboj 

- život v čase vojny 

- holokaust,  Oswienčim 

 

Kognitívne: - popísať priebeh 2.svetovej vojny 

Afektívne: - chápať význam vzniku protihitlerovskej 

koalície 

- dokázať vysvetliť význam protifašistického odboja 

Psychomotorické: - ukázať na historickej mape  

najväčšie bitky  

- dokázať zdôvodniť  nebezpečenstvo ideológii,  

ktoré hlásajú rasovú  neznášanlivosť  

Žiaci sú schopní:  

- uviesť príčiny vypuknutia 2. svetovej 

vojny  

- pochopiť význam vzniku 

protihitlerovskej koalície 

- opísať  priebeh 2. svetovej vojny  

- v chronologickom poradí zoradiť štáty 

napadnuté Nemeckom  

- opísať protifašistický odboj a život v čase 

vojny  

- zhodnotiť holokaust 

Slovenská 

republika ( 

1939 – 1945 ) 

 

8 hod 

- tragédia židov  

 

- autoritatívny režim 

- židovský kódex , deportácie 

- politický systém  

 

- Slovenské národné povstanie 

 

- Slováci v odboji  

- život na Slovensku  

Kognitívne: - definovať postoj Nemecka voči SR 

- vedieť charakterizovať politický systém a hospodárstvo 

SR 

Afektívne: - vysvetliť príčiny vzniku SR 

- zhodnotiť dôsledky holokaustu  

- chápať význam SNP 

Psychomotorické: -napísať krátku úvahu o každodennom 

živote obyvateľstva v SR 

 

Žiaci sú schopní:  

- uviesť príčiny vzniku Slovenskej republiky 

(1939 – 1945 )  

- rozlíšiť autoritatívny režim od demokracie  

- kriticky zhodnotiť postoj Nemecka voči 

Slovenskej republike  

- analyzovať dôsledky židovského kódexu  

- charakterizovať Slovenskú republiku  

- opísať domáci odboj  

- uviesť význam SNP  

Povojnový 

svet 

10 hod 

- rozdelený svet 

- Anglicko, ZSSR, Severná Afrika 

- hospodárstvo, kultúra  

Kognitívne:- popísať zmeny, ktoré nastali po 2.svetovej 

vojne a viedli k rozdeleniu na 2 bloky 

- porovnať polit.systémy v rozdelenom svete 

Žiaci sú schopní:  

- pochopiť rozdelenie sveta na 2 tábory  

- rozlíšiť život za železnou oponou  
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- studená vojna, železná opona 

- politické bloky 

- strach z atómovej vojny 

- život v rozdelenom svete 

- čiernobiely svet, bohatstvo a chudoba 

  

 

- vysvetliť dôsledky studenej vojny 

Afektívne: -pochopiť prejavy odporu východoeurópskych  

štátov proti komunistickej diktatúre  

Psychomotorické: -vedieť zaujať stanovisko k procesu  

dekolonizácie  

- rozpoznať zmeny v rozdelenom svete  

- porovnať politické systémy a ich vplyv na 

každodenný ţivot   

- uviesť príčiny vzniku dvoch mocenských 

blokov  

- dokumentovať proces sovietizácie strednej a 

východnej Európy  

- charakterizovať studenú vojnu,  

- opísať spoluprácu západoeurópskych krajín a 

politikov, ktorí stáli na začiatku integrácie 

Európy  

- opísať prejavy odporu východoeurópskych 

štátov proti komunistickej diktatúre  

- vysvetliť hromadenie bohatstva v rukách 

jednotlivcov a medzinárodných korporácií  

Českoslovens

ko za železnou 

oponou 

10 hod 

- podoby totality   

- februárový prevrat 

- obete totality 

-odpor proti totalite 

- pokus o reformu 

- pražská jar 

- normalizácia 

- sviečková manifestácia 

- nežná revolúcia 

- návrat k parlamentnej demokracii 

 

Kognitívne:- zhodnotiť februárový prevrat  

- vymenovať pozitíva a negatíva socializmu  

- charakterizovať rok 1968  

Afektívne: -vysvetliť pád železnej opony a “ nežnú 

revolúciu“  

Psychomotorické: -vedieť prezentovať  osobnosť 

A.Dubčeka napísaním krátkej práce alebo prezentácie na 

PC 

- zdôvodniť príčiny nespokojnosti a prejavy odporu voči 

režimu  

- uviesť príčiny narastania vplyvu KSČ  

- zhodnotiť februárový prevrat  

- analyzovať 50-te roky a procesy s 

buržoáznymi nacionalistami  

- vysvetliť znaky socializmu  

- zhodnotiť kolektivizáciu a industrializáciu  

- dokumentovať narastanie krízy a jej  

vyvrcholenie v“ socializme s ľudskou tvárou“  

- charakterizovať rok 1968 a osobnosť A. 

Dubčeka  

-charakterizovať normalizáciu a osobnosť G. 

Husáka  

- zdôvodniť príčiny nespokojnosti a prejavy 

odporu voči režimu  

- zdôvodniť podstatu Charty 77  

- opísať pojem disent  

- uviesť význam sviečkovej manifestácie  

- vysvetliť pád železnej opony a “ nežnú 

revolúciu“  

- vymenovať pozitíva a negatíva socializmu  

 

Slovenská 

republika 1993  

4 hod 

 

 

- doba premien- vznik SR 

 

 

 

 

Kognitívne: - popísať vznik Slovenskej republiky 

Afektívne: -pochopiť príčiny rozdelenia Českej a 

Slovenskej republiky  

Psychomotorické: -vedieť zhodnotiť prijatie eura 

Žiaci sú schopní:  

- vymenovať príčiny rozdelenia Českej a 

Slovenskej republiky  

- opísať vznik Slovenskej republiky 

 - uviesť výhody a nevýhody vstupu 

Slovenska do NATO a EÚ 

 - zhodnotiť prijatie eura 

Súčasný svet - koniec rozdeleného sveta  Kognitívne:- porovnať  výhody a nevýhody  Žiaci sú schopní:  
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4 hod - fenomény súčasnosti  

- EU, NATO 

-  globalizácia  

-  terorizmus 

- internet 

- globálne otepľovanie 

zjednocovania Európy  

- vysvetliť dôvody vzniku terorizmu vo svete  

Afektívne: -pochopiť výhody a nevýhody internetu. 

Psychomotorické: -vedieť zaujať stanovisko k 

teroristickým útokom  

- uviesť rozdiely v hospodárskom a 

politickom systéme súčasného sveta 

 - uviesť výhody a nevýhody 

zjednocovania Európy  

- hľadať dôvody vzniku terorizmu vo svete  

- zaujať stanovisko k teroristickým 

útokom  

- zistiť príčiny globálneho otepľovania  

- rozlíšiť výhody a nevýhody internetu. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu dejepis  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie  

Žiak 

Základ. 

učivo(povi

nné) 70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo(disponibiln

é) 30% 

Človek a 

spoločnosť 

Témat.celok 

č.1 

- ukáže na mape novovytvorené štáty po 1. svetovej vojne   

 Témat.celok 

č.2 

- rozpráva o hospodárstve ČSR 

- ukáže na mape územia, o kt. ČSR prišla po mníchovskej dohode a 

viedenskej arbitráži 

  

 Témat celok 

č.3 

- rozpráva o holokauste 

- ukáže na mape miesta najäčších bitiek 2. svetovej vojny 

  

 Témat.celok 

č.5 

- ukáže na mape štáty  patriace sovietskeho a do amerického bloku 

- vysvetlí proces dekolonizácie 

  

 Témat.celok 

č.7,8  

-  porovná výhody a nevýhody  zjednocovania Európy  

- uvedie výhody a nevýhody vstupu  Slovenska do NATO a EÚ 

- vie zaujať stanovisko k teroristickým útokom  

  

Človek a 

hodnoty 

Témat celok 

č.3,4 

- opíše postavenie cirkvi v SR počas  2. svetovej vojny 

- dokáže zdôvodniť  nebezpečenstvo ideológii, ktoré hlásajú rasovú  

neznášanlivosť  

- vysvetlí pojem holokaust 

  

 Témat celok 

č.6 

- vysvetlí postavenie  cirkvi v ČSR po 2. svetovej vojne   

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Témat celok 

č.8 

- chápe význam počítačovej gramotnosti v súčasnom svete 

- vie rozlíšiť výhody a nevýhody internetu 

  

Umenie a 

kultúra 

Témat celok 

č.1- 8 

- vysvetlí ako sa rozvíjala kultúra a umenie v jednotlivých obdobiach   

Jazyk a 

komunikácia 

Témat celok 

č.2 

- opíše vznik slovenských škôl v ČSR   

 
Témat celok 

č.8 

- chápe význam cudzích jazykov v čase zjednocovania Európy   
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Človek a 

práca 

Témat.celok 

č.1,2,4 

- opíše hospodárstvo v Európe, ČSR v medzivojnovom období a v SR počas 

2. svetovej vojny 

  

 
Témat.celok 

č.6,7 

- rozpráva o hospodárstve ČSR po 2. svetovej vojne a v SR po roku 1993   

Zdravie a 

pohyb 

Témat celok 

č.1- 8 

- rozpráva ako sa ľudia venovali športu v jednotlivých obdobiach   

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - vie sa  začleniť do spoločnosti 

- vie ,v akej krajine žije 

-  kladie otázky a zisťuje odpovede, zaujíma sa o nové veci 

- vie odhadnúť dôsledky svojich činov 

  

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k prírode a kultúrnym pamiatkam   

Dopravná výchova    

Multikultúrna výchova - chápe a rešpektuje kultúrnu rozmanitosť                                            

- má tolerantné postojek príslušníkom iných kultúr, vie s nimi komunikovať 

a spolupracovať 

  

Mediálna výchova - výber vhodných filmov a hudby  

- rozumie poslaniu médií 

- je schopný užívať ich stránky pozitívne a chrániť  sa pred stránkami 

negatívnymi. 

  

Celkový počet disponibilných 

hodín 

   

Celkový počet  hodín základného / 

povinného /učiva 

 66  

Celkový počet  hodín / školský 

rok 

 66  

 

 

    4.Požiadavky na výstup. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- poznáva zmysel 

a cieľ učenia 

-vie dokončiť 

začatú prácu 

- vyberie si a 

využije efektívne 

spôsoby učenia 

- vyvážene chápe svoje 

osobné záujmy v 

spojení so záujmami 

širšej skupiny, resp. 

spoločnosti,  

- ovláda pravidlá 

spoločenskej etikety 

- uvedomuje si význem 

kultúrnej komunikácie 

v živote 

 

- osvojil si základné 

postupy efektívnej 

spolupráce v skupine - 

uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, 

kde dokáže tvorivo 

prispievať k 

-dopĺňa si vedomosti 

a rozvíja si rečové 

zručnosti, prepája ich 

s poznaným, využíva 

pre reálny svet 

-pochopí zámer zadanej 

úlohy 

-aktívne využíva doteraz 

osvojený jazyk 
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dosahovaniu 

spoločných  cieľov 

-všíma si 

súvislosti medzi 

javmi 

- vie samostatne 

pozorovať a 

experimentovať 

- má predpoklady 

zainteresovane 

sledovať a posudzovať  

udalosti a vývoj 

verejného života a  

zaujímať k nim 

stanoviská 

-rozlišuje kultúrne a 

nekultúrne správanie 

- pomenuje svoje 

pocity, city 

- dokáže riešiť 

jednoduché stresové 

situácie i konflikty 

 - rozumie psychickým, 

sociálnym a 

historickým 

súvislostiam, ktoré 

podmieňujú hľadanie 

zmyslu života  

- chráni svoje zdravie, 

zdravie ostatných a životné 

prostredie 

- získava 

vedomosti z 

rôznych prameňov 

a zdrojov 

- uvedomuje si svoje 

práva v kontexte so 

zodpovedným 

prístupom k svojim 

povinnostiam, 

prispieva k naplneniu 

práv iných 

- rešpektuje iné 

kultúry, zvyky, tradície 

- vie si svoje ciele a 

priority stanoviť v 

súlade so svojimi 

reálnymi 

schopnosťami, 

záujmami a potrebami 

-  je schopný posúdiť a 

oceniť hodnotu 

vzťahov 

- kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  

- rieši nové, 

neznáme úlohy a 

situácie 

 

 

 

-uvedomuje si 

základné humanistické 

hodnoty, zmysel 

národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a 

ochraňuje princípy 

demokracie 

- uvedomuje si 

rozdielne kultúry, 

ktoré ovplyvnili život 

ľudí 

- dokáže na primeranej 

úrovni reflektovať 

vlastnú identitu a 

budovať si vlastnú  

samostatnosť/nezávislo

sť ako člen celku,  

-  objavuje a uznáva 

dôstojnosť človeka bez 

ohľadu na jeho 

schopnosť podať 

výkon 

- dokáže kriticky zhodnotiť 

informácie a ich zdroj,  

tvorivo ich spracovať a 

prakticky využívať 

-dokáže využívať 

všetky dostupné 

formy 

komunikácie pri 

spracovávaní a 

vyjadrovaní 

inf.rôzneho typu 

-aktívne podporuje 

udržateľnosť  kvality 

životného prostredia 

- má osvojené základy 

pre tolerantné a 

empatické vnímanie 

prejavov iných kultúr 

- je tolerantný k 

odlišnostiam iných 

ľudí 

- objavuje zmysel 

života, preberá 

sebariadenie, preberá 

zodpovednosť za 

sebaurčenie 

- vie byť flexibilný a 

schopný prijať inovatívne 

zmeny 

- získané 

vedomosti vie 

dávať do 

súvislostí a vie ich 

uplatniť v 

praktických 

situáciách 

- uvedomuje si 

nebezpečenstvo 

drogových a iných 

závislostí 

- ovláda základy 

kultúrneho stolovania 

-dokáže odhadnúť a 

korigovať dôsledky 

vlastného správania a 

konania a uplatňovať 

sociálne prospešné 

zmeny v 

medziosobných 

vzťahoch 

-vníma vo svojom 

živote ako dôleţité 

rozhodnúť sa na 

základe poznania a 

skúsenosti pre 

svetonázorový postoj 

- prejavuje samostatnosťa 

vytrvalosť v činnostiach 
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- dokázať riešiť  

každodenné 

životné situácie 

v cudzej krajine  

- je otvorený kultúrnej 

a  etnickej rôznorodosti   

-  dokáže vymieňať si 

informácie a nápady 

s mladými ľuďmi 

a dospelými, ktorí 

hovoria iným jazykom 

a sprostredkuvávajú 

mu svoje myšlienky a 

pocity 

- riadi svoje správanie 

tak, aby dosiahlo pocit 

sebauspokojeniaa 

sebaúcty 

- neuznáva prejavy 

intolerancie 

- vie ako sa nestratiť 

v krajine, resp. ako sa 

v nej orientovať  

-uvedomuje si potrebu 

svojho autonómneho učenia 

sa ako prostriedku 

sebarealizácie  

a osobného rozvoja   

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

- Rozprávanie, rozhovor, riešenie problému, 

- vysvetľovanie, beseda, diskusia, 

- tvorba projektov, práca s dokumentmi, práca s IKT, 

- individuálna práca, skupinová práca, 

- exkurzia. 

 

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

a pod.. 
 

PhDr. d. Kováč, DrSc. 

Doc. PhDr. H. Tkadlečková, 

CSc 

 Slovensko v novom storočí 

 Svet v novom storočí 

Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997 

Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1995 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Ústne i písomné odpovede budú hodnotené známkou. Rovnako i projekty a referáty/či už písomné alebo formou prezentácií/. V priebehu 

hodín je pozitívnou motiváciou pochvala.  

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: Geografia - 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia 

význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti 

optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. 

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka 

a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a 

v budúcnosti riešiť. 

Obsah učiva v 6. – 9.  ročníku sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie 

(nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). Ako posledné sa učí Slovensko v 9. ročníku. V úvode každého ročníka sú 

vstupné témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý svetadiel sa začína prírodnými pomermi, pokračuje 

humánnou geografiou a hospodárstvom a končí zaujímavosťami. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické 

súčasti: 

- Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem. 

- Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobností regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou). 

- Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne. 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie všetkých svetadielov v 6. - 8. ročníku. Celý 9. ročník je venovaný Slovensku 

a environmentálnym problémom. Žiaci sa naučia o prírodných pomeroch Slovenska,  súvis s hospodárstvom, s rozmiestnením 

obyvateľstva a pod. Venujú sa téme ochrana prírody, na konkrétnych príkladoch v danej oblasti. Vplyv ľudskej činnosti na prírodu a 

životné prostredie. Pokračuje sa s pojmami, ktoré už poznajú z predchádzajúceho ročníka. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zvyky, zákonitosti jej usporiadania, možnosti 

optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.  

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka 

a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a 

v budúcnosti riešiť. 

Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, 

obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nie len svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto 

charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. 

V každom ročníku sú svetadiely navzájom previazané. V  9. ročníku sa žiaci podrobnejšie oboznámia so Slovenskom. 



288 

 

Základné informácie o Slovensku: 

- žiaci sa oboznámia s mapou Slovenska a jeho polohou, budú sa vedieť orientovať podľa geografických súradníc. 

- objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie s inými štátmi – povrch, podnebie, vodstvo, 

porovnanie rastlinstva a živočíšstva, obyvateľstvo, kultúra, mestá, hospodárstvo, život v mestách, 

- environmentálne súvislosti – ochrana prírody, národné parky (prvý národný park na Slovensku), kultúrne pamiatky, vonkajší vplyv 

činiteľov na tvar povrchu, vodopády, odlesňovanie, globálne ekologické problémy v jednotlivých oblastiach, prírodné zdroje, 

znečistenie ovzdušia, pamiatky UNESCO. 

Štátny vzdelávací program na to vyčlenil len jednu hodinu, čo je veľmi málo, tak sme ku štátnemu programu pridali jednu hodinu navyše 

pre triedu so všeobecným zameraním. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Geografia rozvíja veľký súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor 

vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti 

krajiny. Patria medzi ne: 

- získať základné vedomosti o Slovensku, geografických charakteristikách Slovenska, 

- rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

- všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, 

- vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia, 

- oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť a chrániť, 

- všímať si ekologické aspekty ľudskej činnosti a jej dôsledky v prírodnej a kultúrnej krajine, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému dedičstvu, 

- všímať si deje okolo nás a ich súvis s podnebím, vodstvom a ďalšími prírodnými úkazmi,  

- diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych, 

- rozumieť grafom, diagramom, hľadať riešenie na otázky – čím je to zaujímavé?, kde je to?, ako to vyzerá?, ako to vzniklo?,  

- hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho), 

- vedieť reagovať na tému globálnych problémov, vedieť sa v nej orientovať a rozumieť základným pojmom, 

- získať údaje zo zdrojov, využívať internet, odbornú literatúru, 

- rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti (čitateľská, vizuálna, prírodovedná, kultúrna, matematická, mediálna). 

 

3.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.  
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Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním  2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda    1 hodina/týždeň 
Tém. celok Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Všeobecná 

charakteristika

História a vznik 

štátu. 

Geografická 

poloha 

Poloha Slovenska na mape, práca 

s mapou, určovanie krajných bodov.  

Určovanie polohy pomocou 

významných rovnobežiek a poludníkov. 

Historicky meniace sa územie, 

osídlenie, podoby štátu. 

Afektívne: ochrana krajiny, byť hrdý na to, že sme slováci. 

Psychomotorické: získať základné zručnosti v práci 

s mapou  Slovenska. Vedieť pracovať s rôznymi zdrojmi 

informácií. 

Kognitívne: charakterizovať význam polohy SR v strede 

Európy  pre spoluprácu  s ostatnými štátmi. 

Vedieť určiť polohu štátu zemepisnými 

súradnicami a podľa 

fyzickogeografických kritérií, vedieť sa 

orientovať na mape sveta. 

Povrchové 

celky  

Premeny 

povrchu 

Slovenska                                 

 

                                 

Pohoria, nížiny, kotliny 

 

 

 

Vonkajšie činitele pôsobiace na povrch 

a príklady ich činnosti pri tvarovaní 

zemského povrchu (pieskové presypy, 

sprašové nánosy, skalné mesto,  riečna 

dolina, ľadovcová dolina, pleso, 

meander, mŕtve rameno, močariská, 

jaskyne). 

Afektívne: vedieť popísať vznik pohorí - sopečnú činnosť 

a vrásnenie.  

Psychomotorické: analyzovať tématické mapy, 

precvičovať zručnosti pre prácu s rôznymi mapami SR – 

geologická, všeobecnozemepisná, vedieť sa v atlase 

orientovať a pohotovo reagovať, získať zručnosti práce 

s obrysovou mapou SR, vedieť hľadať geomorfologické 

celky. 

Kognitívne: určiť polohu  pomocou  zemepisných  

súradníc, vedieť určiť jednotlivé pohoria a zaradiť ich 

podľa vzniku 

Na mape ukázať povrchové celky 

Slovenska a charakterizovať ich polohu, 

porovnať nadmorskú  výšku podľa 

mapy. Stručne opísať vznik slovenských 

pohorí.  Charakterizovať rozloženie 

nížin a kotlín na Slovensku a ich 

význam pre obyvateľstvo. 

Opísať ako pôsobia vonkajšie činitele na 

povrch v jednotlivých častiach 

Slovenska a uviesť ich príklady.  

Vysvetliť na príkladoch ako vzniká 

skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová 

dolina, sprašové nánosy, jaskyne, 

meandre,  mŕtve  ramená,  jazerá 

a vymenovať príklady. 

Podnebie Podnebné činitele. Vplyv podnebných 

činiteľov na povrch Slovenska. 

Podnebné pásmo, podnebné oblasti na 

Slovensku ovplyvnené nadmorskou 

výškou (teplá, mierne teplá, chladná). 

Charakteristiky podnebných oblastí. 

Podnebie v miestnej oblasti. 

Afektívne: vedieť vymenovať podnebné činitele (zem. 

šírka,  nadmorská výška, vzdialenosť od oceánu 

a orientácia pohorí) a opísať ako ovplyvňujú charakter 

podnebia. 

Psychomotorické: vysvetliť ako sa prejavuje prúdenie 

stálych vetrov na podnebí Slovenska (náveterné, 

záveterné), na mape určiť oblasť teplú, mierne teplú, 

chladnú, porovnať podnebné oblasti podľa poľnohosp. 

využitia.  

Kognitívne: vedieť zaradiť významné povrchové celky: 

Tatry, Podunajská nížina, Juhoslovenská kotlina, Záhorská 

nížina, Východoslovenská nížina, Košická kotlina...do 

podnebných oblastí. 

Zaradiť miestnu krajinu do podnebnej oblasti. 

Určiť, ktorý činiteľ prevládal v danej 

lokalite a dotvoril zemský povrch podľa 

rôznych obrázkov oblastí Slovenska. 

Opísať ako človek pôsobí na tvárnosť 

povrchu (uviesť príklady). Opísať ako 

sa mení počasie v priebehu ročných 

období, ako sa mení teplota, množstvo 

zrážok (použiť diagramy). 
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Vodstvo 

Slovenska 

Rieky (Morava, Dunaj, Váh, Hron, 

Hornád, Torysa, Bodrog, Ipeľ, Poprad, 

Dunajec). 

Jazerá a vodné nádrže: (Veľké 

Hincovo pleso, Štrbské pleso, Oravská 

priehrada, Zemplínska šírava, Liptovská 

Mara, Gabčíkovo). 

Podzemné vody, minerálne 

a termálne (Žitný ostrov), kúpele 

(Piešťany, Bardejovské kúpele). 

Vodstvo v miestnej krajine. 

Afektívne: podľa mapy určiť toky vybraných riek od 

prameňa po ústie, určiť na mape Európy toky, ktoré 

pretekajú cez Slovensko do alebo z iného štátu. 

Psychomotorické: opísať podľa mapy územie, cez ktoré 

rieky pretekajú, pomenovať geomorfologické celky, ktoré 

sa nachádzajú v blízkosti rieky, sídlo cez ktoré rieka 

preteká. 

Kognitívne: urč povodia vybraných riek, vyznač podľa 

mapy úmoria, ku ktorým patrí územie Slovenska, vysvetli 

nerovnomerné rozmiestnenie podzemných vôd, ich 

využitie. Vymenuj vodné toky a vodné plochy v miestnej 

krajine a opíš  ich. 

Vedieť na mape určiť vybrané toky riek, 

jazerá, vodné nádrže, podzemné vody, 

kúpele, oblasti minerálnych 

a termálnych vôd. 

Charakterizovať význam vodstva  na 

Slovensku na vybratých príkladoch. 

Opísať negatívne zásahy do vodstva 

Slovenska. 

Zhodnotiť možnosti využitia 

podzemných vôd. 

Vymenovať kúpele. 

Národné parky 

a pamiatky 

zaradené do 

zoznamu 

UNESCO 

TANAP, PIENAP, NP Nízke Tatry, NP 

Malá Fatra, NP Veľká Fatra,... 

Jaskyne Slovenského krasu, Vlkolínec, 

Spišský hrad, Spišská Kapitula, 

Bardejov, Banská Štiavnica a okolie. 

Afektívne: získať žiakov pre myšlienku ochrany prírody. 

Psychomotorické: charakterizovať vzťahy medzi zložkami, 

význam a prepojenosť, rozumieť základným pojmom. 

Kognitívne: opísať vplyvy človeka na prostredie, príčiny 

vzniku a vplyv na človeka na rastliny a živočíchy 

Vymenovať a ukázať na mape národné 

parky a čím sú charakteristické. 

Zdôvodniť význam ochrany vybratých 

objektov na Slovensku a vo svete. 

Porovnať vybrané NP Zeme 

a Slovenska. 

Obyvateľstvo a 

sídla 

Sídla: Banská Bystrica, B.Štiavnica, 

Bratislava, Košice, Kremnica, Levoča, 

Nitra, Martin, Poprad, Trnava, Trenčín, 

Zvolen, Žilina... 

Porovnanie životnej úrovne 

v jednotlivých mestách 

a regiónoch.(porovnanie výšky platov 

,ceny nehnuteľností,ceny potravín 

a stanoviť celkový rozpočet rodiny na 

mesiac)  

Zistiť možnosti platby-šek,inetrnet 

banking. 

Funkcia finančného poradenstva. 

Afektívne:  príčiny nerovnomerného osídlenia územia, 

vybrané sídla určiť na mape, charakterizovať ich polohu 

a uviesť ich stručnú charakteristiku (zo zdrojov). Rozvíjať 

finančnú gramotnosť.  

Psychomotorické: analyzovať vzájomné súvislosti pri 

osídľovaní územia, sťahovanie národov a pod. uviesť 

možnosti finančného poradenstva. 

Kognitívne: vymenovať  najpočetnejšie národnosti 

a náboženstvá na území Slovenska, vymenovať kraje, 

krajské mestá. 

Vymenuj národnostné menšiny a náboženstvá v miestnej 

oblasti. 

Porovnať životnú úroveň v jednotlivých regiónoch 

Slovenska. 

Porovnať mapu povrchu a mapu 

osídlenia. Na základe porovnania 

uviesť, ktoré oblasti sú vhodné pre 

osídlenia a ktoré nie. Uviesť podmienky 

pre vznik sídla. Zdôvodniť 

nerovnomerné osídlenie obyvateľstva na 

území Slovenska. Vie porovnať životnú 

úroveň v jednotlivých regiónoch. 

Dokáže vymenovať možnosti platby. 
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Aktivity 

človeka 

Hospodárstvo: ťažba nerastných 

surovín, poľnohospodárstvo, priemysel, 

doprava, služby, obchod 

Porovnať produkciu surovín 

v jednotlivých častiach Slovenska. 

Zistiť export a import krajiny 

a porovnať ho s jednotlivými štátmi 

Európskej Únie. 

Európsky parlament a jeho rozpočet. 

Eurofondy (možnosti čerpania financíí 

z eurofondov, príprava projektov ) 

 

Cestovný ruch: strediská letnej 

a zimnej rekreácie 

 

Prírodné a kultúrne lokality, ľudová 

kultúra 

 

Miestna krajina 

Afektívne: využitie nerastných surovín, zhodnotiť 

a porovnať vhodné a nevhodné oblasti na Slovensku pre 

pestovanie poľnohospodárskych plodín, vymenovať 

priemyselné odvetvia na Slovensku a uviesť príklady 

výrobkov, ktoré sa v nich vyrábajú 

Možnosti spolupráce krajín EÚ. 

Psychomotorické: charakterizovať vzťahy medzi zložkami, 

význam a prepojenosť, rozumieť základným pojmom, 

charakterizovať možnosti využitia eurofondov. 

Kognitívne: vymenovať a určiť na mape miesta Slovenska, 

ktoré sú vhodné na rozvoj cestovného ruchu, opísať 

zaujímavé lokality miestnej oblasti, opísať možnosti 

cestovného ruchu v miestnej krajine. Porovnať produkciu 

surovín Slovenska s okolitými štátmi. 

Charakterizovať najvýznamnejšie 

hospodárske aktivity človeka na 

Slovensku a odlíšiť ich. 

Ukázať na mape hospodársky 

najvyspelejšie regióny Slovenska. 

Charakterizovať dopravu v jednotlivých 

regiónoch Slovenska. 

Podľa  mapy vyznačiť dôležité oblasti 

pre cestovný ruch a  opísať  zaujímavé 

miesta 

vhodné pre cestovný ruch. 

Pripraviť trasu možnej exkurzie po 

význačných strediskách cestovného 

ruchu Slovenska. 

Vie porovnať export a import Slovenska 

s inými krajinami EÚ. Dokáže 

charakterizovať možnosti využitia 

eurofondov. 

Projekt   Pripraviť prezentáciu svojho sídla, 

regiónu alebo SR. 

Diskutovať o návrhoch, pripraviť 

projekt, vypracovať a odprezentovať ho. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu geografia na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

 

Žiak 

Základ. učivo 

(povinné) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponobilné) 

30% 

Človek a 

spoločnosť 

Téma 

č.1 

- ovláda polohu Slovenska 

 

1/2  

 Téma 

č.2 

- pozná históriu a podoby štátu 

- pozná osídlenie 

3/4  

Téma 

č.3 

- vie porovnávať staré mestá s novými, vidiecke sídla s mestskými 

- pozná známe pamiatky  

5/10  

Človek a 

hodnoty 

Téma 

č.1 

- vie si ohodnotiť svoje životné podmienky v porovnaní s inými miestami sveta 2/6  

Téma 

č.4 

- váži si prírodné výtvory a vytvára si pozitívny vzťah k nim 2/6  

Umenie a 

kultúra 

Téma 

č.2 

- vytvára si pozitívny vzťah ku kultúrnym pamiatkam na Slovensku 3/5  
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Človek a 

príroda 

Téma 

č.4 

- oceňuje význam prírody pre človeka 

- globálne problémy a ich dôsledky 

- prispieva k ochrane ŽP 

6/10  

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č.2 

- vie, že správna komunikácia a jazyk prispela k novým objavom 

- ovláda niektoré základné svetové jazyky – vie základné jazykové skupiny v Európe 

1/3  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- vie sa začleniť do spoločnosti 

- vie v akej krajine žije 

- vie porovnať život na Slovensku s inými krajinami 

  

Environmentálna - vie sa nadchnúť nad krásou prírody a prírodnými úkazmi 

- uvedomuje si vážnosť globálnych problémov a ich dôsledky 

- vie si vážiť prírodné aj kultúrne pamiatky, ktoré treba zachovať pre ďalšie generácie 

  

Mediálna výchova - práca s médiami, vie hľadať nové informácie, vie sa dobre orientovať v rôznych zdrojoch   

Multikultúrna výchova - spoznávanie nových kultúr, váži si všetky rasy, všetky národnosti   

Celkový počet disponobilných hodín  10h/20h/30% 

Celkový počet hodín základného (povinného) učiva 23h/46h/70%  

Celkový počet hodín/školský rok 33h/66h/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 

Kompetencie 

Komunikačné 

 

Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 
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- efektívne využíva 

dostupné  informačno-

komunikačné 

technológie 

- vie mapu využívať 

ako komunikačný 

prostriedok  

- vie porovnať staré 

a nové  komunikačné 

prostriedky 

- prvotné rozvíjanie 

čítania a interpretácie 

obrázkov, fotografií, 

grafov, tabuliek a pod. 

- uvedomuje si 

základné humanistické 

hodnoty, zmysel 

národného kultúrneho 

dedičstva, 

- vyvážene chápe 

svoje osobné záujmy 

v spojení so záujmami 

širšej skupiny 

- uvedomuje si svoje 

práva v kontexte so 

zodpovedným 

prístupom k svojím 

povinnostiam, 

prispieva k naplneniu 

práv iných, 

- je otvorený kultúrnej 

a etnickej 

rôznorodosti, 

 

- cení si a rešpektuje 

umenie a kultúrno-

historické tradície, 

- je tolerantný 

a empatický 

k prejavom iných 

kultúr, 

- prejavuje empatické 

správanie voči 

odlišným životným 

štýlom, 

 -   uvedomuje si 

dôležitosť vážiť si 

a chrániť kultúrne 

pamiatky 

-  venovať sa ľudovej 

kultúre  a ľudovým 

tradíciám 

- vie sociálne myslieť  

- aktívne tvorí 

a ochraňuje životné 

prostredie 

- snaží sa vcítiť do 

problémov iných 

krajín 

- vie prezentovať sám 

seba a výsledky svojej 

práce, používa 

odborný jazyk 

- Uvedomuje si 

existenciu života na 

planéte ako jedinej 

v Slnečnej sústave 

- uvedomuje si že na 

iných svetadieloch 

môžu žiť ľudia inak 

ako u nás, majú iné 

problémy, iné 

podmienky pre život 

- rozmanitosť 

a zaujímavosť 

geografie spočíva 

v tom, že ju možno 

využiť v každej 

ľudskej činnosti, 

- vedieť využiť 

získané schopnosti 

a zručností pri 

oddychových 

aktivitách, pri 

cestovaní,  rekreácií...  

- pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií, 

- vie samostatne 

pracovať s mapami, 

- pozná rozdiely medzi 

mapami, plánmi 

a atlasmi, 

- vedieť hodnotiť 

krajinu na základe 

estetických zážitkov, 

- vnímanie krajiny 

umožňuje žiakom 

zvoliť si motív pre 

vlastné výtvarné, 

literárne, hudobné 

alebo iné spracovanie, 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Výučba predmetu geografia má byť zaujímavá, názorná a praktická. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky a problémové úlohy. Práca 

s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií, prezentovanie návrhov a projektov. 

 

Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko: 

- klasické metódy: motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie, opakovanie, 

- práca s kartografickým materiálom, hlavne s mapou, glóbusom, práce s literatúrou, učebnicou, zemepisnou čítankou a doplňujúcimi 

zdrojmi, 

- začlenenie kooperatívneho (skupinového) učenia do výučby na podporu komunikácie medzi žiakmi a učiteľom, 

- samostatné vyhľadávanie informácií – vedie žiakov k samostatnej práci pri vypracovaní referátov a projektov, 
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- využívanie IKT vo výučbe – výukové programy, dataprojektor, počítač, DVD. 

 

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

a pod..  

Učebnica: Geografia pre 9. Ročník ZŠ a 4. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom, prof. RNDr. L. Tolmáči a kolektív, Vydavateľstvo 

Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., Bratislava 2012 

Odborné časopisy: Geografia, Ľudia a Zem, GEO, National Geographic, Koktejl 

DVD, Video, Encyklópedie, 

Internet – príslušné web stránky  

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet geografia je hodnotený známkou. Vedomostná úroveň žiakov sa hodnotí ústnou odpoveďou  a písomnými testami. Úroveň 

kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností sa hodnotí prostredníctvom prezentácie 

projektov, prípadne plagátov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 

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: Občianska náuka – 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Predmet má priviesť žiakov k orientácii sa v základoch ekonomiky. Umožňuje žiakom pochopiť výrobný proces, jeho efektívnosť. 

Dozvedia sa o mikroekonómii a makroekonómii, o rozpočte, o tom ako pracujú banky, o daniach a úľavách na daniach, ako založiť 

podnik, ako sa stať podnikateľom, ako správne a efektívne pracovať a hospodáriť, ako narábať so ziskom. Tiež sa dozvedia ako sa štát 

stará o ľudí v núdzi, ako im pomáha v ich socializačnom procese, ako si majú nájsť prácu, čo je minimálna mzda, aké dôchodky môžeme 

poberať, aké príspevky dostávať od štátu, na čo máme nárok, akú ochranu má spotrebiteľ, čo je kolektívna zmluva na pracovisku. 

V sociálnej oblasti spomenieme aj charitu a jej poslanie, budeme hovoriť o ich organizáciách a o význame a postavení odborov.  

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 
Vyučovací predmet sa podieľa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov, oboznamuje ich s vybranými poznatkami z oblasti 

sociológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných. Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiaka k: 

- získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

- akceptovaniu fungovania hospodárstva z pohľadu občana tohto štátu, či z pohľadu podnikateľa, 

- rešpektovaniu a uplatňovaniu ekonomických zákonov a ich mravných princípov a pravidiel,  

- vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne hospodárske a ekonomické média, 

- osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností v domácom rozpočte, poprípade v rozpočte rodinnej firmy, 

- uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov na hospodársku činnosť,  

- k prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, dôsledky konania, 

- rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 

- súciteniu k ľuďom so sociálne slabších vrstiev, podporuje zbierky, nadácie, 

- láske k vlasti a národnému povedomiu byť na ňu hrdý, hrdý na jej ekonomické výsledky a hospodárenie. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním  0,5 hodín/týždeň 

   Interaktívna trieda    0,5 hodín/týždeň 
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Navrhujeme, aby žiaci mali 1 hodinu vcelku každý druhý týždeň, alebo v mesačných blokoch. Odporúčame tiež exkurziu s účasťou do 

nejakej banky alebo prosperujúcej firmy, poprípade besedu s podnikateľom, pracovníkom úradu práce, daňového úradu. 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

1.TC 

Ekonomický život 

v spoločnosti 

 

4 hodiny 

Základné pojmy (ľudské potreby, 

statky, výrobný proces, vzácnosť, 

ekonómia, ekonomika) 

Základné ekonomické problémy a ich 

riešenie (vzácnosť, rozhodovanie, 

výber) 

Tri základné ekonomické otázky a ich 

riešenie v jednotlivých typoch 

ekonomík 

 

Afektívny: S ekonómiou sa stretávame každodenne. 

Rodičia pri zabezpečovaní príjmov a potrieb celej rodiny, 

deti ako narábať s vreckovým, s kúpou darčekov a pod.  

Kognitívny: Osvojenie základných pojmov, vedieť uviesť 

príklady výrobných procesov, alternatívnych možnosti 

výrobných zdrojov, ekonomika ako mikroekonómia 

a makroekonómia, ekonómia založená na tradíciách 

a možnostiach.   

Psychomotorický: Vedieť vysvetliť tri ekonomické 

problémy – Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať? 

Uviesť príklady ako a za koľko  (príprava osláv narodenín, 

vreckové na školskom výlete, príprava jedla v rodine...). 

Žiaci si osvojujú základné ekonomické 

pojmy:  potreby, uspokojovanie 

ľudských potrieb, výroba, vstupy a 

výstupy, prírodné zdroje, práca, kapitál, 

ekonómia a ekonomika, typy ekonomík 

- príkazová, trhová a zmiešaná, deľba 

práce spoločenská a v rodine. S 

ekonomickými pojmami sa budú 

stretávať v praktickom živote. 

2.TC 

Základné formy 

podnikania 

 

8 hodín 

Trhová ekonomika. Trh a trhový 

mechanizmus (ponuka, dopyt, cena) 

Výrobca a spotrebiteľ v živote 

spoločnosti 

Podnik a podnikanie. Základné typy 

podnikov 

Zakladanie vlastného podniku 

Úloha bánk v trhovej ekonomike. 

Činnosť banky, peňažného ústavu 

Rodinný a štátny rozpočet. Rozpočet vo 

vlastnom podniku 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

 

Afektívny: : Jednotlivé odvetvia spolu úzko súvisia. Strojný 

priemysel zabezpečuje potreby poľnohospodárom, 

stavebníctvu, doprave... Stavebníctvo stavia pre všetky 

hospodárske odvetvia a pod. 

Kognitívny: Osvojenie poznatkov o podniku, jeho 

fungovaní (náklady, zisky, straty), o zapísaní do 

obchodného registra, rozlišovanie obchodných spoločností, 

odvádzanie dani štátu, prebytok a schodok v rozpočte, aké 

banky sa nachádzajú v regióne, aké druhy vkladov si 

možno založiť, čo je úlohou poisťovní. Osvojenie základov 

plánovania a hospodárenia s peniazmi. Naučiť sa spôsoby  

používania rôznych metód platenia. 

Psychomotorický: Vedieť sa orientovať v základných 

pravidlách NH, aké podniky sú v našom regióne, do akého 

ekonomického sektoru patria, vedieť uviesť príklady zmeny 

dopytu a ponuky (módne oblečenie, novinky na trhu 

elektroniky, bytové doplnky...). Uviesť konkrétne príklady 

poistnej udalosti. Vytvoriť rodinný rozpočet na jeden 

mesiac. Vypracovanie osobného finančného plánu. Uplatniť 

spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe. 

Žiak má vedieť čo je NH (národné 

hospodárstvo), trhové hospodárstvo, 

trhový mechanizmus, ponuka, dopyt, 

cena, podnik, podnikanie, fyzická 

osoba, právnická osoba, typy a formy 

podnikov, kto je podnikateľ, čo sú 

peniaze, ich funkcie, formy peňazí, 

banky, sporiteľne, poisťovne, rodinný 

rozpočet, štátny  rozpočet, príjmy 

a výdavky. Pozná moderné spôsoby 

platenia.  

Vie rozlíšiť platobné karty podľa 

funkcie (debetné, kreditné). Vie 

charakterizovať finančných inštitúcií. 

Pozná za čo všetko rodičia v domácnosti 

platia. Identifikuje používanie peňazí v 

bežných situáciách (hotovostná a 

bezhotovostná forma peňazí).  

 

3.TC 

Peniaze a finančné 

inštitúcie v trhovej 

ekonomike 

 

Úloha peňazí a finančných inštitúcií 

v ekonomickom živote spoločnosti 

Nezamestnanosť a jej spoločenské 

dôsledky 

Politika zamestnanosti a minimálna 

Afektívny: Ako sa štát stará o ľudí v núdzi, ako 

zabezpečuje ich základné občianske práva, najmä právo na 

prácu a ekonomické zabezpečenie rodiny.  

Kognitívny: Dôkladne sa zoznámiť so štátnou 

hospodárskou  politikou, ktorá sa usiluje najmä o tieto 

Chápe úlohu sociálnej politiky štátu:  

podpora v nezamestnanosti, úrady 

práce, sociálne poistenie, štátna sociálna 

podpora, životné minimum, minimálna 

mzda, charitatívna činnosť, odbory, 
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4 hodiny mzda 

Záchranná sociálna sieť. Ako si hľadať 

zamestnanie 

Prijímacie konanie do zamestnania 

Ochrana spotrebiteľa v trhovej 

ekonomike 

Uplatnenie v rámci Európskej únie 

Úver a dlh 

Sporenie a investovanie 

Riadenie rizika a poistenie 

 

ciele: odstraňovanie nezamestnanosti, podporovanie 

ekonomického rastu a životnej úrovne, zabrániť zvyšovaniu 

inflácie, udržiavať platobnú bilanciu so zahraničím 

(nezadlžovať sa). Identifikovať náklady a prínosy 

jednotlivých typov úverov Mať základné informácie o 

jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov. Vysvetliť 

pojem riziko a pojem poistenie. Charakterizovať verejné 

poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným 

(komerčným) poistením. 

Osvojiť si dokumenty o ľudských právach: Charta OSN, 

Všeobecná deklarácia ľudských práv, Listina základných 

práv a slobôd – zakotvená v Ústave SR, Európsky dohovor 

o ľudských právach a základných slobodách, Unicef a pod. 

Psychomotorický: Vedieť sa zorientovať v príspevkoch 

a sociálnych dávkach od štátu. Vie čo sú sociálne 

problémy, ako ich riešiť charitatívnou a odborovou 

činnosťou. Vie uviesť príklady pomoci z blízkeho okolia, 

ale aj celosvetové problémy. 

Zapája sa do zbierok, charitatívnej pomoci. Zhodnotiť 

spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť. Diskutovať o tom, ako 

sporenie prispieva k finančnej prosperite. 

kolektívna zmluva, ľudia v núdzi a pod. 

Chápe základných ekonomických 

vzťahov, v ktorých žiaci žijú sú dôležité 

pre ich výber budúcich povolaní. 

Získanie základných znalostí 

o ekonomikách v iných krajinách 

v rámci EU, o ich zamestnanosti, 

prosperite, životnej úrovne, dôchodkoch 

a pod. Vie zhodnotiť výhody a 

nevýhody využívania úveru. Dokáže 

aplikovať na príkladoch jednoduché 

úročenie.  

Pozná rozdiel medzi bankovými a 

nebankovými subjektmi. Dokáže uviesť 

príklady legálnych a nelegálnych 

postupov pri vymáhaní dlhov. Pozná 

základné druhy poistenia (životné a 

neživotné uviesť príklady 

spotrebiteľských úverov a ich 

poskytovateľov. Identifikuje rôzne 

druhy úverov a ich zabezpečenie. 

 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu občianska náuka na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ

. učivo 

(povin

né) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibiln

é) 

30% 

Človek 

a spoločnosť      

1. TC 

2. TC 

3. TC 

- má demokratické zmýšľanie a je hrdý na svoju vlasť, na EU, svoje mesto, región                       

- sa má snažiť  udržiavať dobré medziľudské vzťahy, byť tolerantný 

- má pozitívny vzťah k sebe, vie byť zodpovedný vo svojom konaní 

- háji svoje práva aj práva iných 

- zaujíma sa o veci verejné, zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí, vie hospodáriť s tým čo 

má    

3 1 
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Človek 

a hodnoty   

1. TC 

2. TC 

3. TC 

- má ovládať základné etické normy správania sa na verejnosti , kultivovane sa vyjadrovať: vhodne sa 

pozdraviť, poďakovať, ospravedlniť sa, nepoužívať urážlivé slová....    

- má udržiavať dobré medziľudské vzťahy v školskom, rodinnom a verejnom prostredí 

- snaží sa udržiavať dobré medziľudské vzťahy, rešpektuje ľudské práva, slobodu prejavu, slobodu 

vierovyznania 

- pozná svoju kultúru aj iné kultúry, ich históriu, zvyky a tradície, rešpektuje ich ako rovnocenné a 

dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať 

- je ochotný pomáhať ľuďom v núdzi, má sociálne cítenie, zapája sa do charity  

- vie vypracovať osobný rozpočet mladého samostatne žijúceho človeka  

- pozná  používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí  

2 0,5 

Umenie a 

kultúra 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

- rešpektuje kultúru minulosti a súčasnosti a tiež kultúru iných národov 

- zaujíma sa o artefakty v múzeách, galériách, hradoch, o pamiatky v mestách, o architektúru a 

pamiatky vo svojom regióne, štáte, v štátoch EU… 

0.5 0,5 

Človek a svet 

práce 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

- vie prejaviť úctu k akejkoľvek práci, váži si ju   

- pozná významné podniky a pracovný trh vo  svojom meste, okolí a krajine 

- zaujíma sa o efektívne výrobné procesy, nové technológie, narastajúcu ekonomiku 

1 1 

Človek a 

príroda 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

-  má záujem o ochranu životného prostredia, neničí ju a nedevastuje ju 

- separuje odpad, znižuje ekologické i ekonomické náklady, hľadá alternatívne možnosti  

- má záujem o ochranu prírody, stará sa o ňu, zveľaďuje ju 

1  

Jazyk a 

komunikácia 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

- pozná a používa verbálnu, neverbálnu a neosobnú komunikáciu, vie kriticky ohodnotiť svoje 

schopnosti 

- vie sa kultivovane vyjadrovať, správne vybrať a použiť slová, frázy, nepoužíva vulgarizmy  

 

0,5  

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia - chráni si zdravie správnou životosprávou a pohybom, pozná hodnotu potravín na trhu 

- vie odolávať nástrahám rôznych závislosti, vie sa im brániť a povedať nie 

1 0,5 

Environmentálna výchova - aktívne ich poznáva a ochraňuje prírodu, ma úctu k živým i neživým hodnotám  

- človeka vníma v kontexte s prírodou  ako sociálno-spoločenskú bytosť  

0,5 0,5 

Mediálna výchova - sleduje a počúva programy verejného, politického a hospodárskeho života 

- vie pomocou IKT pretlmočiť informácie tak, aby sa zdôraznila ich podstata 

1  

Multikultúrna výchova - pozná naše zvyky, obyčaje a vie ich porovnať s inými kultúrami, národnosťami. 

- má poznať zloženie obyvateľstva podľa rás, národnosti, používania jazyka, kultúrneho dedičstva, 

náboženstva – vierovyznania a pod. 

1 0,5 

Celkový počet disponibilných  hodín   4,5 / 30% 

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 11,5 / 

70% 

 

Celkový počet hodín/školský rok 16 / 100 % 

 

4.Požiadavky na výstup.  
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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 

1.TC 

Základná 

ekonomická 

orientácia 

2.TC 

Trh a trhový 

mechanizmus 

3.TC 

Ekonomika a jej 

sociálna politika  

 

- vie prispôsobiť 

svoje vyjadrovanie, 

vie sa vcítiť do 

obsahu hovoreného 

- dokáže vyjadriť 

svoj názor 

- vie použiť 

informácie 

v nových 

kontextoch 

- o svojom 

hľadisku schopne 

diskutuje  

- sústreďuje 

nerozptýlenú 

pozornosť, vciťuje 

sa do obsahu, 

kladie otázky 

- svoje pocity, 

postrehy, 

prediskutuje s 

ostatnými členmi 

skupiny 

- snaží sa 

o objektívne 

a faktické 

popísanie daného 

problému 

- navrhuje možné 

riešenia zamerané 

na skvalitnenie 

 

- zapája sa do 

občianskeho života 

vo svojom okolí 

 - pozná verejný 

život a aktivity 

svojho mesta, 

regiónu, štátu, EU 

- má pozitívny 

vzťah k vlasti, je 

hrdým vlastencom 

- rozhoduje sa 

asertívne, aby 

nepoškodzoval 

seba a iných 

- v skupinovej 

práci uplatňuje 

svoje individuálne 

schopnosti a najmä 

spolupracuje 

- rešpektuje ľudské 

páva, háji svoje 

práva a práva iných  

- je zodpovedný vo 

výbere vzdelania 

a povolania, snaží 

sa byť schopným 

vstúpiť na trh práce 

a adaptovať sa na 

meniace životné 

a pracovné 

podmienky 

- uvedomuje si 

historický vývoj 

svojej vlasti, EU  

- pozná symboly 

svojho mesta, 

svojej vlasti, EU  

- všíma si kultúrne 

prejavy iných 

národov 

a rešpektuje ich 

tradície 

- zaujíma sa 

o artefakty 

v múzeách, 

galériách... 

- pozná pravidlá 

spoločenského 

kontaktu, správa sa 

kultivovane  

- vie sa správať na 

verejnosti podľa 

etického kódexu   

- stará sa o svoj 

vzhľad 

 

- prispôsobuje 

svoje konanie, 

akceptuje druhých 

takých akí sú 

- je schopný 

podnecovať 

a realizovať 

prospešné zmeny 

vo vzťahoch 

- efektívne využíva 

skupinovú prácu 

- aktívne sa 

podieľa na 

školských, 

rodinných, 

miestnych 

aktivitách 

- vo vzťahu k iným 

je tolerantný, 

dôveruje a je 

empatický  

- je platným 

členom 

v kolektíve, 

oceňuje schopností 

druhých a čerpá z 

nich 

 

- chápe poslanie 

rodiny, vie sa 

prispôsobiť 

rodinnému 

rozpočtu a vníma 

sa ako jej súčasť 

- chápe potreby 

chudobných, je 

otvorený  etnickej 

rôznorodosti 

- je tolerantný 

k tým, ktorí majú 

rôzne problémy, 

najmä existenčné 

- ma súcit 

s emigrantmi, 

pozná  problémy 

rozvojových krajín, 

ich hlad a biedu 

- podporuje 

zbierky, nadácie 

a pod 

 

- dokáže vyjadriť 

svoj názor, je 

schopný 

diskutovať 

o ekonomických 

problémoch 

- zaujíma sa o nové 

veci, kladie si 

otázky a zisťuje na 

ne  odpovede 

- vie vyberať 

a triediť informácie 

z rôznych 

informačných 

prameňov 

- prekonáva 

prekážky 

konštruktívnym 

spôsobom  

- hľadá rôzne cesty 

na dosiahnutie 

cieľa, dokáže 

vybrať správne 

možnosti 

- rozumie prečo je 

niečo efektívne 

a iné menej 

- pozná svoj 

učebný štýl 

a motivuje sa pre 

ďalšie učenie  

- koná 

s uvedomením, 

a bojuje za svoj 

názor a životný 
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cieľ 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

V predmete odporúčame využívať kladenie frontálnych otázok a odpovedí, tímovú prácu, používať situačné a rolové metódy práce, tvorbu 

projektov, metódy rozvíjajúce kritické myslenie, diskusiu. Najčastejšie používané: 

Metódy a formy práce: 

- riešenie nadhodeného problému, 

- situačná metóda,  

- inscenačná metóda,  

- brainstorming (burza nápadov), 

- riadený rozhovor (heuristická metóda), 

- samostatná práca žiakov, 

- rolové aktivity, 

- anketové metódy  (dialóg, diskusia), 

- zážitkové metódy (skúsenostné metódy), 

- skupinová práca, práca vo dvojiciach, 

- projektové aktivity žiakov, príprava a prezentácia vlastnej práce vytvorenej v PowerPointe na danú tému (žiaci, ale aj učiteľ). 

 

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

a pod..  

Zatiaľ nová učebnica nie je, k výučbe použijeme staré vydanie. 

Učebnica: Občianska výchova pre 9. ročník základných škôl, druhé vydanie, 1997; kolektív autorov: doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc., 

PaedDr. Mária Čapová, Ing. Ľudmila Fabová, CSc. doc. Ing. Ján Lisý, CSc., SPN druhé vydanie, 1997 

Metodická príručka k občianskej výchove na 2. stupni ZŠ. SPN, Bratislava, 1998, od autorov: Čapová, M, Stašeková, B. 

Podrobnejšie zdroje sú rozpísané na stránkach www.statpedu.sk v materiáli: Učebnice a učebné pomôcky k vyučovaniu jednotlivých 

predmetov: 

Edukačný portál: Infovek, Moderný učiteľ, Zborovňa, Učení online, internetová encyklopédia Wikipédia, vyhľadávací systém internetu 

Google a pod. 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

http://www.statpedu.sk/
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Predmet občianska náuka je ohodnotený známkou. Ocenením práce žiaka je tiež pochvala učiteľa, prípadne potlesk a uznanie spolužiakov. 

Hodnotenie žiakov je stále vyjadrené v pozitívnom zmysle. 

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: Fyzika – 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania. 

Fyzika  ako veda aj ako predmet je hľadaním  zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré 

nás obklopujú v každodennom živote, predmetom analyzovania podstaty javov. Pochopenie a aktívne využitie a prístup k porozumeniu 

podstaty javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny postoj a preto aj úzku spoluprácu s ostatnými prírodovednými predmetmi: 

chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky 

interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať 

poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len 

prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov. Využitie prostriedkov IKT je v dnešnej dobe nie nutné, ale 

nevyhnutné. 

Súvislosť a príbuznosť prírodovedných predmetov potvrdzujú aj aktívne formy bádania, systematického pozorovania, metódy 

a prostriedky výskumnej činnosti, ktoré žiaci pri osvojovaní fyzikálnych poznatkov využívajú. Nový vzdelávací program má vytvoriť 

žiakom  viac príležitostí vlastnými aktivitami sa presviedčať o fyzikálnych zákonitostiach. Preto žiakom  musíme na fyzike vytvoriť čo 

najviac príležitostí, formou aktivít osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) spôsoby skúmania fyzikálnych  javov. Každý žiak 

dostane základy, ktoré z neho urobia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel vytvárať prírodovedné úsudky a vedel použiť 

získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, projektom, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce k 

formulácii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, samostatné bádanie, výroba vlastných pomôcok 

a modelov, ktoré vedú k formulovaniu vlastných záverov a princípov fungovania vecí a javov, k  vytváraniu logických schém a 

pojmových máp. Neposlednou je zodpovedná a precízna práca s informáciami.  

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií, fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť 

získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria 

predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu 

získavania dát alebo overovania hypotéz. Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí 

a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, 

životné prostredie, nová technika, odpady a iné. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj 

fyzikálnych a ďalších prírodných vied, uvedomiť si medzinárodnú povahu vedy a jej neoddeliteľný vzťah s technikou.  
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2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu v tejto oblasti fyziky je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka  

a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, v prírode i v domácnosti, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, Má za úlohu naučiť 

žiakov získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom  vlastných pozorovaní 

a experimentov v prírode v školskom laboratóriu, alebo doma, čím si rozvíjajú zručnosti  pri práci  s rôznymi pomôckami, grafmi, 

tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi. 

V deviatom  ročníku  fyzika uzatvára kurz získavania fyzikálnych vedomostí a zručností na základnej škole, a preto jej cieľom je nielen 

oboznámiť žiakov s ďalšou obsiahlou témou -Svetlo-, ale ucelene a systematicky si formou riešenia problémových úloh, teraz už 

s nadhľadom žiaka 9. ročníka zopakovať vedomosti z tejto oblasti vedy získané za celé 4 roky. Zameriava sa na väzbu nových vedomostí 

na znalosti z praxe, zručnosti a kreativitu žiakov a vytváranie nových kompetencií. Stavia na samostatnej práci žiakov formou rôznych 

aktivít a projektov. Dotácia 1 hodina týždenne v interaktívnych triedach a 2 hodiny v triedach so všeobecným zameraním v tomto ročníku 

umožní venovať sa Optike v rozsahu odporučenom pre žiaka základnej školy podľa ISCED2 a samostatným experimentálnym 

pozorovaniam v tejto oblasti, ako aj zdôvodňovaniu optických javov. Ako rozširujúce učivo v tomto ročníku zaraďujeme časť 

Astronómia, ktorú považujeme za neoddeliteľnú súčasť fyziky, lebo základné vedomosti o vesmíre sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelania 

každého absolventa základnej školy v 21. storočí. Dotácia 2 hodiny v triedach so všeobecným zameraním umožní nadviazať na vedomosti 

získané v predchádzajúcich ročníkoch pri riešení úloh z rôznych oblastí fyziky na úrovni absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania 

a pripraviť sa na získavanie nadstavbových a rozširujúcich, alebo celkom nových vedomostí a zručností a získavaní kľúčových 

kompetencií v školách vyššieho sekundárneho vzdelávania . 

Intelektuálna oblasť 

vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť metódy  testovania  hodnovernosti 

vysvetlení, 

rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní  javov v bezprostrednom okolí, 

vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a technologických informačných zdrojov, 

využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodovať sa pri rozličných činnostiach, 

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

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

vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 

Schopnosti a zručnosti 

nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 

využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,  
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vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, 

dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania, najmä s elektrickým prúdom trénovať schopnosť sústredene pracovať 

a trpezlivo sa dopracovať k výsledku, 

vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech, 

zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách, 

vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. 

dokázať obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu 

riešiť problémové situácie, 

vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry, internetu a iných zdrojov aj ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich 

správnosti, presnosti a spoľahlivosti. 

Postojová oblasť 

naučiť žiakov zodpovedne pristupovať k riešeniu problémov, 

byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 

vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 

snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony, 

osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných metód aktívneho poznávania vo fyzike 

a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumové schopnosti, 

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

Sociálna oblasť 

uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia, 

uvedomiť si možnosti, ale aj neobmedzené hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti, 

vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre rozvoj spoločnosti, zvažovať výhody 

a nevýhody každého objavu 

vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch, 

vedieť sa rozhodovať, 

vedieť upraviť svoje názory a presvedčenia na základe nových poznatkov a dôkazov, dodržiavať pracovnú disciplínu, neustále sa 

vzdelávať, 

mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 
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Interaktívna trieda   1 hodina/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

SVETLO 

40  hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slnečné svetlo a teplo. 

  

Svetelná energia a jej premena na teplo, ktorého 

veľkosť vieme vypočítať.  

 

Svetelné zdroje. Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a 

žiarovky.  

 

Dôkazy priamočiareho šírenia sa svetla. Svetelný 

zväzok-  rovnobežný a rozbiehavý  

 

Rozklad svetla. Farby spektra. Dúha. 

Absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi rôznej 

farby. Skladanie farieb.  

 

Odraz svetla. Zákon odrazu. Rovinné a guľové zrkadlá 

 

Lom svetla. Zákon lomu.  Zobrazovanie šošovkami.  

 

Oko ako optická sústava. Chyby oka. Korekcia 

chýb oka - okuliare.  

 

 

  

  

 

AKTIVITA: Zostrojenie jednoduchého 

zariadenia na rozklad svetla, prípadne využívajúceho 

odraz, lom, alebo rozklad svetla.(aj formou projektu) 

  

PROJEKT: Využitie slnečnej energie- alternatívny 

zdroj energie  

Kognitívne ciele  

Naučiť žiakov: 

· vedieť porovnať výsledky zistení, identifikovať zhodné a 

rozdielne znaky  

· viesť žiakov k zovšeobecneniu experimentálnych  zistení  

až k platnému zákonu 

· vedieť vysvetliť pojmy svetelný zdroj, lúč, rýchlosť svetla, 

svetelný zväzok , rovinné a guľové zrkadlo, šošovka spojná 

a rozptylná 

· dokázať tvrdenie experimentom-  napr. zobrazovanie 

dvoma zrkadlami 

· aplikovať poznatky do technickej praxe, napr. význam 

predmetov pohlcujúcich a odrážajúcich svetlo  

Afektívne ciele  
· pochopiť dôležitosť chápania podstaty optických javov 

v živote človeka, spoznať ich fyzikálnu podstatu  

· uvedomiť si fyzikálne vlastnosti zobrazovania predmetov 

formou odrazu a lomu svetla, rozkladu svetla a ich súvis so 

zrakovým vnímaním okolitého sveta  

· uvedomiť si nedokonalosť ľudského oka umožňujúcu 

pozorovanie napr. filmu, rozlišovanie predmetov malých, 

vzdialených 

Psychomotorické ciele 

Naučiť žiakov:  

· orientovať sa v základných pojmoch  týkajúcich sa svetla, 

zrkadiel a šošoviek 

· zobrazovať predmety rovinným a guľovým dutým 

a vypuklým zrkadlom s využitím matematických – 

geometrických zručností pri ich 

zobrazovaní 

· zobrazovať , nájsť obraz predmetu zobrazeného 

spojnou a rozptylnou šošovkou tiež s využitím geometrie 

pri zobrazovaní. 

Žiak má vedieť: 

· dokázať experimentom premenu svetla na teplo  

· navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla  

· porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka  

· navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenie sa 

svetla  

· opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od bieleho 

povrchu a farebných povrchov, rozlíšiť povrchy absorbujúce 

a odrážajúce svetlo  

· opísať skladanie farieb  

· znázorniť graficky zobrazenie predmetu rovinným 

a guľovým zrkadlom  

· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona odrazu 

svetla  

· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona lomu 

svetla  

· znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou a 

rozptylkou  

· vysvetliť princíp zobrazovania obrazu predmetu na sietnici 

oka okom ako optickou sústavou a použitia okuliarov pri 

odstraňovaní chýb oka  

· získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov  

· správne citovať zdroje informácií  

· tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu  

· prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede  
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ASTRONÓMI

A 

25 hod. 

 

Historický vývoj predstáv o vesmíre, o Zemi 

a o Slnečnej sústave 

 

Sústava Slnko, Zem a Mesiac- mesačné fázy, 

zatmenie Slnka a Mesiaca 

 

Telesá Slnečnej sústavy a ich pohyb 

 

Rotácia Zeme – zdanlivý pohyb Slnka po oblohe 

 

Obeh Zeme okolo Slnka—striedanie ročných 

období 

 

Planéty Slnečnej sústavy, ďalšie galaxie  

 

Stavba vesmíru, vývoj vesmíru a hviezd. 

 

 

Názory na vznik vesmíru a jeho vývoj  

 

AKTIVITA: 

1, Pozorovanie fáz Mesiaca, záznam a spracovanie 

pozorovaní 

2, Zmapovanie zatmení za ostatné obdobie 

a predpokladaný, vypočítaný plán zatmení na 

najbližšie roky 

 

3, Návšteva planetária, prípadne hvezdárne, 

observatória,  technického múzea – astronomická 

expozícia- spracovanie výstupu formou prezentácie 

 

PROJEKT: 

Výroba optického prístroja s využitím znalostí  

z optiky- periskop 

Kognitívne ciele 

Naučiť žiakov: 

· rozumieť pojmom Zem , Slnečná sústava, galaxia, 

vesmír  

· vedieť vysvetliť pohyb objektov  Slnečnej sústavy 

ako v najbližšom priestore, v ktorom sa nachádzame 

· uvedomiť si rozsiahlosť a nekonečnosť vesmíru 

· orientovať sa na oblohe podľa význačných bodov 

a súhvezdí 

· porozumieť fyzikálnej podstate zatmenia Slnka 

a Mesiaca a mesačným fázam 

· základné charakteristiky objektov Slnečnej sústavy 

Afektívne ciele 

Viesť žiakov k pochopeniu:   

· nekonečnosti vesmíru 

· postupnosti  v poznávaní zákonitostí fungovania 

vesmíru v závislosti na dobe a vplyve spoločnosti a 

cirkvi 

· významu  vedy v budovaní predstáv o vzniku , stavbe 

a vývoji vesmíru  

· motivovať žiakov k ďalšiemu poznaniu a vzdelávaniu 

s cieľom preniknúť do tajov vesmíru, odhaľovať ešte 

nevysvetlené, potvrdzovať hypotézy o vzniku a vývoji 

vesmíru, o podstate a pôvode aj dôvode života na 

Zemi. 

Psychomotorické ciele 

· dôkladnou, precíznou a trpezlivou prácou odhaľovať 

zákonitosti vesmíru 

 · odlíšiť  zdanlivé a skutočné javy, vytvoriť si 

objektívny pohľad na Zem a jej miesto v Slnečnej 

sústave vo vesmíre, pochopiť jej jedinečnosť a význam 

pre našu existenciu 

· zoznámiť sa s prácou s ďalekohľadom a ovládať 

zásady jeho používania pri pozorovaní objektov na 

oblohe 

· pochopiť dôvody pozorovania nočnej oblohy 

a význam denných pozorovaní počas dňa i roka 

· vedieť rozlíšiť fázy Mesiaca, čas pozorovania 

Žiak má vedieť: 

· sformulovať základné predstavy o vesmíre od najstarších 

dôb až dodnes a zdôvodniť dnešné predstavy o jeho 

fungovaní 

· vysvetliť a znázorniť graficky fázy Mesiaca, popísať ich 

· popísať, vysvetliť a znázorniť graficky zatmenie Slnka a 

Mesiaca 

· charakterizovať Slnko, Zem, Mesiac a planéty Slnečnej 

sústavy, vedieť vyhľadať podrobnejšie informácie- využitie 

literatúry, internetu a i. 

· vysvetliť zdanlivý pohyb Slnka po oblohe počas dňa i roka, 

vie zdôvodniť príčiny aj následky  rotácie Zeme a pohybu 

Zeme po ekliptike okolo Slnka 

· sformulovať základné názory na vznik a vývoj vesmíru 

a na základe nových vedeckých objavov a potvrdení hypotéz 

ich zdôvodniť 

· získavať informácie pre podporu získaných  

poznatkov  a svojich tvrdení  z rôznych zdrojov- výstupy 

z experimentov v Cerne, z rôznych vesmírnych sond  

vesmírnych staníc a pozorovaní vesmíru pomocou  satelitov 

a teleskopov  

· správne citovať zdroje informácií  

· tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu  

· prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede  

 

 

 

Predmetové kompetencie a väzba vzdelávania predmetu  fyzika  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 
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Vzdelávacia  

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Človek a spoločnosť Téma č.1,2 - pochopenie významu vedeckých objavov a vynálezov, pochopenie ich historickej hodnoty a významu v dobe 

objavu i pre dnešok, úcta k  dedičstvu našich predkov, 

- utváranie dobrých medziľudských vzťahov formou práce v skupine, 

-chápanie vývoja ľudskej spoločnosti a vytvárania názorov na vedu 

- vytváranie reálnych predstáv o dianí okolo nás, správne, reálne posudzovanie situácií  a prírodných dejov na 

základe znalosti fyzikálnych zákonitostí 

-ochrana životného prostredia –tradičné a netradičné, ekologické a neekologické vedecké bádania 

a experimenty s ohľadom na budúcnosť ľudstva a zachovanie života na našej planéte  

Človek a hodnoty Téma č.1,2 - získavanie správnych komunikačných zručností žiak – učiteľ, žiak – žiak, 

-vytváranie zdravých a plnohodnotných vzťahov medzi vrstovníkmi 

-chápanie vplyvu cirkvi vývoj názorov a teórií na vznik vesmíru a na chápanie prírodných zákonitostí a 

fyzikálnych objavov v historických súvislostiach 

-vplyv komunikácie a médií od najprimitívnejších až po najmodernejšie formy na vznik   a šírenie vedeckých 

objavov 

-vedecké objavy v dejinách fyziky ako dôkaz sily ducha a presvedčenia ich objaviteľov proti mocným doby  

Umenie a kultúra Téma č.1,2 - kultúrne dedičstvo obsahuje historické osobnosti a objavy z fyziky (poznanie názorov, života a diela 

  fyzikov) 

-úzka spätosť umenia a predstavivosti i výtvarných zručností s fyzikálnymi objavmi a ich prezentáciou laickej  

verejnosti 

-úzke prepojenie rôznych druhov umenia s fyzikálnymi objavmi, závislosť na nich- presnosť, precíznosť 

Matematika a práca  

s informáciami 

Téma č.1,2 -matematika , informatika a práca s IKT sú neoddeliteľnou súčasťou práce každého  fyzika, študenta fyziky aj 

každého žiaka objavujúceho tajomstvá tejto vedy 

-využitie prostriedkov IKT je súčasťou popularizácie fyziky, sprístupnenia a spracovanie výsledkov  každého 

experimentu či pozorovania,  bez PC sa dnes už neobíde žiadna veda nielen z estetických, ale hlavne 

z časových a ekonomických dôvodov 

-využitie internetu je v súčasnosti najrýchlejšou a najdostupnejšou cestou k novým  poznatkom a informáciám 

zo všetkých oblastí života, ale aj zo všetkých miest našej  planéty  

Človek a svet práce Téma č.1,2 - technika a manuálna, či technická zručnosť ľudí tej ktorej doby má značný podiel   na každom fyzikálnom 

experimente v laboratóriu, v škole i doma 

-fyzika a technika sú v celej histórii fyziky neoddeliteľne prepojené 

Človek a príroda Téma č.1,2 - sledovanie  a pochopenie prírodných úkazov a znalosť ostatných prírodných vied   umožňuje vysvetliť ich 

podstatu v širších súvislostiach 

-úzka kooperácia prírodovedných predmetov-chémie, fyziky a biológie je nevyhnutná pre presnú a pravdivú 

a vedecky podloženú interpretáciu každého vedeckého objavu v oblasti fyziky  
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Jazyk a komunikácia Téma č.1,2 - orientovanie sa v základných štruktúrach viet je základom správneho pochopenia každej  fyzikálnej 

zákonitosti 

-len správne čítanie, zapisovanie a pochopenie textu umožňuje skupinovú  prácu  na  spoločných projektoch 

-k v inom ako materinskom jazyku skracuje cestu vedeckých objavov a umožňuje ich  rýchlejšiu aplikáciu do 

praxe 

-bez ovládania svetových jazykov nie je možné študovať ani súčasné trendy v prírodných  vedách, študovať a 

pracovať bez obmedzení 

-tvorba gramaticky správnych viet je neoddeliteľnou súčasťou každej práce, prezentácie,  spracovania 

výsledkov bádania, experimentov, získaných poznatkov 

-komunikácia v akomkoľvek jazyku učí človeka diskutovať a klásť otázky, argumentovať  a oponovať, 

vysvetľovať a zdôvodňovať, čo je základným predpokladom zvládnutia  každej úlohy 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj -kvalitné vzdelávanie a výchova, dostatok vedomostí a všestranné informácie sú  zárukou a podmienkou 

úspešného a všestranného rozvoja každej osobnosti a jej začlenenia do spoločnosti   

-veda nepozná hranice medzi sociálnymi skupinami, národmi, národnosťami, je dostupná všetkým a jej objavy 

sú určené celému ľudstvu 

Environmentálna výchova -fyzikálne objavy prinášajú v súčasnosti viac ekologické myslenie a uprednostňujú takú  činnosť človeka, ktorá 

je šetrnejšia k prírode a zámerne vyhľadáva takéto postupy   a technológie 

- fyzika má pozitívny vzťah k prírode a budúcnosti ľudstva 

-vzdelávacia oblasť Človek a príroda- časť fyzika  zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných 

prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku, postavenie človeka v 

prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej spoločnosti- len vedecké objavy rešpektujúce 

ochranu prírody a našej planéty môžu byť pre ľudstvo prínosom. 

Multikultúrna výchova -fyzika prekračuje hranice národa a potvrdzuje, že len na medzinárodnej úrovni je možné  

  urýchliť technické napredovanie ľudstva 

-fyzika je medzinárodnou vedou a každý objav je prínosom pre celé ľudstvo 

-na fyzikálnych objavoch, experimentoch a pozorovaniach sa vo vedeckých centrách podieľajú medzinárodné 

tímy a tak prekračujú hranice štátov a národov, rešpektujúc a tolerujúc navzájom svoje odlišnosti 

Mediálna výchova 

 

 

-vplyv komunikácie a médií od najprimitívnejších až po najmodernejšie formy na vznik a šírenie vedeckých 

objavov 

- predstavuje kritický a rozlišujúci postoj voči médiám s cieľom vychovať emancipovaných žiakov, schopných 

vytvoriť si svoj vlastný názor na základe prijatých informácií. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

- súčasťou vedeckého bádania, ale aj získavania vedomostí z fyziky na základnej škole je schopnosť 

samostatne, kreatívne myslieť, spracovať svoje myšlienky formou projektu, obhájiť ho a prezentovať na záver  

výsledky svojho snaženia, pokusov meraní a pozorovaní 

-úspešnosť projektu je vo veľkej miere závislá nielen na dosiahnutých výsledkoch, ale aj na schopnosti ich 

prezentovať v náležitej forme členom tímu, učiteľovi, prípadne vedeckej komunite, či širokej verejnosti 

Ochrana života a zdravia -každý fyzikálny experiment, pokus či pozorovanie musí byť realizovaný s ohľadom na ochranu života 

a zdravia všetkých zúčastnených 

-fyzikálne objavy z oblasti optiky, ale aj mikrosveta a makrosveta majú vždy napamäti aj medicínsku stránku 

svojich prínosov, uľahčujú človeku život napr. v oblasti očného lekárstva, či diagnostiky 
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Dopravná výchova -dopravná výchova veľmi úzko súvisí nielen s výdobytkami techniky a stále novšími a dokonalejšími 

technológiami, ale zohľadňuje zákonitosti optiky a znalosť svetelných javov- odraz, lom, rozklad svetla, 

farebné videnie, svetelné podmienky za dňa a noci. 

 

4.Požiadavky na výstup.  

Fyzika 9. ročníka má za úlohu zaviesť pojem svetlo, svetelný lúč, svetelný zväzok a svetelný zdroj, odraz, lom a rozklad svetla, zrkadlo, 

šošovka, optický hranol. Tiež oboznamuje žiaka s princípmi fungovania vesmíru, s jeho základnými zákonitosťami, vysvetľuje javy ako 

zatmenie, striedanie dňa a noci, ročné obdobia. Má za úlohu naučiť žiakov s využitím geometrických zručností zostrojiť obraz predmetu 

vytvorený rovinným alebo guľovým zrkadlom, odrazovým hranolom, či optickým rozhraním, alebo spojkou a rozptylkou. Vysvetľuje 

princípy videnia a naznačuje aj dúvody očných porúcha ich korekciu. V časti astronómia žiak získa ucelenú základnú predstavu o vzniku 

a vývoji vesmíru, o historickom záoase pri ich hľadaní a presadzovaní. Dostane základné informácie o planétach  Slnečnej sústavy a o ich 

pohybe vo vesmíre. V tomto ročníku sa  ukončí kurz fyziky základnej školy v oblasti svetelných javov a v oblasti astronómie. Žiak sa 

naučí  orientovať v informáciách týkajúcich vedeckých objavov z oblasti fyziky mikrosveta a makrosveta, z oblasti vesmíru. Výsledky 

svojich meraní a pozorovaní dokáže spracovať formou tabuliek, zápisov vo WORDe, alebo ich spracovať ako prezentáciu 

v POWERPOINTe. Pozná základné pravidlá bezpečnosti pri práci  a ochrany zdravia pri práci so zrkadlom a lupou- možnosť vzniku 

požiaru, správa sa zodpovedne. Vie sa zapojiť do skupinovej práce, vie argumentovať s dostatočnými fyzikálnymi vedomosťami, ale vie 

prijať aj cudzí názor, ak sa potvrdí jeho správnosť. Tento prístup vedie aj k  racionálnemu a samostatnému prístupu k učeniu sa, hľadaniu 

informácií, k podpore a k upevňovaniu kladných morálnych a vôľových vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, seba hodnotenie, seba kontrola, dôvera vo vlastné 

schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. Žiak   získava  informácie z rôznych zdrojov, má správne citovať zdroje informácií 

aj s ich uvedením pri svojej práci alebo argumentácii, tvorivo využíva poznatky na vypracovanie projektu, prezentuje a dokáže obhájiť 

svoj projekt v triede.  

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- dokáže riešiť každodenné 

životné situácie racionálne 

s využitím získaných 

vedomostí  

- vie vyhľadávať a  porovnávať 

informácie  z rôznych zdrojov 

a pripraviť z nich stručný 

referát 

-je  zvedavý, má 

chuť poznávať 

mikrosvet 

a makrosvet, sám 

vyhľadáva 

informácie 

a overuje si 

nadobudnuté 

-uvedomuje si, že 

rozdielne kultúry 

rôzne  ovplyvnili 

život, myslenie 

ľudí, vývoj 

spoločnosti 

- dokáže  si   

vymieňať nápady 

- vie sociálne myslieť 

dokáže nadviazať 

základnú spoločenskú 

konverzáciu tak, že 

použije 

najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia 

zdvorilosti 

- vie sa orientovať 

v cudzej krajine  

- dopĺňa si neustále 

vedomosti a rozvíja si 

jazykové zručnosti 

ako nevyhnutnú 

súčasť vzdelania 

súčasného mladého 

- vytvára si učebné návyky  

- pracuje s rôznymi 

zdrojmi informácií 

-číta texty s porozumením 

zadanej úlohy 

-aktívne využíva doteraz 

osvojený jazyk a využíva 

dostupné materiály na 
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

Učivo 9. ročníka obsahuje menej tematických celkov, ale ich obsah je viac rozmanitý, zaujímavý, pútavý, nadväzuje nielen na vedomosti 

z predchádzajúcich ročníkov z fyziky, ale využíva aj poznatky z dejín, z histórie, z prírodovedy a biológie, z geografie a občianskej náuky, 

a žiakov zvyčajne osloví. Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania sú metódy prispôsobené schopnostiam a doteraz získaným 

vedomostiam ako aj zručnostiam žiakov 9. ročníka. Vedú k využívaniu aktivizujúcich vyučovacich metód, ako sú predovšetkým 

pozorovania, vlastné skúsenosti, samostatná práca žiakov, práca vo dvojiciach a skupinová práca, nielen na bežnej hodine, ale aj pri 

laboratórnych pokusoch v školských ale aj domácich podmienkach. Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a spoluzodpovednosť za 

pracovné výsledky majú hlboký výchovný význam. Hodiny musia byť naplnené živým pracovným ruchom, vlastnými úvahami 

ukončenými podloženými závermi, individuálnymi a skupinovými, alebo aj demonštračnými pokusmi. Objaviteľský prístup pri získavaní 

nových poznatkov a radosť zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. 

Použitie aktivizujúcich metód práce musí byť zabezpečené využívaním vhodných demonštračných pomôcok, počítačom podporovaných 

pomôcok, vyhodnocovanie laboratórnych pokusov pomocou PC a didaktickej techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a 

skupinovú prácu, pričom žiaci budú informácie získavať aj pomocou internetu, kde získajú informácie z astronómie v najaktuálnejšej 

forme, materiál na projekty, referáty a prezentácie. Zúčastnia sa exkurzie do Planetária v CVČ Domino, prípadne na inom mieste.  

Vyučovanie fyziky má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita 

a pravdivosť poznania, sebakritika, kontrola správnosti tvrdení spolužiakov, tolerancia k názorom iných a netolerancia k chybným 

-komunikuje na úrovni, 

argumentuje s možnosťou 

dôkazu svojich tvrdení 

- vie prezentovať výsledky 

svojich pozorovaní a meraní 

pred publikom, získava 

schopnosť vystupovať pred 

ostatnými 

-dokáže pracovať v tíme pri 

práci na projekte 

-vie pracovať s technickými 

tabuľkami a vyhľadávať v nich 

potrebné hodnoty konštánt, pre 

dané vzorce 

- dokáže tvoriť, formulovať  nové 

informácie z pozorovaní  

a experimentálnych  zistení  

a vyhľadávať informácie z rôznych 

zdrojov a pracovať s nimi  

 

vedomosti aj 

z iných zdrojov 

-akceptuje názory 

a spôsob 

myslenia  iných  

-je tolerantný, ale 

vie presadiť svoj 

názor, ak je 

presvedčený 

o jeho správnosti 

-je spravodlivý 

cieľavedomý, 

objektívny a za 

každých 

okolností 

presadzujúci 

pravdu 

a informácie  

s mladými ľuďmi 

a dospelými, ktorí 

hovoria iným 

jazykom a  majú 

svoje myšlienky 

a pocity, postoje 

-je tolerantný 

k odlišnostiam 

vyplývajúcim 

z inej národnej 

histórie a kultúry 

-je otvorený kultúrnej 

a etnickej 

rôznorodosti 

-akceptuje názor aj 

záujem skupiny aj 

skupinové 

rozhodnutia, vie 

koopeovať v skupine 

-toleruje odlišnosti 

jednotlivcov 

- vie diskutovať 

o odbornom probléme 

bez emócií 

- uvedomuje si , že 

fyzikálne poznatky 

môžu zlepšiť úroveň 

a kvalitu života 

človeka 

-je si vedomý, že 

poznanie a vzdelanie 

predstavuje hodnotu   

človeka, prepája ich 

s poznaným, využíva 

pre reálny život 

štúdium a rozvoj 

-je tvorivý, kreatívny, 

cieľavedomý, 

zodpovedný, získava 

uvedomene nové 

vedomosti a zručnosti 

-neustále zdokonaľuje 

svoje jazykové znalosti 

a komunikačné  zručnosti 
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záverom a nepresným, alebo nesprávne realizovaným experimentom a v neposlednom rade k nedodržiavaniu bezpečnostných zásad pri 

práci. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné 

rozhodnutia, schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako sú zdravie, životné prostredie, nové technické 

objavy, ekologické správanie sa, odpad, ktorý produkuje ľudstvo  a iné. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské 

a historické vplyvy na rozvoj fyzikálnych a ďalších prírodných vied, uvedomiť si medzinárodnú povahu vedy a jej neoddeliteľný vzťah 

s technikou a naším každodenným životom v minulosti, súčasnosti i budúcnosti. V triedach so všeobecným zameraním bude 2. hodina 

fyziky venovaná ďalším pokusom, pozorovaniam, meraniam a individuálnym prezentáciám. 

 

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

a pod.. 
Fyzika pre 9. ročník základných škôl, doc. RNDr. Jozef Janovič, PhD., RNDr. Aurélia Chalupková, PhD., RNDr. Viera Lapitková, PhD., SPN 

2000, 

Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Doc. PaedDr. Václav Havel CSc., RNDr. Miroslav Randa PhD., 

nakladatelství Fraus 2007, Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia, RNDr. Martin Macháček CSc., Prometheus Praha1996,  

Astronómia, RNDr. Dorota Černíková  

Intergalaktický sprievodca vesmírom očami zvedavcov (preložené z anglického originálu), Ikar 2010 

Tabuľky pre základné školy. Autori: PaedDr. František Běloun, RNDr. Marta Chytilová, CSc., doc. RNDr. Rúžena Kolářová, CSc., Ing. 

Jan Fojtík, RNDr. Milan Petera, 1983, SPN Bratislava 2002 

Multimediálna učebnica fyziky pre základné a stredné školy, KVANT 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Ústne i písomné odpovede a samostatné písomné práce budú hodnotené známkou. Rovnako projekty a referáty /či už písomné, praktické 

alebo vo forme prezentácií/ budú hodnotené známkou. V priebehu hodín je pozitívnou motiváciou aj ohodnotenie aktivity žiaka 

pochvalou, alebo 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: Chémia – 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Predmet  chémia  vo  vzdelávacej  oblasti  Človek  a príroda  svojim  experimentálnym charakterom  vyučovania  umožňuje  žiakom 

hlbšie  porozumieť  zákonitostiam prírody v chemických  javov a procesov. Obsah učiva  tvoria poznatky o vlastnostiach a používaní 

látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote a sú prevažne organického pôvodu. Sú  to predovšetkým oblasti: chémia 

uhľovodíkov, potravín  a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými 

poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo  

pozorovať,  experimentovať  a merať,  vytvárať  a overovať  hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou  súčasťou  

učebného  predmetu  chémia  je  aj  systém  vhodne  vybraných laboratórnych  prác,  ktorých  správna  realizácia  si  vyžaduje  osvojenie  

si  základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Cieľom  vyučovania  chémie  na  základnej  škole  je  oboznámiť  žiakov s významom poznatkov  z  chémie  pre  človeka,  spoločnosť  a 

prírodu,  čo  umožňuje  u žiakov vytvorenie  pozitívneho  vzťahu  k učebnému  predmetu  chémia.  Ďalším  významným cieľom  

vyučovania  chémie  na  ZŠ  je  v čo  najväčšej  miere  prispieť  k splneniu všeobecných  cieľov  vzdelávania,  vytváraniu  a rozvíjaniu  

kľúčových  kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.   

Cieľom  vyučovania  chémie  je  v tomto ročníku uzavrieť podiel na  rozvíjaní  prírodovednej  gramotnosti, v rámci  ktorej    je  potrebné  

rozvíjať  aj  čitateľskú  gramotnosť  a prácu  s odborným textom.  Žiaci  by  mali  porozumieť  odborným  textom  na  primeranej  úrovni  

a majú  vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce  majú  byť  schopní  samostatne  

získavať  potrebné  informácie  súvisiace s  chemickou  problematikou  z rôznych  informačných  zdrojov  (odborná  literatúra, internet) a 

využívať multimediálne učebné materiály, čo sa prejaví v projektovej metóde.  

Vyučovanie  chémie  na  hodinách  základného  typu  a laboratórnych  cvičeniach realizované  metódami  aktívneho  poznávania,  

výraznou  mierou  prispieva k formovaniu a rozvíjaniu  logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré  im umožňuje nachádzať 

vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami  látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. Významným  cieľom  vyučovania  

chémie  je aj  oboznámenie  sa  žiakov s chemickými látkami,  ktoré  pozitívne  a negatívne  ovplyvňujú  život  človeka  (chemické  

aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).  

V predmete  chémia  si  žiaci  majú  v dostatočnej  miere  osvojiť  zručnosti  a návyky bezpečnej  práce  v chemickom  laboratóriu.  

Potrebné  je,  aby  žiaci    dosiahli  takú úroveň  pochopenia  a  zvládnutia  učiva,  aby  vedeli  využiť  na  hodinách  získané  

vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.   
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Identifikácia  a správne  používanie  pojmov.  Žiak  vie  správne  používať  základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách. 

Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií. Vedomosť  týchto pojmov žiak dokáže  tým,  že  rozumie  textu, v ktorom sa 

vyskytujú a že ich aktívne používa v správnom kontexte. 

Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade  načrtnúť  objekt,  systém  alebo  jav,  

ktorý  pozoruje  podľa  skutočnosti, modelu  alebo  nákresu  vie  popísať  stavbu  systému,  vie  nájsť  spoločné  a rozdielne  

vlastnosti látok, predmetov alebo javov.  

Vysvetlenie  javov  –  žiak  vie  vysvetliť  niektoré  javy  pomocou  známych  zákonov alebo pomocou jednoduchších javov. Predvídanie  

javov  a určovanie  kauzálnych  súvislostí  –  žiak  vie  v jednoduchých prípadoch  predpovedať,  čo  sa  v určitej  situácii  stane,  

rozhodnúť,  či  za  určitých okolností  je  daný  jav  možný  alebo  nie  (napríklad  určiť  faktory,  ktoré  ovplyvňujú rýchlosť chemickej 

reakcie).  

Pozorovanie,  experimentovanie,  meranie  a odhady  –  žiak  vie  zrealizovať jednoduchý  experiment  podľa  návodu,  navrhnúť  a 

zrealizovať  jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo  dáva odpoveď na stanovenú otázku. Do tejto skupiny  patria  

predovšetkým  merania  a odhady  veľkosti  niektorých  veličín, zhromažďovanie  a vhodné  usporiadanie  údajov  (napríklad  zistiť,  či  

roztok  je  kyslý, zásaditý alebo neutrálny).  

Kvantitatívny  popis  –  žiak  vie  vypočítať  niektoré  veličiny  z iných.  Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého 

druhu, určiť ako sa určitá veličina  mení.  Vie  určiť  hodnotu  niektorých  veličín  z grafu  alebo  z tabuľky  alebo naopak.  

Aplikácia  vedomostí  –  žiak  vie  opísať  niektoré  prírodné  alebo  umelé  systémy a v jednoduchších  prípadoch  opísať  aj  princíp  ich  

fungovania.  Vie  uviesť  príklady aplikácie  určitých  prírodných  javov,  rozhodnúť,  kedy  je  daný  jav  výhodný  a kedy  

nevýhodný.  Vie  posúdiť  dôsledky  určitých  javov  alebo  ľudskej  činnosti z ekologického,  ekonomického  alebo  zdravotného  

hľadiska  (napríklad  vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k zimnému posypu ciest).  

Učebný predmet chémia v „Štátnom vzdelávacom programe ISCED 2 1. upravená verzia Máj 2009“ sa vyučuje v  9.  ročníku ako povinný  

predmet.  Minimálna  časová  dotácia  je  66 vyučovacích hodín s rozdelením na 2 hodiny týždenne. Časová  dotácia 6 hodín/1 rok  je  

určená  práci  s delenou  triedou. Delené  hodiny  vyučujúci  využíva  najmä  na  formy  aktívneho  poznávania, bádania  v chémii, teda 

laboratórne práce, ďalej len LC.  Je  v kompetencii učiteľa  rozhodnúť,  ktoré  z experimentov bude realizovať formou LC. V učebnom 

obsahu predmetu chémia sa  taktiež realizuje časť obsahov  Osobnostnej  a sociálnej  výchovy,  Environmentálnej  výchovy,  Tvorby 

projektov a iných prierezových tematík Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. Náplň LC závisí od materiálno - technického 

vybavenia školy, dostupnosti chemikálií, pričom  musia  byť  dodržané  bezpečnostné  predpisy  a laboratórny  poriadok. Minimálny  

počet  LC  –  3  LC  v danom  školskom roku. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 
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   Interaktívna trieda    2 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Chemické výpočty (12 hod)  

z toho  

Látkové množstvo a molárna 

hmotnosť (6 hod) 

Zloženie roztokov (6 hod) 

 

Látkové množstvo, (mól), 

mólová hmotnosť, hmotnostný 

zlomok, koncentrácia, mólová 

koncentrácia. 

Kognitívny:  Žiak vie vysvetliť pojem 

látkové množstvo, mólová hmotnosť 

a všetky vľavo uvedené veličiny, žiak 

sa oboznámi so vzorcami na ich 

výpočet 

Afektívny: Vytvoriť pozitívny vzťah 

k predmetu chémia, k odbornému 

vyjadrovaniu sa, nadviazať na medzi 

predmetové vzťahy s matematikou 

v zlomkoch, trojčlenke, percentách 

Psychomotorický: Naučiť žiakov 

pracovať samostatne, tematicky a po 

blokoch obsiahnuť celú skupinu 

pojmov, predostrieť žiakom význam 

medzinárodného značenia a jeho 

pochopením nechať žiakov 

vyhľadávať ďalšie členy postupnosti 

v chem. značení podľa tabuliek, 

internetu a pod. 

Vysvetliť historické zavedenie merateľných 

veličín, správne pomenovávať jednotky pre látkové 

množstvo, mólovú hmotnosť a koncentrácie. 

Poznať vzorce, vedieť vypočítať dosadením do 

vzorca alebo matematizáciou úlohy na trojčlenku 

všetkých 5 vľavo uvedených veličín pre vzorce 

a vedieť vyhľadať hodnoty týchto veličín pre 

značky chemických prvkov:  Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, 

Cu, F, Fe, H,  

He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Se, Si, 

Zn, (súhlasia s 8. ročníkom). 

A ďalej ako je uvedené v odseku 4. 

Organické látky (30 hod)  

z toho  

Vlastnosti jednoduchých 

organických látok (4 hod) 

Uhľovodíky (7 hod) 

Deriváty uhľovodíkov (6 hod) 

Chemické zloženie 

organických látok, stavba 

a modifikácie uhlíka, 

väzbovosť uhlíka, alkány, 

alkény, alkíny, cyklické 

zlúčeniny, arény, 

halogénderiváty, alkoholy, 

karbonylové zlúčeniny, 

karboxylové kyseliny. 

 

Kognitívny:  Žiak vie vytvoriť plošný 

nákres vnútornej stavby molekuly 

uhľovodíka, vie ďalšie typy vzorcov 

uhľovodíkov, vie vymenovať hlavné 

zloženie organických látok 

a najčastejšie sa v nich vyskytujúce 

prvky 

Afektívny: Vzbudiť záujem u žiaka 

o poznanie technického priemyslu, 

farbiarstva, čistenia odevov a 

petrochémie  

Psychomotorický: Vedieť vypracovať 

grafický návrh a vedieť čítať 

v hodnoty v grafickej predlohe, 

napodobňovať, hľadať kostru vo 

vzorci 

Zdôvodniť pôvod organických látok. 

Opísať klasifikáciu uhľovodíkov na alkány, alkény, 

alkíny, cyklické uľovodíky, arény, poznať 

homologický rad alkánov, odvodiť homologické 

rady ostatných skupín na základe zmenenej 

väzbovosti alebo charakteristickej skupiny. Bližšie 

poznať skupenstvo a technické využitie aspoň 

jedného reprezentanta skupiny.  

Zapísať a vysvetliť racionálny, sumárny 

a molekulový vzorec.  

Určiť druh a počet atómov v konkrétnom príklade 

molekuly. 

Poznať bezpečnosť pri práci s poznať negatívny 

dopad používania uhľovodíkov ľudskou 

spoločnosťou (freóny, alkoholy, aldehydy) 

Organické látky v živých 

organizmoch (6 hod) 

 

Cukry, klasifikácia cukrov, 

tuky a vosky, bielkoviny.    

 

Kognitívny: Žiak pozná históriu 

vzniku PSP, vie identifikovať dlhý 

a krátky tvar PSP. Na konkrétnom 

príklade prvku  vie čítať číselné 

Pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu 

zvyšuje, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu 

znižuje,  

uviesť príklady priebehu oxidačno-redukčných 
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hodnoty zobrazené v PSP, dokáže 

porovnávať prvky podľa  vyčítaných 

hodnôt. 

Afektívny: Pochopiť aké je dôležité 

poznať iných, aké je dôležité pracovať 

systematicky a aké je dôležité vedieť si 

prácu organizovať 

Psychomotorický: Žiak má vedieť 

plynulo niekoľkými vetami opísať 

umiestnenie prvku v PSP. 

reakcií v bežnom živote,  

poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov 

a meno autora (D. I. Mendelejev),  

určiť počet radov a stĺpcov  v periodickej tabuľke 

prvkov  (1. – 18.),  

vedieť určiť umiestnenie prvku (perióda a skupina) 

konkrétneho prvku na základe hodnoty  

protónového čísla, zapísať protónové číslo atómov,  

určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty 

protónového čísla. 

Organické látky v bežnom živote (7 

hod) 

 

Klasifikácia vitamínov, vitamín 

C, vitamín A, vitamín D, 

skupina vitamínov B, vitamín 

E, vitamín K, liečivá, čistiace 

prípravky, zdroje uhľovodíkov, 

destilácia ropy, benzín. 

Kognitívny: Žiak vie vysloviť 

charakteristiku prvku vodík a kyslík. 

Oboznámi sa s pravidlami tvorenia 

chemického názvoslovia a vzorcov 

zlúčenín, vie rozanalyzovať 

ekologické aspekty chem. výroby na 

predloženom príklade 6iak vie 

charakterizovať stupnicu pH a vie čítať 

jej hodnoty, interpretovať jej rozsah. 

Vie triediť pojmy a správne ich 

používa. 

Afektívny: Napísať jednoduchý text 

s osnovou otázka – odpoveď. 

Motivovať žiaka k poznávaniu 

detailov a učiť ho stanoviť si kritéria 

triedenia skúmanej podstaty. 

Psychomotorický: Ukázať ako 

efektívne spracovávať veľké množstvo 

poznatkov alebo poznatkov 

príbuzného typu. Vypracovať model 

ľudského tela podľa významu chem. 

prvkov v potrave. 

Vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, 

reaktivita, atď.) a použitie vodíka a kyslíka,  

určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch,  

vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov 

oxidov, kyselín a hydroxidov, vedieť názvy a  

vzorce CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO, HCl, 

HNO3, H2SO4, H2CO3, NaOH,  

KOH, Ca(OH)2, NaCl, NaNO3, CuSO4, CaCO3,  

pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl,  

NaOH s vodou, poznať oxidy, ktoré reakciou s 

vodou spôsobujú kyslé dažde, a príčiny vzniku 

uvedených  oxidov (oxidy síry a dusíka),  

poznať vplyv kyslých dažďov na životné 

prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku,  

určiť pomocou univerzálneho indikátorového 

papierika pH rôznych roztokov (kyslý, neutrálny, 

zásaditý),   

opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny 

chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísať 

chemickou rovnicou,  poznať výskyt a funkciu 

kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom organizme,  

uviesť význam katiónov sodíka, draslíka, horčíka, 

vápnika a železa pre ľudský organizmus a ich 

potravinové zdroje, zdôvodniť negatívny vplyv 

nadbytku NaCl v potrave pre ľudský organizmus,  

vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a 

indikátorovými papierikmi. 

Námety na LC  

1. Dôkaz prítomnosti niektorých 

prvkov v organických zlúčeninách  (2 

hod)  

2. Overovanie vlastnosti sacharidov 

(2 hod)  

Alternatívne: Príprava roztokov 

daného zloženia 

Kyselina octová a jej vlastnosti 

Dôkaz prítomnosti vitamínu C 

v ovocí alebo zelenine 

Plasty  

Kognitívny: Získať zručnosť pri 

meraniach, vážení, odmeriavaní 

kvapalín 

Psychomotorický: Osvojiť si pravidlá 

bezpečnosti práce a zásad prvej 

pomoci 

vedieť pozorovať a spozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, nacvičiť si časovanie vykonávaného úkonu, 

vyhodnotiť a interpretovať ho,  

zaznamenať výsledok pokusu, 
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3. Overovanie vlastnosti tukov 

a olejov, dôkaz ich prítomnosti 

v semenách rastlín (2 hod)  

4. Overenie prítomnosti bielkovín (2 

hod) 

5. Zloženie a vlastnosti pracích 

práškov a čistiacich prostriedkov (2 

hod) 

Námety na tvorbu projektov   

1. Chémia životného prostredia, vplyv 

zlúčenín medi na rast rastlín (2 hod)  

2. Vieme čo jeme, zoznam chemikálii 

„éčka“ (2 hod) 

3. Drogy  (2 hod) 

  vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované 

údaje a informácie na stanovenú problematiku 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu chémia  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Človek a spoločnosť Téma č.1,2,6 

Projekt č. 2 LP č. 

5 

- výber a spracovanie informácií z rôznych zdrojov 

- využívanie poznatkov chémie v bežnom živote   

- snaží sa využívať svoje poznatky na zlepšenie svojho života 

Človek a hodnoty Téma č.3,2,5,4,8 

Projekt č. 3 

- vie si vybrať a používať vhodné témy a formy na rozvoj medziľudských vzťahov 

- vie rozlíšiť dobré a zlé, správne a nesprávne informácie 

Umenie a kultúra Téma č.4,7 

Projekt č.1-3, LP 

č.1-5  

- vie kultivovane používať  poznatky z chémie  na rozvoj kultúry tela a ducha 

- snaží sa o kultúru svojich referátov, projektov a prezentácií (vhodné webové stránky, fotografie, 

texty zverejnené na internete alebo masmédiách) 

- vie použiť textovú a grafickú informáciu v súvislosti s umením 

Človek a svet práce 
Téma č. 4,5,6 LP 

č. 3,4                                                                      

- pri práci a učení dokáže využívať vhodné informáci a vhodné postupy a algoritmy 

-pozná zásady bezpečnosti práce 

Človek a príroda 

Téma č.8, 9 

Projekt č. 1 

- spracovanie informácií z prírody  

- spracovanie  informácie s témou ochrany prírody 

- ochrana životného prostredia – tvorba projektov 

Jazyk a komunikácia 

Téma č.1-3,8,9, 

LP č. 1-5 

- správna komunikácia a vyjadrovanie sa v rámci chemickej terminologie 

- správna formulácia  textu praktických cvičení 

- tvorba stredne dlhých textov  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - rozvoj logického a algoritmického myslenia 

- rozvoj samostatnosti, tvorivosti  

- súťaže zamerané  na chémiu  

Environmentálna výchova - pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu 

Mediálna výchova - výber vhodných vzdelávacích programov na internete a vhodných edukačných CD s chemickou  
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tematikou 

- orientácia v spleti množstva médií a vplyvov na utváranie vlastného názoru 

 

4.Požiadavky na výstup.  

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

vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie: 

Žiak: 

Vie rozlíšiť anorganickú a organickú látku na základe vzorca. 

Vie vysvetliť mólové údaje zo štítku chemikálie a charakterizovať jednotlivé jednotky, v ktorých sa táto veličina udáva. 

Vie vysvetliť mólové údaje z periodickej sústavy prvkov alebo vie vyrátať tieto údaje pri látkach, ktoré nie sú stabuľkované. 

Vymenováva príklady chemických prvkov a chemických zlúčenín so špecifickou mólovou hmotnosťou. 

Uvádza príklady chemických prvkov z bežného života, napr. v zložení uhľovodíkov, bielkovín.... 

Porovná hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov, 

Vypočíta molárnu hmotnosť zlúčenín zo známych molárnych hmotností  atómov prvkov tvoriacich zlúčeninu, vypočíta látkové množstvo 

látky, ak je zadaná hmotnosť látky a molárna hmotnosť látky,   

Rozlišuje na príkladoch zápisy vzorcov anorganických a organických látok. Orientuje sa vo väzbovosti uhlíka. 

Pozná reakcie, za ktorých vznikla v zemných ložiskách ropa, uhlie a zemný plyn. 

Vie poukázať ako sa poznatky o alkánoch, alkénoch, arénoch a iných látkach dajú aplikovať v priemysle a ako ich účinok vplýva na 

čistotu ovzdušia. 

Pozná typ väzby medzi atómami v alkánoch, alkénoch a alkínoch až v posledných typoch uhľovodíkov. 

Vie pohotovo zapísať vopred vymedzený počet chemických vzorcov z uhľovodíkov (napr. z 20 ks 15 ks). 

Pozná kategorizáciu uhľovodíkov a derivátov uhľovodíkov. 

Vymenuje druhy benzínu, ktoré sa v súčasnosti u nás používajú ako palivo do automobilov. 

Dodržiava zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu a s chemickými látkami. 

Pozná v učebnici uvedené chemické sklo, pomôcky, vie používať ochranné pomôcky. 

Vie vykonať podľa návodu žiacky pokus. 

Vie vyhodnotiť pokus a zaznamenať písomnou formou výsledok pokusu. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

- dokáže riešiť 

každodenné životné 

situácie  

- je zvedavý, má 

chuť poznávať 

mikrosvet a 

- Uvedomuje si rozdielne kultúry 

a historické vplyvy, ktoré 

ovplyvnili život, myslenie ľudí, 

- vie sociálne myslieť, 

dokáže diskutovať a 

nadviazať základnú 

-   rozvíja si rečové 

zručnosti pri získavaní 

odpovedí na svoje otázky 

- vytvára si myšlienkové 

súvislosti medzi javmi,  

pracuje s rôznymi zdrojmi 
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- vie porovnať  

vyhľadávať 

informácie so 

zameraním na 

historické aspekty 

objavov chémie 

z rôznych zdrojov 

a pripraviť z nich 

stručný referát, 

písomný alebo 

obrazový výstup 

 

makrosvet, 

prejavuje to na 

hodinách aj pri 

praktických prácach 

a projektoch 

-snaží sa chápať 

spôsob fungovania 

ľudskej spoločnosti, 

života a myslenia 

iných ľudí 

vývoj chémie, dokáže  si   

vymieňať nápady a informácie  

s okolím a porovnávať, 

analyzovať svoje myšlienky a  

postoje, vie  klásť vhodné otázky 

týkajúce sa chémie 

spoločenskú konverzáciu  

so žiakmi, učiteľmi, 

zamestnancami školy 

a pracovníkmi školy, 

pracuje vo dvojici alebo 

v skupinách, hodnotí 

vlastné výkony a pokroky 

v učení, prijíma ocenenie , 

radu a kritiku a čerpá 

poučenie pre ďalšiu prácu 

v rámci besied a akcií, 

projektov, zveľaďuje si 

manuálne zručnosti a 

návyky  a dbá na 

bezpečnej práce v 

chemickom laboratoriu 

informácií, pochopí zámer 

zadanej úlohy 

- aktívne využíva doteraz 

osvojený jazyk a využíva 

dostupné materiály na 

štúdium a rozvoj 

-je tvorivý, získava 

uvedomene nové vedomosti 

z preberaného učiva a zvyšuje 

si zručnosť pri zbieraní 

vhodného materiálu na 

referáty a projekty 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Motivačné metódy, aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné metódy, projektová metóda, pozorovanie, práca 

s odborným textom, didaktické hry, samostatná práca, skupinové vyučovanie, metódy opakovania a precvičovania, skupinová práca, 

demonštračné ukážky a experimentálna činnosť 

Z foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina, projektová práca a laboratórne cvičenia. 

 

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

a pod..  

Učebnica:   

V školskom roku 2012/2013  dočasne -  E. Adamkovič, J. Šimeková, Chémia 8, SPN, Bratislava 2001, pre tému Chemické 

výpočty 

      E. Adamkovič, A Šramko, Chémia 9, SPN, Bratislava 2002, pre tému Organické látky 

     neskôr -   nová učebnica, ktorej vydanie sa v predmetnom školskom roku očakáva 

Pracovný zošit pre deviaty ročník ZŠ  

Edukačný portál http://www.expolpedagogika.sk, www.eaktovka.sk 

Didaktické pomôcky – laboratórne sklo a pomôcky, chemikálie. 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet Chémia 9. ročník je ohodnotený známkou. Dvakrát za školský rok. Výsledná známka za klasifikačné obdobie zahŕňa 

(odzrkadľuje) v sebe minimálne dve hodnotenia ústneho prejavu žiakových vedomosti a minimálne dve hodnotenia písomnej kontroly 

stavu žiakových vedomosti za klasifikované obdobie. 

http://www.expolpedagogika.sk/
http://www.eaktovka.sk/
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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: Biológia 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  
Predmet biológia je zameraný na pochopenie živej a neživej prírody ako celku. Nato je potrebné poznanie prírodných celkov a život organizmov v ich 

prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako 

výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať 

aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

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

- poznať a pochopiť život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich, 

- pochopiť väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku, 

- pochopiť základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov, 

- pochopiť základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody, 

- viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote, 

- získať prehľad o vzniku a vývoji Zeme a života, 

- získať základné poznatky o stavbe tiel a živote vybraných organizmov vrátane človeka, o nerastoch, horninách, vesmíre a Zemi, 

- uvedomiť si zodpovednosť o človeka za zachovanie života na Zemi a zodpovednosť sa svoje zdravie. 

 

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

 

Dotácia hodín:    Triedy so všeobecným zameraním 1 hodina/týždeň 

                              Interaktívna trieda                         1 hodina/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Základné znaky a 

životné procesy 

organizmov 

14 hod. 

Základné životné procesy. Príjem 

živín baktérií, rastlín a húb. 

Fotosyntéza a dýchanie rastlín. 

Význam pre život organizmov 

a človeka. Proces rozmnožovanie 

mikroorganizmov a jednoduchých 

mnohobunkových organizmov. 

Proces rozmnožovanie rastlín. Život 

Kognitívne: 

 naučiť základné životné prejavy organizmov, 

 priblížiť podstatu procesu dýchania, 

 priblížiť význam, osobitosti povrchu tela, 

 naučiť spôsoby rozmnožovania - výtrusmi, spôsoby 

vegetatívneho rozmnožovania rastlín, 

 uviesť význam peria vtákov a srsti cicavcov, 

 naučiť procesy súvisiace s premenou látok, 

Vymenovať základné životné prejavy organizmov. 

Porovnať životné prejavy bunky, rastliny 

a živočícha. Opísať spôsob prijímania živín 

baktérií. Porovnať výživu saprofytickej 

a parazitickej huby. Opísať proces prijímania živín 

rastlinami. Opísať na schéme podstatu fotosyntézy. 

Opísať podstatu procesu dýchania. Opísať na 

schéme význam fotosyntézy a dýchania pre 
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rastlín. Klíčenie semien, rast rastliny. 

Život rastlín počas roka, dĺžka života 

rastlín. 

Povrch tela bezstavovcov a 

stavovcov. Význam, osobitosti 

povrchu tela. Pohyb bezstavovcov. 

Význam  a osobitosti pohybu 

bezstavovcov. Proces dýchania 

bezstavovcov. Proces dýchania 

stavovcov. Význam  a osobitosti 

procesu dýchania. Proces prijímania 

a spracovanie živín bezstavovcov. 

Význam a osobitosti procesu. Proces 

prijímania a spracovanie živín 

stavovcov. Význam a osobitosti 

procesu. Proces vylučovania 

bezstavovcov a stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu vylučovania. 

Obeh telových tekutín bezstavovcov. 

Obeh telových tekutín stavovcov. 

Význam a osobitosti procesu obehu 

tekutín. Proces regulácie tela 

bezstavovcov a stavovcov. Význam 

a osobitosti procesu regulácie. 

Zmyslové orgány bezstavovcov 

a stavovcov. Význam a osobitosti 

zmyslového vnímania. Proces 

rozmnožovania a vývin 

bezstavovcov. Proces rozmnožovania 

a vývin stavovcov. Osobitosti 

procesu rozmnožovania a vývinu. 

 priblížiť význam vylučovania, 

 vymenovať sústavy, ktorými stavovce vylučujú odpadové látky, 

 uviesť orgán, ktorý u obojživelníkov dopĺňa dýchanie pľúcami, 

 naučiť časti a funkciu zloženého žalúdka prežúvavých 

cicavcov, 

 objasniť pojem mimotelové trávenie, 

 charakterizovať význam obehu telových tekutín, 

 objasniť funkciu srdca stavovcov, 

 charakterizovať regulovanie činnosti organizmu živočíchov, 

 porovnať rozptýlenú, pásovú a rebríčkovú nervovú sústavu, 

 uviesť význam hormonálnej a nervovej sústavy stavovcov,  

 pomenovať reflexy dôležité pre život stavovcov, 

 charakterizovať proces rozmnožovania, 

 vysvetliť princíp rozmnožovania obojpohlavného živočícha, 

 odlíšiť vonkajšie a vnútorné oplodnenie, 

 opíšať vývin a výživu mláďat cicavcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afektívne: 

 vyzdvihnúť význam dýchania, 

 zdôrazniť prispôsobenie tela rýb na plávanie, 

 porovnať osobitosti proceu rozmnožovnia a vývinu, 

 zdôvodni odlišnosti potreby svetla klíčiaceho semena a 

klíčiacej rastliny, 

 porovnať obeh telových tekutín v otvorenej a zatvorenej 

obehovej sústavy, 

 vysvetliť súvislosť obehu krvi so stálou telesnou teplotou, 

 odlíšiť pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

rastliny, živočíchy a človeka. Porovnať látky, ktoré 

prijíma a vylučuje pri dýchaní rastlina, živočích a 

človek. Opísať podstatu a význam procesu 

rozmnožovania. Uviesť príklad rozmnožovania 

delením a pučaním. Uviesť príklad rozmnožovania  

výtrusmi. Pomenovať rozmnožovací orgán rastlín. 

Uviesť uloženie pohlavných buniek v kvete. Uviesť 

uloženie semien ihličnatého stromu. Uviesť 

uloženie semien listnatého stromu a kvitnúcej 

byliny. Opísať dva spôsoby vegetatívneho 

rozmnožovania rastlín. Vymenovať podmienky 

klíčenia semien. Porovnať podmienky klíčenia s 

podmienkami rastu rastliny. Zdôvodniť odlišnosť 

potreby svetla klíčiaceho semena a klíčiacej 

rastliny. Poznať podľa schémy ročného cyklu 

života rastliny, či ide o rastlinu jednoročnú, 

dvojročnú  alebo trvácu. Opísať význam povrchu 

tela živočíchov. Rozlíšiť povrch tela pŕhlivcov 

a ploskavcov. Porovnať povrch tela mäkkýšov, 

obrúčkavcov, obojživelníkov a plazov. Uviesť 

význam peria vtákov a srsti cicavcov. Uviesť 

význam pohybu živočíchov pre ich život. Porovnať 

spôsob pohybu prvoka a pŕhlivca. Opísať spôsob 

pohybu mäkkýša a obrúčkavca. Uviesť príklad 

hmyzu, ktorý sa pohybuje skákaním, lietaním, 

plávaním. Uviesť prispôsobenie tela rýb na 

plávanie. Opísať prispôsobenie končatín 

obojživelníkov na skákanie a plávanie. Opísať 

prispôsobenie končatín vtákov na hrabanie, 

behanie, lietanie, plávanie, potápanie, brodenie. 

Uviesť príklad cicavca, ktorý sa pohybuje v pôde, 

lietaním, plávaním, behom, šplhaním po stromoch. 

Charakterizovať proces dýchania. Uviesť príklad 

bezstavovca, ktorý dýcha celým povrchom tela. 

Uviesť príklad bezstavovca, ktorý prijíma kyslík 

z vody. Pomenovať bezstavovce, ktorý dýchajú 

pľúcnymi vačkami, žiabrami a vzdušnicami. 

Porovnať spoločné a odlišné znaky dýchania 

stavovcov. Uviesť orgán, ktorý u obojživelníkov 

dopĺňa dýchanie pľúcami. Uviesť význam 

vzdušných vakov vtákov. Uviesť orgán, v ktorom 

sa okysličuje krv cicavcov. Uviesť význam procesu 

prijímania živín pre živočíchy. Pomenovať procesy 
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Psychomotorické: 

 porovnať prispôsobenie chrupu krta, mačky a tura, 

 porovnať spoločné a odlišné znaky vylučovania 

stavovcov, 

 porovnať na schéme odlišnosti obehovej sústavy 

stavovcov, 

 opísať na ukážke stavbu vtáčieho vajca. 

 

súvisiace s premenou látok. Pomenovať časť 

tráviacej rúry mäkkýšov, obrúčkavcov a 

článkonožcov v ktorej prebieha trávenie 

a vstrebávanie. Uviesť bezstavovca, ktorý má 

mimotelové trávenie. Opísať spôsob chytania 

koristi obojživelníkmi. Uviesť význam jedovej 

žľazy plazov. Zdôvodniť význam žľaznatého 

a svalnatého žalúdka semenožravých vtákov. 

Porovnať prispôsobenie chrupu krta, mačky a tura 

potrave. Zdôvodniť funkciu zloženého žalúdka 

prežúvavých cicavcov. Charakterizovať význam 

vylučovania. Uviesť príklad bezstavovca s 

vyvinutou vylučovacou sústavou. Vymenovať 

sústavy, ktorými stavovce vylučujú odpadové látky. 

Porovnať spoločné a odlišné znaky vylučovania 

stavovcov. Charakterizovať význam obehu 

telových tekutín. Porovnať obeh látok črievičky a 

nezmara. Uviesť príklad bezstavovca u ktorého 

pohyb telových tekutín zabezpečuje srdce. 

Vymenovať zložky krvi stavovcov. Porovnať obeh 

telových tekutín v otvorenej a zatvorenej obehovej 

sústave. Charakterizovať funkciu srdca stavovcov. 

Porovnať na schéme odlišnosti obehovej sústavy 

stavovcov. Vysvetliť súvislosť obehu krvi so stálou 

telesnou teplotou. Charakterizovať regulovanie 

činnosti organizmu živočíchov. Porovnať 

rozptýlenú, pásovú a rebríčkovú nervovú sústavu. 

Uviesť význam hormonálnej a nervovej sústavy 

stavovcov. Pomenovať reflexy dôležité pre život 

stavovcov. Opísať vnímanie zrakových podnetov 

prvokov a obrúčkavcov. Pomenovať orgány, 

ktorými hmyz vníma teplotu, dotyk, pohyb 

vzduchu, vône, svetlo, zvuky. Porovnať vnímanie 

zrakových podnetov dvoch bezstavovcov. Uviesť 

na príklade stavovca vnímanie čuchových 

a hmatových podnetov. Uviesť na príklade 

stavovca vnímanie zrakových a sluchových 

podnetov. Uviesť príklad cicavca s dobre 

vyvinutými zmyslovými orgánmi potrebných na 

lov koristi.Charakterizovať proces rozmnožovania. 

Odlíšiť pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie. 

Vysvetliť princíp rozmnožovania obojpohlavného 

živočícha. Porovnať priamy a nepriamy vývin 
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jedincov. Opísať podľa schémy úplnú a neúplnú 

premenu hmyzu. Odlíšiť vonkajšie a vnútorné 

oplodnenie. Opísať na ukážke stavbu vtáčieho 

vajca. Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti 

stavovca. Uviesť príklad inštinktívneho správania 

pri rozmnožovaní (starostlivosti o mláďatá). Uviesť 

príklad kŕmivého a nekŕmivého vtáka. Opísať 

vývin a výživu mláďat cicavcov. 

Základná stavba 

organizmov 

7 hod. 

Základná stavba tela organizmov. 

Bunková stavba. Spoločné a 

rozdielne znaky rastlinných 

a živočíšnych buniek. Ako žije 

bunka. Základné životné procesy. 

Bunka ako celok. 

Celistvosť rastlinného a živočíšneho 

tela. Základné životné prejavy rastlín 

a živočíchov. Dedičnosť a jej 

podstata. Jednotka dedičnej 

informácie. 

Kognitívne: 

 zdôvodniť odlišnosti stavby rastlinnej a živočíšnej bunky, 

 priblížiť základné prejavy rastlín a živočíchov, 

 opísať proces získavania energie rastliny a živočícha, 

 pomenovať časť bunky, v ktorej sú uložené dedičné informácie, 

 vysvetliť význam nukleovej kyseliny pre organizmy 

 

Afektívne: 

 uviesť príklad škodlivého vplyvu na život bunky. 

 

Psychomotorické: 

 ukázať na ukážke spoločné znaky rastlinnej a živočíšnej 

bunky, 

 opísať na ukážke proces prijímania a vylučovania látok. 

Zistiť na ukážke spoločné znaky rastlinnej 

a živočíšnej bunky. Zistiť na ukážke odlišné znaky 

rastlinnej a živočíšnej bunky. Zdôvodniť odlišnosť 

stavby rastlinnej a živočíšnej bunky. Opísať na 

ukážke proces prijímania a vylučovania látok. 

Uviesť význam dýchania pre život bunky. Opísať 

na schéme rozmnožovanie bunky delením. Opísať 

proces rastu a vývinu buniek. Uviesť príklad  

škodlivého vplyvu na život bunky. Opísať proces 

získavania energie rastliny a živočícha. Opísať 

proces uvoľňovania energie rastlinou a živočíchom. 

Porovnať na príklade pohyb rastliny a živočícha. 

Porovnať princíp rozmnožovania rastliny 

a živočícha. Porovnať rast a vývin rastliny a 

živočícha. Opísať prejavy dedičnosti organizmov. 

Pomenovať časť bunky, v ktorej sú uložené dedičné 

informácie. Pomenovať časť bunky, ktorá obsahuje 

chromozómy. Vysvetliť význam nukleovej 

kyseliny pre organizmy. Uviesť, kde sa v 

organizme nachádza nukleová kyselina.  

Dedičnosť a jej 

podstata 

4 hod. 

Prenos dedičných informácií. 

Podstata a princíp prenosu. 

Dedičnosť a jej význam. 

Premenlivosť a rozmanitosť 

organizmov, druhové vlastnosti, 

vlastnosti jedinca. 

Kognitívne:  

 zdôvodniť význam zníženia množstva nukleovej kyseliny pri 

vzniku pohlavných buniek, 

 opísať podstatu šľachtenia. 

  

Afektívne: 

 uviesť príklad premenlivosti a jej význam, 

 uviesť príklad vplyvu dedičnej choroby na život človeka, 

 priblížiť význam návštevy genetickej poradne. 

Zdôvodniť význam zníženia množstva nukleovej 

kyseliny pri vzniku pohlavných buniek. Opísať, ako 

tvorí nukleová kyselina svoje kópie pred delením 

jadra bunky. Vysvetliť význam prevládajúceho 

génu pre vznik potomkov. Opísať podľa schémy 

kríženia vznik určitého znaku nového jedinca. 

Uviesť príklad premenlivosti a jej význam. Odlíšiť 

na príklade nededičnú a dedičnú premenlivosť. 

Uviesť príklad významu premenlivosti pre život 

organizmov. Opísať podstatu šľachtenia. Uviesť 

príklad odrody rastliny alebo plemena živočícha. 

Uviesť príklad vplyvu dedičnej choroby na život 

človeka. Uviesť význam návštevy genetickej 

poradne. 
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Životné 

prostredie 

organizmov 

a človeka  

6 hod. 

Životné  prostredie. Zložky životného 

prostredia, vzájomné vzťahy a ich 

význam. Faktory ovplyvňujúce  

životné prostredie a podmienky 

života. Vplyv na zdravie, život 

organizmov a ľudí. Starostlivosť o 

životné prostredie. Štátna ochrana 

prírody, preventívne opatrenia. 

Chránené rastliny, živočíchy. 

Ochrana prírody. Chránené územia 

a ich význam. 

Kognitívne: 

- definovať pojem životné prostredie človeka, 

- vysvetliť rozdiel medzi vednými odbormi ekológia 

a environmentalistika, 

-  naučiť rozlíšiť všeobecnú ochranu prírody a osobitnú 

ochranu prírody a krajiny, 

- naučiť výskyt chránených území na Slovensku. 

 

Afektívne: 

-  uviesť príklad nepriaznivého vplyvu exhalátov, tepelných 

elektrární, priemyselnej a chemickej výroby, dopravy na 

životné prostredie, 

- ukázať príklady vzácnych minerálov, ktoré sa vyskytujú na 

Slovensku. 

 

Psychomotorické: 

- prakticky poznávať prírodné a umelé spoločenstva v 

reálnych podmienkach, 

- navrhnúť možnosť využívania alternatívneho zdroja energie 

alebo ekologickej likvidácie odpadu v okolí, 

-  poznať a pomenovať na ukážke aspoň tri druhy chránených 

rastlín. 

Charakterizovať životné prostredie človeka. Uviesť 

príklad prírodnej, umelej a sociálne zložky 

prostredia. Uviesť príklad pracovného, obytného a 

rekreačného životného prostredia človeka a 

podmienky ich kvality. Vysvetliť rozdiel medzi 

vednými odbormi ekológia a environmentalistika. 

Uviesť príklad vplyvu znečistenej vody, pôdy, 

ovzdušia na život organizmov a človeka. Uviesť 

príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia. Uviesť 

príklad nepriaznivého vplyvu exhalátov, tepelných 

elektrární, priemyselnej a chemickej výroby, 

dopravy na životné prostredie. Navrhnúť možnosť 

využívania alternatívneho zdroja energie alebo 

ekologickej likvidácie odpadu v okolí. Rozlíšiť 

všeobecnú ochranu prírody a osobitnú ochranu 

prírody a krajiny. Poznať a pomenovať na ukážke 

aspoň tri druhy chránených rastlín. Uviesť príklad 

chráneného obojživelníka a plaza. Uviesť príklad 

chráneného vtáka a chráneného cicavca. 

Vymenovať aspoň tri kategórie chránených území. 

Uviesť príklad národného parku, chránenej 

krajinnej oblasti a prírodnej rezervácie. Uviesť 

príklad vzácneho minerálu, ktorý sa vyskytuje na 

Slovensku. 

Praktické aktivity 

2 hod. 

 Psychomotorické: 

- pozorovanie rozmnožovacích orgánov výtrusných 

a semenných rastlín, 

- mikroskopické pozorovanie a odlíšenie bunkovej stavby tiel 

organizmov, 

-  porovnanie stavby vtáčieho vajca , 

- navrhnúť optimálne životné prostredie našej triedy.  

Rozlíšenie baktérií, rastlín a húb podľa životných 

procesov. Pozorovanie rozmnožovacích orgánov 

výtrusných a semenných rastlín. Rozlíšenie 

životných procesov živočíchov podľa funkcií 

sústav orgánov. Mikroskopické pozorovanie 

a odlíšenie bunkovej stavby tiel organizmov. 

Porovnanie vonkajšej  a vnútornej  stavby tiel 

rastlín  a živočíchov. Stavba vtáčieho vajca. Zložky 

životného prostredia našej triedy (školy, bydliska). 

Návrh optimálneho životného prostredia našej  

triedy (školy, bydliska). Ako zlepšiť životné 

prostredie našej triedy (vybraného priestoru školy a 

pod.). 

 Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu biológia na jednotlivé vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ. učivo 

(povinné) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové učivo 

(disponibilné) 

30% 
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Človek a 

spoločnosť 

Téma č. 3  

Téma č. 4 

Téma č. 5 

- význam dedičnosti, premenlivosti a rozmanitosti organizmov,  

- vplyv dedičných chorôb na život človeka, 

- význam návštevy genetickej poradne, 

- preventívne opatrenia v starostlivosti o životné prostredie- štátna 

ochrana prírody, chránené rastliny, živočíchy, chránené územia, 

- návrh optimálneho životného prostredia našej  triedy (školy, bydliska). 

4  

Človek a príroda všetky témy - pozná závislosti organizmu od prostredia a vzájomné vzťahy medzi 

organizmami. 

3  

Človek a hodnoty Téma č. 4 - pozná faktory ovplyvňujúce  životné prostredie, ich vplyv na zdravie, 

život organizmov a ľudí, 

- vie uviesť význam recyklácie druhotných surovín, negatíva 

hromadenia odpadov, ničenia dažďových pralesov, výroba a spotreba 

energie, 

- pozná príčiny a dopady na ekosystémy, možnosti riešenia, 

- navrhuje rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov. 

4  

Umenie a kultúra Téma č. 5 - navrhuje a vyrába plagáty s tématikou globálnych problémov, 

- vytvára prezentácie s témou ochrany ŽP. 

2  

Človek a svet práce Téma č. 5 - navrhuje rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, 

- používa správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

- využíva učebné, kompenzačné a iné pomôcky. 

3  

Jazyk a 

komunikácia 

všetky témy - identifikuje a správne používa základné pojmy,  

- vie objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky 

objektov a procesov,  

- vie využiť informačné a komunikačné zdroje,  

- vie zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky,  

- vie vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej 

učebnej téme. 

3  

Matematika a práca 

s informáciami 

Téma č. 4 - vie triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, 

- pripraviť prezentácie o globálnych problémoch. 

2  

Prierezové témy 

Environmentálna výchova   - má pozitívny vzťah k prírode, 

- vie uviesť príklady narušenia ekologickej rovnováhy. 

  

Ochrana života a zdravia      - vie písať proces obnovy ekosystému.   

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 Štátnych 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 Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

Základné znaky 

a životné 

procesy 

organizmov  

- identifikuje 

a správne používa 

základné pojmy 

- má pozitívny 

vzťah ku všetkému 

živému 

- rozumie obsahom 

a významom slov 

a slovných spojení 

- chápe fungovanie 

prírododných 

zákonitostí ako súhrn 

na seba 

nadväzujúcich 

súvislosti 

- uvedomuje si 

význam živých 

tvorov 

- rozozná problém  

Základná stavba 

organizmov 

- vie vysvetliť 

základné znaky 

žívých objektov a 

procesov 

- pozná dôsledky  

narušenia 

biologickej 

rovnováhy 

 

- dokáže dešifrovať 

a vhodne použiť 

rôzne symboly 

- vie rozpoznať 

problém alebo 

konflikt 

v medziľudských 

vzťahoch 

- pozná biologickú 

podstavu 

organizmov 

- vie si obhájiť vlastný 

postoj 

Dedičnosť a jej 

podstata 

- používa základné 

poznatky o 

dedičnosti a 

premenlivosti 

- pozná význam 

genetických 

poradní 

- uvedomuje si 

svoju biologickú 

identitu 

- pozná hodnotu 

každého jedinca 

- chápe dôležitosť 

a jedinečnosť 

každého tvora 

- vytvára si vlastný názor 

 

Životné 

prostredie 

organizmov 

a človeka 

- identifikuje 

príčiny a dopady 

ekologických 

problémov na 

ekosystémy 

- prijíma a rozvíja 

kultúrne a prírodné 

hodnoty  

- správa sa 

kultúrne, 

kultivovane a 

citlivo ku všetkému 

živému 

- vie prezentovať 

a zhodnotiť výsledky 

svojej činnosti  

- vie uviesť príčiny 

a dopady 

globálnych 

ekologických 

problémov 

- dokáže vyjadriť svoj 

názor 

Praktické 

aktivity 

- využíva 

informačné 

a komunikačné 

zdroje, vyhľadáva, 

triedi a spracováva 

dáta z rôznych 

zdrojov 

-  dokáže vyjadriť 

aký vplyv má 

človek na zmenu 

ekosystémov 

- všíma si vplyv 

globálnych 

problémov na 

medzinárodné 

vzťahy 

- dokáže sa 

dopracovať ku 

konštruktívnemu 

riešeniu problému 

- pozná prírodné 

a ekologické 

podmienky 

najbližšieho aj 

širšieho okolia 

školy 

- pozná rôzne informačné 

pramene 

- efektívne využíva 

skupinovú prácu 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

Pre výučbu predmetu biológia je veľmi dôležitý zmyslový zážitok, preto aj voľba metód a foriem práce by mala byť nápaditá a stimulujúca. 

Dôležité je v žiakoch vyvolať záujem a citové prežívanie prírody a cez hlboký zmyslový zážitok vybudovať v žiakoch celoživotný vzťah 

a záujem o prírodu. 

Metódy a formy práce: 

- rozhovor a diskusia, 

- práca s textom, 
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- práca v skupinkách, 

- využívanie obrazov, makiet, modelov živých organizmov, 

- návšteva zoo, botanickej záhrady, terária, 

- výroba pomôcok s prírodných materiálov, 

- vyhľadávanie textov, obrázkov na internete, ich spracovanie, 

- príprava prezentácii, 

- hry, 

- úvaha na určenú tému, 

- využívanie DVD, videa, diapozitívov. 

 

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

a pod..  

Učebnica: Hantabálová a kol, 2003: Prírodopis pre 9. ročník základných škôl. SNP, 103 s. ISBN 80-18-00004-3 

Internet, odborná literatúra, odborná časopisy, tlač 

Poznámka: V súčasnosti nie sú nové knihy pre 9. ročník, z toho dôvodu do termínu dodania budeme používať staré. 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Hodnotenie predmetu biológia je podľa metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu na základných školách určené známkou. 

Priebežne počas roka sa žiaci hodnotia prevažne ústnou odpoveďou, nakoľko predmet biológia má za jeden z cieľov rozvíjať v žiakoch 

schopnosti komunikácie a ústnej prezentácie svojich vedomostí. Ústne hodnotenie je doplnené písomným preverením vedomostí približne 

raz štvrťročne z väčšieho rozsahu preberaného učiva, prípadne častejšie s obsahovo menšieho rozsahu učiva. Priebežne počas roka je 

možné žiakov klasifikovať ústne, poukázať na pokrok aj nedostatky vo vedomostiach, ktoré je treba doplniť. Praktické vedomosti žiakov 

sa hodnotia známkou z laboratórnych cvičení, projektov, atď. Na stimuláciu k učeniu je možné využiť hodnotenie bodmi, pochvalou, 

knižnou odmenou. 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 – 9. 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 Osobnosť, ktorá 

sa dobre orientuje v rôznych informačných tokoch plynúcich z médií, z okolia, či z internetu. 

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, 

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, 
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K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.  

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú 

zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach: 

- otvorená komunikácia, 

- dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba, 

- pozitívne hodnotenie iných, 

- tvorivosť a iniciatíva, 

- vyjadrovanie citov, 

- empatia, 

- asertivita, 

- reálne a zobrazené vzory, 

- prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo, 

- komplexná prosociálnosť, 

- etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania, 

- etika a ekonomické hodnoty, 

- etika a náboženstvá – tolerancia a úcta, 

- rodina, v ktorej žijem, 

- výchova k manželstvu a rodičovstvu, 

- ochrana prírody a životného prostredia. 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania je poskytnúť žiakom impulzy a 

pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, 

základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v 

medziľudských vzťahoch vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie umožniť 

žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie umožniť žiakom osvojiť si základné 

postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie 

spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, 

chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť 

základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, 

chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou 

životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy 

súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a 
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životného prostredia učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť 

odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život rozvíjať u žiakov povedomie 

vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického 

diváka Žiak 8. ročníka vie vysvetliť základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými 

hodnotami a normami. Chápe základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom. Učí sa 

rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou, formulovať životné ciele, zdôvodniť základné mravné normy. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   2 hodiny/týždeň 

 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Prehlbovanie 

komunikačných 

spôsobilostí 

 

Počúvanie, vedenie dialógu, riešenie 

konfliktov. 

Asertivita, orientovaná na 

prosociálnosť, požiadať o láskavosť, 

hovoriť adresne, vedieť povedať nie, 

oprávnená a neoprávnená kritika. 

Kognitívny: 

Žiak pozná zásady prijímania a vyslovenia komplimentu, 

prijímania oprávnenej i neoprávnenej kritiky. 

Afektívny: 

Žiak chápe dôležitosť rozvoja vlastnej komunikácie pre 

rozvoj vzťahov, vníma vlastné omyly ,čo ho vedie k väčšej 

otvorenosti prijať kritiku. 

Psychomotorický: 

Žiak vie, aké má miesto asertivita v prosociálnom správaní. 

Žiak sa snaží správať prosociálne. 

Žiak je schopný vyjadriť i prijať 

kompliment. Je schopný pokojne prijať 

oprávnenú kritiku, na neoprávnenú 

kritiku reaguje podľa zásad asertívneho 

správania 

Zdravý životný štýl 

 

Povedomie vlastnej hodnoty, rozvíjanie 

skromnosti (opak neprimeraného 

sebaoceňovania), nepovyšovať sa nad 

iných vo vystupovaní, v nárokoch, 

dobroprajnosť, cieľavedomosť, 

pracovitosť, usilovnosť, čistota 

zmýšľania, rečí, prejavov správania v 

oblasti sexuality, význam studu a 

intimity v prejavoch náklonnosti medzi 

chlapcom a dievčaťom, kultivované 

vyjadrovanie svojich citov, hlavne 

negatívnych, veselosť, sebaovládanie. 

Zmysluplné využitie voľného času. 

Kognitívny: 

Žiak pozná zásady, ktoré sa súvisia so zdravým životným 

štýlom a vie ich vysvetliť, vie popísať význam studu a 

intimity v prejavoch náklonnosti medzi chlapcom 

a dievčaťom, vie vymenovať možnosti trávenia voľného 

času vo svojom prostredí. 

Afektívny: 

Žiak chápe dôležitosť zdravého životného štýlu aj vo 

svojom živote. 

Psychomotorický: 

Žiak vo svojom živote uplatňuje zásady zdravého životného 

štýlu. 

Žiak vo svojom živote uplatňuje zásady 

zdravého životného štýlu. Má svoje 

koníčky a vie o nich so záujmom 

hovoriť Voľný čas využíva vyvážene na 

zábavu, na pomoc, na prehlbovanie 

vzťahov, na svoje záujmy. 

Závislosti 

 

Poukázať na škodlivosť závislostí, 

ktoré znehodnocujú a ohrozujú život – 

Kognitívny: 

Žiak pozná škodlivosť závislosti od fajčenia, alkoholu, 

Žiak na ponuky k neviazanej zábave 

alebo iným druhom závislostí odpovedá 



331 

 

fajčenie, alkohol, omamné látky, 

konzumný a nezodpovedný sex, hracie 

automaty, nadmerné sledovanie 

televízie, sekty a kulty, skupiny 

orientované na rasovú neznášanlivosť. 

omamných látok, hracích automatov, televízie, internetu, 

sexu, siekt, skupín orientovaných na rasovú neznášanlivosť. 

Afektívny: 

Žiak si uvedomuje množstvo ponúk na závislosť. 

Reflektuje mieru vlastnej slobody od rôznych závislostí. 

Túži zostať slobodným. 

Psychomotorický: 

Žiak vie, čo spôsobujú závislosti v živote mladého človeka 

– „nie“. 

Je schopný posúdiť mieru pri rôznych 

ponukách zábavy. Akákoľvek 

neznášanlivosť voči osobám alebo 

skupinám osôb je mu cudzia. 

Masmediálne vplyvy 

 

Reflektovať vplyv masmédií - 

prosociálne vzory v masmédiách, 

kritické hodnotenie videoprodukcie a 

televíznych programov, analýza filmu, 

výchova kritického diváka, možnosti 

pozitívneho ovplyvňovania televíziou. 

Televízia, rozhlas, tlač  a internet ako 

zdroje informácií, ktoré nie vždy 

korešpondujú s realitou a často 

zavádzajú.  

Kognitívny: 

Žiak vie vymenovať pozitíva i negatíva masmédií hlavne 

televízie a internetu. Je kritický pri preberaní informácií 

z nich, porovnáva ich z viacerých zdrojov- najmä pri 

informáciách finančného charakteru.. 

Afektívny: 

Žiak je citlivý na zámery filmovej produkcie (etický 

odkaz), nepodlieha vplyvu reklamy, prehodnocuje získané 

informácie bez vplyvu emócií. 

Psychomotorický: 

Žiak je schopný si vyberať televízne programy. Vie posúdiť 

korektnosť nimi poskytovaných informácií. Disponuje 

základnými zručnosťami z oblasti finančnej gramotnosti, 

ako platba kartou, spôsob otvorenia osobného účtu, 

vyhľadávanie informácií o úrokových sadzbách, 

vyhľadávanie cenových ponúk rôznych produktov na 

internete. 

 

Žiak je pripravený vyhodnotiť etické 

prvky filmu, alebo vysielania (vhodného 

pre svoju vekovú kategóriu). Vo 

virtuálnej realite hľadá to, čo podporuje 

jeho zdravý životný štýl. 

Finančné informácie prichádzajúce 

z médií dokáže správne vyhodnotiť, 

porovnať s informáciami z iného zdroja, 

nepodlieha vplyvu reklamy, ale je 

zdravo kritický k nepodloženým 

informáciám.   

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

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Základ

. učivo 

(povin

né)100

% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibiln

é) 

Človek a 

spoločnosť 

Téma 

č. 1 

- je zodpovedný, rozširuje svoje vedomosti prostredníctvom moderných technológií 

- je iniciatívny a tvorivý 

  

 Téma 

č. 2 

- chráni zdravie   

 Téma 

č. 3 

- odoláva nástrahám závislostí   

 Téma 

č. 4 

- snaží sa o sledovanie televízie na základe výberu, je zdravo kritický, rozhľadený   
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Človek a 

hodnoty 

Téma 

č. 1 

- je iniciatívny a tvorivý   

 
Téma 

č. 2 

- je zodpovedný k svojmu zdraviu   

 
Téma 

č. 3 

- je kamarátsky a prosociálny   

 
Téma 

č. 4 

- je pravdovravný, selektuje získané informácie, odmieta nátlak a manipuláciu zo strany medií   

Umenie a 

kultúra 

Téma 

č. 1 

- vníma krásu aj jednoduchých vecí   

Téma 

č. 2 

- hľadá pozitívne vzory pre svoj životný štýl   

 Téma 

č. 3 

- nepodlieha zlej reklame   

 Téma 

č. 4 

- je zodpovedný  pri sledovaní masmédií, vie oceniť nielen etickú a odbornú ale aj estetickú úroveň 

informácií 

  

Človek a svet 

práce 

Téma 

č. 1 

- je tvorivý   

 Téma 

č. 2 

- je starostlivý o svoje zdravie   

 Téma 

č. 3 

- je proti všetkým druhom závislostí   

 Téma 

č. 4 

- je pravdovravný,  disponuje IKT- zručnosťami    

Človek 

a príroda 

 

 

 

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č. 1 

- je empatický    

Téma 

č. 2 

- zdravie si upevňuje v prírode   

Téma 

č. 3 

- odmieta závislosti   

Téma 

č. 4 

- je zodpovedný, pravdovravný, neustále sa vzdeláva, čím sa lepšie dokáže orientovať 

v poskytovaných informáciách 

  

Téma 

č. 1 

- rozširuje svoje vedomosti prostredníctvom moderných technológií   

Téma 

č. 2 

- prejavuje úctu všetkým formám života 

- dbá o zdravý životný štýl  

  

Téma 

č. 3 

- je obozretný pred vplyvom siekt a kultov   

 Téma 

č. 4 

- je ústretový snahám pozitívneho ovplyvňovania televíziou    

Prierezové témy 



333 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- je solidárny, empatický a prosociálny   

Environmentálna výchova - chráni prírodu   

Mediálna výchova - utvára si asertívny vzťah k médiám   

Multikultúrna výchova - je empatický   

Celkový počet disponibilných hodín   

Celkový počet hodín základného (povinného) učiva   

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 

Prehlbovanie 

komunikačných 

spôsobilostí 

 

Vedieť pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií. 

Vedieť aktívne 

počúvať. 

Mať 

zodpovednosť za 

svoje správanie. 

Vytvárať pozitívne 

medziľudské vzťahy. 

Vedieť sa 

realizovať a 

projektovať si 

svoj osobný 

rozvoj. 

Vedieť sa učiť a 

poznať vlastný štýl 

učenia. 

Zdravý životný štýl 

 

Vedieť pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií. 

Vedieť slušne 

komunikovať 

a argumentovať. 

Vedieť zvládať 

vlastné emócie a 

správať sa 

kultivovane. 

Poznať sebahodnotenie 

s prijatím sebakritiky 

a uvedomovaním si 

svojich silných stránok. 

Vedieť zvládať 

vlastné emócie a 

správať sa 

kultivovane. 

Vedieť aktívne 

pracovať s IKT. 

Závislosti 

 

Vedieť pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií. 

Vedieť slušne 

komunikovať 

a argumentovať. 

Mať 

zodpovednosť za 

svoje správanie. 

Vedieť zvládať vlastné 

emócie a správať sa 

kultivovane. 

Vedieť uznať 

názory iných ľudí 

a spolupracovať 

v tíme. 

Mať vlastnú 

sebadôveru 

a sebaúctu. 

Masmediálne vplyvy 

 

Vedieť pracovať s 

rôznymi zdrojmi 

informácií. 

Vedieť slušne 

komunikovať 

a argumentovať. 

Mať 

zodpovednosť za 

svoje správanie. 

Správať sa kultivovane. 

Nepodlieha manipulácii 

a ovplyvňovaniu. Je 

finančne zodpovedný, 

dobre sa orientuje 

v informáciách 

o produktoch a 

službách 

Vedieť uznať 

názory iných ľudí 

a spolupracovať 

v tíme. 

Dokáže 

vyhodnotiť 

informácie 

z rôznych zdrojov. 

Vedieť aktívne 

pracovať s IKT 

a vyhľadávať rôzne 

zdroje informácií, 

napr. o bankových 

produktoch 

a službách. 
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5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

Cieľom etickej výchovy je nielen informovať žiaka o etických zásadách, ale pomáhať mu, aby si vytvoril na danú tému vlastný názor 

a osvojil si primerané postoje a správanie. Hodiny etickej výchovy majú byť zaujímavé a podnetné, majú pripraviť žiaka na život 

v spoločnosti, ktorá potrebuje zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom. 

 

Metódy a formy práce: 

- anketové metódy (dialóg, diskusia), 

- heuristická metóda 

- metóda učenia sa vlastnou skúsenosťou 

- zážitkové metódy (skúsenostné metódy), 

- učenie posilňovaním žiaduceho správania, 

- učenie disciplinovaním, 

- skupinová práca, 

- práca vo dvojiciach, 

- riešenie problému vyplývajúceho z témy, 

- rolové aktivity, 

- príprava a prezentácia vlastnej práce vytvorenej v PowerPointe na danú tému, 

- práca s textom. 

 

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

a pod.. 
Metodický materiál k predmetu Etická výchova - L. Lencz, O. Križová I., II., III. 1993 

Metódy etickej výchovy - L. Lencz, 1993 

Etická výchova -Roche-Olivar, 1991 

Zdravie – časopis 

Rodina a škola – časopis 

Poviedky z beletrie 

Edukačný portál 

 

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: Náboženská výchova – 9. 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. 

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. 

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.  
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Učivo predmetu má v každom ročníku určenú základnú ročníkovú tému a ročníkový cieľ. Pre 9. ročník ZŠ je touto témou  

„Zodpovednosť človeka“. Ročníkovým cieľom je posúdiť hodnotu zodpovednosti, uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za iných, 

za svet, v ktorom žijem, formovať návyk kresťanského životného štýlu.    

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 0,5 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda   0,5 hodiny/týždeň 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Zodpovednosť 

2 hod. 

Etymológia pojmu.zodpovednosť. 

Život – pozvanie k zodpovednosti 

(podobenstvo o talentoch).  

 

Kognitívny:  

Vysvetliť etymológiu pojmu zodpovednosť. Objaviť 

posolstvo biblického textu podobenstva o talentoch. 

Afektívny: 

Na základe podobenstva o talentoch si uvedomiť 

pozvanie k zodpovednosti pre svoj život.  

Psychomotorický: 

Formovať postoj zodpovednosti za svoj život. 

Vysvetliť etymológiu pojmu 

zodpovednosť. Objaviť posolstvo 

biblického textu podobenstva o talentoch. 

Aplikovať podobenstvo o talentoch ako 

pozvanie k zodpovednosti pre svoj život. 

Formovať postoj zodpovednosti za svoj 

život. 

Zodpovednosť za 

seba 

3 hod. 

Sebarozvoj (sebaocenenie a prijatie). 

Potreba životných vzorov. 

Korekcia mediálnych vzorov 

(imitovanie vzorov). 

Výzva k hľadaniu a odkrývaniu 

životného zmyslu. 

Ponuka kresťanských vzorov. 

Kognitívny:  

Racionálne sa konfrontovať s potrebou životných vzorov. 

Kriticky analyzovať ponuku mediálnych vzorov 

a konfrontovať svoj postoj voči vzorom. 

Afektívny: 

Rozvíjať schopnosť sebaporozumenia. Vnímať 

sebaocenenie a prijatie ako podmienku sebarozvoja. 

Z pohľadu humanizmu oceniť kresťanskú ponuku 

nasledovania Ježiša Krista ako životného vzoru. 

Psychomotorický: 

Formovať postoj sebakorekcie vychádzajúcej 

z rovnováhy medzi potrebou originality a potrebou 

začlenenia sa.  

Racionálne sa konfrontovať s potrebou  

s potrebou životných vzorov. Kriticky 

analyzovať ponuku mediálnych vzorov 

a konfrontovať svoj postoj voči vzorom. 

Rozlíšiť medzi manipulačným vzorom 

a vzorom ponúkajúcim sprevádzanie. 

Rozvíjať schopnosť sebaporozumenia. 

Vnímať sebaocenenie a prijatie ako 

podmienku sebarozvoja. Z pohľadu 

humanizmu oceniť kresťanskú ponuku 

nasledovania Ježiša Krista ako životného 

vzoru. Formovať postoj sebakorekcie 

vychádzajúcej z rovnováhy medzi 

potrebou originality a potrebou začlenenia 

sa. 

Zodpovednosť za 

svoju vieru 

4 hod. 

Prečo veriť ? (dôvody pre vieru, 

dôvody pre neveru). 

Poverčivosť – nesprávna forma 

religiozity.  

Nebezpečenstvo siekt a ich ponuky 

dnes. Vyznanie viery – rozhodnutie pre 

vieru. Reč Cirkvi – metaforická reč 

Kognitívny: 

Analyzovať dôvody pre náboženskú vieru. Logicky 

zdôvodniť poverčivosť ako prejav nezrelej religiozity. 

Opísať znaky sekty. Porovnať sektu a Cirkev. Vysvetliť 

pôvod siekt a techniky manipulácie. Porozumieť vývoju 

reči Cirkvi v historickom kontexte. Na odkaze II. 

vatikánskeho koncilu predstaviť potrebu novej reči 

Analyzovať dôvody pre náboženskú vieru. 

Logicky zdôvodniť poverčivosť ako prejav 

nezrelej religiozity. Opísať znaky sekty. 

Porovnať sektu a Cirkev. Vysvetliť pôvod 

siekt a techniky manipulácie. Interpretovať 

biblické texty obsahujúce vyznanie viery 

Ježišových učeníkov a nájsť súvislosť 
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dogiem. Nová reč Cirkvi – II. 

vatikánsky koncil. 

Kresťanská zrelosť (sviatostný život). 

Cirkvi súčasnej spoločnosti. 

Afektívny: 

Prijať skutočnosť religiozity človeka ako prejavu túžby 

po presahu samého seba. Vnímať sekularizmus ako 

prejav neporozumenia reči Cirkvi. 

Psychomotorický: 

Rozvíjať kresťanské prvky spirituality v osobnostnom 

raste. 

s apoštolským vyznaním viery. 

Reprodukovať vyznanie viery ako akt 

dôvery.  Jednoduchým spôsobom vysvetliť 

historický kontext vzniku apoštolského 

a nicejsko-carihradského vyznania viery. 

Rozlíšiť jednotlivé časti vyznania viery 

a ich konkrétnych významov. Porozumieť 

vývoju reči Cirkvi v historickom kontexte. 

Na odkaze II. vatikánskeho koncilu 

predstaviť potrebu novej reči Cirkvi 

súčasnej spoločnosti. 

Vnímať sekularizmus ako prejav 

neporozumenia reči Cirkvi. 

Rozvíjať kresťanské prvky spirituality 

v osobnostnom raste. 

Zodpovednosť za 

budovanie 

vzťahov 

4 hod. 

Túžba po presiahnutí seba. (ontologická 

potreba lásky človeka k človeku 

a človeka k Bohu). 

Vzťahy muž a žena (Pieseň piesní). 

Priateľstvo a láska. 

Ideál rodiny a pseudorodina. 

Medzigeneračné vzťahy. 

 

Kognitívny: 

Objaviť ontologickú potrebu lásky človeka k človeku 

a človeka k Bohu. Nájsť rozdiely medzi priateľskou 

láskou, láskou muža a ženy, láskou rodičovskou a láskou 

k Bohu. Porozumieť svojmu postaveniu v rodine a 

osvojiť si riešenia rodinných konfliktov.  

Afektívny: 

Oceniť význam budovania vzťahov ako naplnenia života 

zmyslom. Vnímať hodnotu lásky ako proces dozrievania. 

Uvedomiť si riziká zneužitia túžby človeka po láske. 

Oceniť význam kvalitného budovania partnerského 

vzťahu ako základ hodnotného manželstva a rodiny. 

Psychomotorický: 

Formovať návyk vonkajších prejavov úcty k človeku. Na 

modelových situáciách si precvičiť riešenia rodinných 

konfliktov. Zostaviť hierarchiu hodnôt v partnerských 

vzťahoch. 

Objaviť ontologickú potrebu lásky človeka 

k človeku a človeka k Bohu. Nájsť 

rozdiely medzi priateľskou láskou, láskou 

muža a ženy, láskou rodičovskou a láskou 

k Bohu.  

Oceniť význam budovania vzťahov ako 

naplnenia života zmyslom. Vnímať 

hodnotu lásky ako proces dozrievania. 

Uvedomiť si riziká zneužitia túžby 

človeka po láske. Zostaviť hierarchiu 

hodnôt v partnerských vzťahoch. 

Oceniť význam kvalitného budovania 

partnerského vzťahu ako základ 

hodnotného manželstva a rodiny. 

Formovať návyk vonkajších prejavov úcty 

k človeku. Rozlíšiť rôzne formy spolužitia 

dvoch ľudí v súčasnosti. Predstaviť rodinu 

ako optimálne Bohom chcené 

spoločenstvo osôb zamerané na dobro jej 

členov a na prijatie a výchovu detí. 

Porozumieť svojmu postaveniu v rodine a 

osvojiť si riešenia rodinných konfliktov.  

Na modelových situáciách si precvičiť 

riešenia rodinných konfliktov.  Hľadať 

kompromis pri riešení medzigeneračných 

konfliktov. 

 
Zodpovednosť Ekológia a zodpovednosť (globálne Kognitívny: Na základe analýzy súčasných 
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človeka za svet, 

v ktorom žije. 

4 hod. 

problémy). 

Angažovanosť kresťana v spoločnosti           

(politika, štátny režim). 

Úloha Cirkvi v spoločnosti. 

Kresťanské denominácie na Slovensku. 

Ekumenizmus. 

Na základe analýzy súčasných ekologických javov 

v konfrontácií s posolstvom biblického textu Gn 1,28-29 

vyjadriť dôležitosť ekologického myslenia a správania sa 

človeka. Zdôvodniť potrebu angažovanosti kresťanov 

v politike a verejnom živote. Charakterizovať jednotlivé 

kresťanské denominácie na Slovensku a objaviť spoločné 

základy viery.  

Afektívny: 

Vnímať potrebu ekologického myslenia človeka. 

Akceptovať existenciu kresťanských denominácií ako 

dôsledok historického vývinu. Oceniť asertívnu 

komunikáciu a správanie ako prejav spolupráce. 

Psychomotorický: 

Praktizovať zručnosti triedenia odpadu v domácnosti 

a šetrného zaobchádzania s prírodnými zdrojmi. 

Osvojovať si postoj kresťanskej angažovanosti 

v spoločnosti a v Cirkvi. Rozvíjať postoj tolerancie ku 

kresťanom iných denominácií. Formovať postoj 

spolupráce v ekumenickom duchu v sociálnej oblasti. 

ekologických javov v konfrontácií 

s posolstvom biblického textu Gn 1,28-29 

vyjadriť dôležitosť ekologického myslenia 

a správania sa človeka.  

Vnímať potrebu ekologického myslenia 

človeka. Praktizovať zručnosti triedenia 

odpadu v domácnosti a šetrného 

zaobchádzania s prírodnými zdrojmi. 

Akceptovať vlastnú zodpovednosť prijatím 

svojej úlohy na spoluvytváraní sveta. 

Zdôvodniť potrebu angažovanosti 

kresťanov v politike a verejnom živote.  

Osvojovať si postoj kresťanskej 

angažovanosti v spoločnosti a v Cirkvi. 

Charakterizovať jednotlivé kresťanské 

denominácie na Slovensku a objaviť 

spoločné základy viery.  

Akceptovať existenciu kresťanských 

denominácií ako dôsledok historického 

vývinu. Oceniť asertívnu komunikáciu 

a správanie ako prejav spolupráce. 

Rozvíjať postoj tolerancie ku kresťanom 

iných denominácií. Formovať postoj 

spolupráce v ekumenickom duchu 

v sociálnej oblasti. 

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

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ. 

učivo 

(povinn

é) 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo 

(disponibilné) 

30% 

Človek 

a spoločnosť      

 

 

 

 

Téma 

č.1 

- uvedomuje si potrebu zodpovednosti za seba, iných, svet, v ktorom žije 1  

Téma 

č.2 

- uvedomuje si opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách 1  

Téma 

č.3 

- uvažuje nad prínosom spirituality pre sociálnu zrelosť 1  

Téma 

č.4 

- je pripravený stotožniť sa s ideálom rodiny 

- vníma kvalitu vzťahu ako základ manželstva a rodiny 

1  

Téma 

č.5 

- preberá zodpovednosť za angažovanosť v spoločnosti 1  
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Človek 

a hodnoty   

Téma 

č.1 

- rozumie empatickému správaniu sa z pohľadu zodpovednosti 1  

Téma 

č.2 

Téma 

č. 3 

Téma 

č. 4 

Téma 

č. 5 

- je schopný kritického pohľadu na mediálne vzory a vie ich korigovať 

- je otvorený pre transcendentný rozmer života 

- učí sa tolerancii, ústretovosti, ale aj kritickosti 

- učí sa chápať postoje a hodnoty iných, je otvorený pre ekumenický dialóg 

2  

Umenie a 

kultúra 

Téma 

č.1,2,

3,4 

- uvedomuje si prínos kresťanského humanizmu pre rozvoj zodpovednosti 

- uvedomuje si prínos kresťanstva ako cestu sebarozvoja 

1  

Téma 

č.5 

- oceňuje prínos kresťanskej kultúry v ľudskej kultúre 1  

Človek a svet 

práce 

Téma 

č.1, 2, 

3, 4, 

5 

- učí sa spolupráci 

- plánuje a podieľa sa na riešení úloh, vie navrhnúť riešenie problému  

1  

Človek a 

príroda 

Téma 

č.5 

- objavuje kresťanský pohľad na ekologickú otázku 

- aktívne sa podieľa na ochrane životného prostredia  

1  

Jazyk a 

komunikácia 

Téma 

č.1 

- dokáže obhájiť svoj názor a empaticky komunikovať 1  

Téma 

č.2 

- rozumie potrebe komunikácie ako potrebe sebarozvoja 1  

Téma 

č.3 

Téma 

č.4  

- kladie si otázky a zisťuje odpovede, prispieva k diskusii 

- formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory 

1 

1 

 

Téma 

č.5 

- rozumie potrebe  ekumenického dialógu 1  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- objavuje dôležitosť zodpovednosti za vlastný život, vie obhájiť a zdôvodniť vlastný názor, vníma 

potrebu osobného rozhodnutia pre vieru 

  

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k prostrediu, v ktorom žije, uvedomuje si zodpovednosť za riešenie 

ekologických otázok 

  

Mediálna výchova - dokáže kriticky vnímať informácie týkajúce sa rodiny a manželstva, je schopný korekcie 

mediálnych vzorov  

  

Multikultúrna výchova - dokáže vnímať a tolerovať rozdielne vierovyznania, je schopný empatie a spolupráce    

Celkový počet disponibilných  hodín    

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva 17/100  
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% 

Celkový počet hodín/školský rok 17/100 % 

 

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, 

- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti, 

- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry. 

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Téma Kompetencie 

Komunikačné K riešeniu 

problémov 

Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

Zodpovednosť 

 

Rozumie 

empatickej 

komunikácii 

a správaniu sa 

z pohľadu 

zodpovednosti 

človeka za človeka. 

Plánuje a podieľa 

sa na riešení úloh 

s inými. 

Obhajuje svoj 

názor. 

Objavuje prínos 

kresťanského 

humanizmu pre 

rozvoj 

zodpovednosti 

jednotlivca a 

spoločnosti 

Dokáže si 

uvedomiť svoju 

potrebu 

zodpovednosti za 

seba a za iných. 

Uvažuje nad 

princípmi 

zodpovednosti. 

Dokáže si 

uvedomiť rozmer 

zodpovednosti. 

Objavuje 

kresťanský pohľad 

na zmysel 

zodpovednosti za 

život. 

Učí sa učiť 

spoluprácou 

Zodpovednosť za 

seba 

 

Rozumie potrebe 

komunikácie ako 

potrebe 

sebarozvoja. 

Je schopný 

kritického pohľadu 

na mediálne vzory. 

Je schopný 

korekcie 

ponúkaných 

vzorov. 

Objavuje prínos 

kresťanstva ako 

cestu sebarozvoja 

a hľadania 

životného zmyslu 

človeka 

Uvažuje nad 

potrebou vzorov. 

Dokáže si 

uvedomiť 

opakovanosť 

archetypálnych 

skúseností 

opakujúcich sa v 

deji ách ľudstva. 

Oceňuje skúsenosť 

Učí sa učiť 

spoluprácou 
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druhých ľudí – 

vzorov z dejín 

cirkvi. 

Zodpovednosť za 

svoju vieru 

 

Prispieva k diskusií 

v pracovnej 

skupine. Kladie si 

otázky a zisťuje 

odpovede. 

Formuluje 

a vyjadruje svoje 

myšlienky 

a názory. Rozumie 

reči Cirkvi a 

objavuje  jej nový 

rozmer. 

Je schopný 

kritického pohľadu 

na dôvody pre 

náboženskú vieru. 

Zaujíma sa o 

problém siekt. Je 

schopný logického 

zdôvodnenia 

poverčivosti. 

Objavuje prínos 

kresťanstva ako 

cestu sebarozvoja 

a hľadania 

životného zmyslu 

človeka 

Uvažuje nad 

prínosom 

spirituality pre 

sociálnu zrelosť. 

Dokáže si 

uvedomiť potrebu 

osobného vyznania 

viery ako 

rozhodnutia pre 

vieru. Aplikuje vo 

svojom živote 

jednotlivé prvky 

spirituality. 

Učí sa učiť 

spoluprácou. Učí 

sa triediť a hľadať 

informácie. 

Zodpovednosť za 

budovanie 

vzťahov 

 

Prispieva k diskusií 

v pracovnej 

skupine. Kladie si 

otázky a zisťuje 

odpovede. 

Formuluje 

a vyjadruje svoje 

myšlienky 

a názory. Rozumie 

potrebe asertívnej 

komunikácie pri 

budovaní vzťahov 

a prekonávaní 

konfliktov.  

Je schopný 

kritického pohľadu 

na rozdiel rodiny a 

pseudorodiny. Je 

schopný kritického 

riešenia konfliktov 

vo vzťahoch. 

Objavuje prínos 

kresťanstva pre 

ochranu 

manželstva 

a rodiny. 

Učí sa tolerancií, 

ústretovosti ale aj 

kritickosti k iným, 

učí sa chápať ich 

potreby a postoje. 

Dokáže si 

uvedomiť túžbu po 

presiahnutí seba. 

Preberá 

zodpovednosť za 

sebaurčenie 

a sebarealizáciu, 

objavuje prvky 

zodpovedného 

konania pri 

budovaní vzťahov. 

Učí sa učiť 

spoluprácou 

Zodpovednosť 

človeka za svet, 

v ktorom žije. 

 

Prispieva k diskusií 

v pracovnej 

skupine. Kladie si 

otázky a zisťuje 

odpovede. 

Formuluje 

a vyjadruje svoje 

myšlienky 

a názory. Rozumie 

potrebe 

ekumenického 

dialógu. 

Je schopný 

kritického pohľadu 

na otázku ekológie, 

ekumenickej 

spolupráce. Chápe 

existenciu 

kresťanských 

denominácií ako 

dôsledku 

historického 

vývinu. 

Oceňuje prínos 

kresťanskej kultúry 

v ľudskej kultúre.  

Prispieva 

k upevňovaniu 

medziľudských 

vzťahov 

osvojovaním 

postoja 

náboženskej 

tolerancie 

a ústretovosti. 

Objavuje 

kresťanský pohľad 

na ekologickú 

otázku. Preberá 

zodpovednosť za 

angažovanosť 

v spoločnosti 

a Cirkvi. Oceňuje 

duchovné 

dedičstvo 

katolíckej Cirkvi. 

Učí sa učiť 

spoluprácou. Učí 

sa triediť a hľadať 

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

Metódy a formy práce: 

- obrazová meditácia, 

- alternatívne argumentácie slovom, písaním textov, stvárnením problematiky výtvarne, 

- práca v skupinách, ktorej predchádza prečítanie textu k biblickej téme, 

- práca s textom, 

- vyrábanie koláže, plagátov, 

- pantomíma alebo scénka aj s textom, dramatizácia, 

- rozhovor a diskusia v pléne, 

- „Zážitkový predmet“ – liturgický predmet, obraz, symbolický predmet, 

- riešenie nadhodeného konfliktu, 

- spev, hudba , 

- trojdimenzionálne stvárnenie z plastelíny, hliny, papiera, látky..., 

- konfrontácia, porovnávanie, 

- zaujatie postoja k problému, výkladu učiva..., 

- vyhľadávanie textov, obrázkov na internete a ich spracovanie, 

- príprava a prezentácia svojej práce vytvorenej v PowerPointe na danú tému. 

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..  

GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana: Zodpovednosť človeka. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 9. ročník 

základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2011 

GEMBALOVÁ, Anna – HURAJTOVÁ, Jana: Zodpovednosť človeka. Pracovný zošit pre 9. ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: 

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2011 

Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 2007  
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7.Hodnotenie predmetu. 

Rámcový vzdelávací program katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy schválený Konferenciou biskupov Slovenska na 67. 

plenárnom zasadnutí dňa 28. 10. 2010 (KBS/67/28.10.2010). 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: Výchova umením – 9. ročník 
 

1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná 

výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a 

intelekt žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia, aby mali 

radosť zo životných podnetov a znalostí, aby sa umenie stalo ich súčasťou.  

Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného,  architektúry, dizajnu a filmu, obsahuje tiež prvky 

literárneho a dramatického umenia. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

- Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri každej edukačnej téme volil svoje 

vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor, 

- zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej a hudobnej výchovy v predchádzajúcich 

ročníkoch, 

- rozumieť súčasným tendenciám umenia a poznať vlastnú kultúrnu tradíciu, 

- rozvíjať tvorivosť žiakov, experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia, 

- vyvážene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov, 

- rozvíjať komplexný pohľad na umenie, chápať rôznosť poslania (spoločenskú funkciu) jednotlivých druhov umenia, rozumieť  ich 

vyjadrovacím prostriedkom, médiám, žánrom a komunikačným stratégiám, 

- vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, a to nie cez encyklopedické vedomosti, 

ale hlavne prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností, 

- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry (koncerty, festivaly, výstavy, internet, literatúra, reklama, masmédiá ...), 

- rozvíjať najmä tvorivosť žiakov, experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia, 

- umožňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming, tvorivé dielne, ateliéry a pod.), 

- vytvárať možnosť projektov prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením, divadlom, filmom, pohybovou kultúrou, 

odievaním, líčením a podobne. 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním 1 hodina/týždeň 
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   Interaktívna trieda   1 hodina/týždeň 
Obsah predmetu je koncipovaný na 32 hodín ročne, to znamená 1 hodina týždenne. Väčšina vedomostí je získavaná a zároveň overovaná 

prostredníctvom praktických činností žiaka – zážitku z vytvárania a vnímania umeleckého diela. 

 
Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

1. TC  

PODNETY 

UMENIA 

1. podnety 

výtvarného 

umenia 

  

4 hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. podnety hudby 
 

4 hodiny 

1.1. postmoderna - výtvarné umenie v historickom priereze, 

výber motívov, štýlov a ich spracovanie vo vlastnej práci; 

citácia, prisvojenie, parafráza, dekonštrukcia, synkretizmus 

a) spracovanie vybratého výtvarného diela – reprodukcie na svoj 

spôsob (citácia) alebo jeho koláž, kombinovanie s iným dielom, 

rozstrihanie a zlepenie v inej podobe 

b) kópia podľa reprodukcie realizovaná rôznymi štýlmi, 

rukopismi, s rôznym posunom mierky na tom istom obraze... 

inšpirované ukážkami rôznorodých štýlov zobrazovania  

1.2. konceptuálne umenie - umenie na rozmýšľanie; reakcia na 

vybrané dielo, Špirála života  –vzťahy medzi generáciami 

2.1. hudba v historickom priereze - u nás doma, v Európe, ale aj 

inde (Čína, India, Afrika, Stredný východ...); hudba rôznych 

epoch, zábavná hudba stredoveku a renesancie, trubadúri, 

truvéri, minnesängeri... 

2.2.ich dnešní pokračovatelia: rockové skupiny...Staré pamiatky 

hudby; hudobné Uhorsko ako kolíska slovenskej hudby...Vzťahy 

slov. ľud. piesne k poľskej, českej, nemeckej, maďarskej, 

balkánskej, židovskej, ukrajinskej tradícii ľud. Hudby... 

Afektívny: - žiaci spoznajú 

najvýznamnejších slovenských 

a svetových tvorcov diel rôznych 

umeleckých druhov a ich interpretov, 

diela typické pre kľúčové tendencie 

súčasného umenia, ako aj diela 

charakterizujúce štýlové znaky 

historických epoch 

Kognitívny - prostredníctvom 

precítenia a pochopenia umeleckých 

diel sa žiaci dokážu stotožniť do istej 

miery s autormi týchto diel (empatia) 

pri zachovaní svojich vlastných 

názorov a postojov (asertivita) 

Psychomotorický: - dokážu zostavovať 

auditívne, vizuálne i dramatické prvky 

do celkov tak,  aby prostredníctvom 

nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, 

predstavy, postoje. Komunikujú 

s okolitým svetom prostredníctvom 

umenia 

1.1. použitie niektorého z postupov 

charakteristických pre postmoderné 

umenie (koláž, roláž, krkváž, 

alchymáž, maľba, kresba) 

 

 

 

1.2. konceptuálne spracovanie 

vybranej témy (kresba, fotografia, 

text); diskusia 

2.1. projekt „výletu" do minulosti 

populárnej hudby, hra na 

trubadúrov, hra na potulných 

muzikantov z rôznych storočí, 

2.2. rockový koncert...výchovný 

koncert pre prváčikov na vlastnej 

škole, program o hudbe pre domov 

dôchodcov, pre rodičov, starých 

rodičov... 

2. TC 

PRIENIKY 

UMENIA 

A VEDY 

3. výtvarné reakcie 

na témy vedy   

 

4 hodiny 

 

 

 

 

4. hudba 

a príroda, človek 

voči prírode  

 

výtvarné transpozície fyzikálnych, chemických, biologických 

procesov 

3.1. žiaci analyzujú javy ako napr. zmena skupenstva, 

kondenzácia, podtlak a pretlak, sublimácia, šírenie a lom svetla, 

zvuku, magnetizmus, meteorologické javy... 

3.2. žiaci analyzujú javy ako napr. starnutie, rast,  navieranie, 

hnitie, rôzne spôsoby rozmnožovania, pohyb a migráciu, 

mimikry, rôzne zmyslové vybavenie živočíchov, symbiózu, 

asimiláciu, predátorstvo... 

4.1. hudba prírody, Zeme, vesmíru...; základy akustiky; prírodné 

motívy v hudbe; obrazy a výjavy z prírody v hudbe; 

pastorálnosť; ľudové piesne  o hore,  poli, lese, kvetoch, 

zvieratách; podobne pop. piesne (Balada o poľných vtákoch...); 

4.2. prejavy života v hudbe: rast, delenie, genetické väzby - 

hudba národov, rás... zvuky okolo nás – živá a neživá 

príroda...C. Saint-Saëns: Karneval zvierat; ľudové a umelé 

Afektívny: - príroda ako partner 

človeka, jej javy pretransformované do 

bežného života 

- poznanie, že svet je svetom mnohých 

kultúr, ktoré sú pre nás inšpirujúce, 

sme voči ním tolerantní 

 Kognitívny - žiaci dokážu analyzovať, 

porovnávať a syntetizovať poznatky 

a podnety z prírodných vied, geografie 

a vyhodnocovať ich vplyv na umenie 

- chápu umenie v jeho mnohorakých 

podobách nielen ako ušľachtilý spôsob 

vypĺňania voľného času, ale aj ako 

prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia 

svojho života 

Psychomotorický: - na základe 

3.1. hľadané procesy vedy žiaci 

vyjadrujú vo výtvarnom jazyku 

(figuratívne alebo nefiguratívne 

zobrazenie, abstraktné, abstraktné 

kombinované s reálnym,...), 

používajú rôzne výtvarné techniky 

a materiál  

3.2. procesuálny objekt alebo 

inštalácia, návrh riešenia 

4.1. ochranárske a environmentálne 

využitie hudby, piesne a hudba na 

výlete, k táboráku, k plavbe loďou, 

k pobytu pri mori; country; skauti;  

4.2. rituály mimoeurópskych kultúr  

- privolávanie dažďa v Afrike, 

vítanie slnka v Číne, černošské 
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4 hodiny 

 

piesne; Čajkovskij, Vivaldi, Haydn (vtáčiky); Hatrík: Vysoký 

otec, široká mať (Nie som človek, predsa žijem) 

získaných zručností žiaci dokážu na 

primeranej úrovni realizovať svoje 

hudobné, výtvarné a pohybové 

predstavy a integrovať ich individuálne 

alebo v skupinách 

spevy o Misissippi.. hudba k 

jazdeniu na koni... 

3. TC 

POPULÁRNA 

KULTÚRA 

5. umenie a gýč 

4 hodiny 

 

 

 

 

 

6. telový dizajn 

úprava tváre 

a účesu, 

vizážistika, make-

up 

4 hodiny 

 

 5.1. tvorivé umenie, stredoprúdová produkcia, gýč; páčivosť; 

vkusové preferencie rôznych vekových a sociálnych skupín; 

vzťahy medzi umením a gýčom; manipulácia vkusu reklamou, 

televíznymi zábavnými formátmi; ľudová pieseň a jej 

spracovania; dychovka; hudba k reklame; hudobné videoklipy 

a prezentované hodnoty; hudobné relácie vo verejnoprávnej  

a komerčných TV z pohľadu konzumu žiakov; vzory správania 

v hud. videonahrávkach; symbolické reprezentácie kultúry 

mladých, štýlu života vo videoklipoch. 

6.1. vzory a vlastná tvár žiaci vychádzajú z fotografie tváre 

(vlastnej, spolužiakovej.); z papiera vystrihujú a prikladajú rôzne 

tvary účesu, doplnky; vzájomne si skúšajú niektoré možnosti 

líčenia tváre s posilnením rôznych typov výrazu; výsledky môžu 

zaznamenávať fotograficky; úlohu je možné simulovať aj 

v počítači 

6.2. módne hity ako doplnok odievania - návrh vzoru tetovania, 

alebo bodypaintingu 

6.3. postfotografia - digitálne montáže, aplikácie, transformácie 

fotografie, alt.: fotoinštalácia 

a) zmeny fotografie prostredníctvom digitálneho spracovania 

(transformácie, filtre, morfing, montáže...);digitálny obraz vo 

svojej technickej podstate – pixle ako výtvarný výrazový 

prostriedok (mozaika – podobnosť a rozdiely s digitálnym 

obrazom) 

b) fotoinštalácia: inštalovanie fotografií v prostredí, hľadanie 

súvislostí fotografického obrazu  

a prostredia (nadväznosť tvarov, to isté na fotografii 

konfrontované  

s tým istým v skutočnosti, vtipné komentovanie, významová 

zmena prostredia prostredníctvom 

Afektívny: - vedia prežívať 

výnimočnosť významných umeleckých 

osobností a hľadajú v ich tvorivých 

osudoch inšpiráciu pre vlastný život,  

Kognitívny: - vyjadriť a vyhodnotiť 

štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje za 

svoj vzor) a porovnať ich so svojím 

štýlom, 

- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie; 

budovania vlastného vkusu a tváre 

(imidžu), 

Psychomotorický: - dokážu zostavovať 

auditívne, vizuálne i dramatické prvky 

do celkov tak,  aby prostredníctvom 

nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, 

predstavy, postoje, a tak komunikovať 

s okolitým svetom 

 

5.1. vytváranie reklám s použitím 

umeleckej hudby, paródia, irónia, 

hľadanie sentimentálnych 

spomienok ("Takí sme boli", 

Stužková   mojich rodičov, Babička 

a dedko si hrajú a spomínajú, 

deformovanie hudby do podoby 

"automatu", neznesiteľnej 

sladkosti, sentimentu - tvorba 

skečov, scénok, humorných 

výstupov... 

6.1. návrhy (na fotografiách), alt. 

realizácie úprav na tvárach 

spolužiakov;odevné doplnky; 

6.2. realizácia tetovania na časti 

tela fixkami, perom, alebo farbami 

na telo (bodypainting); prezentácia: 

módna prehliadka, dokumentácia 

(foto, video) 

6.3. digitálne manipulovaná 

fotografia; fotografovanie a 

postprodukcia v počítači; 

prezentácia, výstava a diskusia 

4. TC 

KOMPLEXNÉ 

PROJEKTY 

7. spoločný projekt 

skupiny žiakov  

 

 

 

7.1. film, video komplexná projektová úloha – príprava a 

nakrútenie filmového záberu, (akcie, scény) 

a) projektová kolektívna úloha - filmový štáb: žiaci si rozdelia 

úlohy v tvorivej skupine (scenárista, režisér, skladateľ hudby, 

zvukové efekty, scénograf, kostymér, kameramani, herci, 

šepkári, produkcia, klapka ...) a nakrútia krátky filmový klip 

b) projektová individuálna úloha: žiaci si pripravia krátky 

scenár, rozpracuje jednotlivé zábery, postavu(y), navrhne 

Afektívny: - získavajú schopnosti 

spolupracovať v tíme, prevziať 

zodpovednosť za plánovanie, 

propagáciu, realizáciu i prezentáciu 

vlastnej práce i skupinových projektov,  

Kognitívny: - dokážu vytvárať 

projekty, v ktorých budú syntetizovať 

vlastné i prevzaté nápady 

7. krátky videoklip - návrh (príp. 

model) ako kolektívna práca podľa 

zadania; scenár, výber hudby, 

realizácia koncertu, 

reprodukovaná hudba, vlastná 

produkcia žiakov 9. ročníka, 

možnosti zapojenia scénografie, 

videa. 
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8 hodín prostredie a krátky príbeh (možnosť minimalistického riešenia); 

podľa scenára realizuje krátky videofilm  

(v prípade nedostatočného technického vybavenia ostáva pri 

návrhu)  

7.2. Architektonický návrh a model  

a) architektonická súťaž na konkrétne zadanie - architektonická 

úloha, architektonický návrh, (kresba, model), architektonický 

„projekt“  

b) návrh budovy vo vzťahu k prostrediu: prírodné, mestské, 

vidiecke, historické podzemné, nadzemné, vodné, vzdušné 

7.3. Výchovný koncert pre žiakov 1.-5. roč. 

7.4. Fantastické a magické v umeniach. 

Hudba a zvuk ako zdroj emocionálnych zážitkov... 

 

z jednotlivých umeleckých oblastí 

v intenciách polyestetickej výchovy.  

- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti 

vyjadrovacích prostriedkov rôznych 

umení, technické postupy, nástroje 

a médiá; 

Psychomotorický: - dokážu zostavovať 

auditívne, vizuálne i dramatické prvky 

do celkov tak,  aby prostredníctvom 

nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, 

predstavy, postoje, a tak komunikovať 

s okolitým svetom 

- osvojujú si technické postupy 

potrebné na spracovanie materiálu 

(nahrávanie, montáž, strih, úprava 

akustického signálu, komunikácia 

prostredníctvom softvérov, 

vyhľadávanie umeleckých podnetov na 

internete a pod. 

Vytvorenie vizuálneho prostredia 

k balade, rozprávke.  

Výber vhodnej hudby na 

umocnenie deja. 

Zhudobnenie vybraných častí 

predlohy. 

Hra na hudobných režisérov. Hra 

na hudobných skladateľov. 

Vytvorenie videoklipu. Ozvučenie 

filmu. Vytvorenie zvukového 

a vizuálneho nosiča (CD, DVD). 

 

Ročníkový umelecký projekt môže 

mať podoby inscenácie, výstavy, 

prezentácie ( i počítačovej ), 

inštalácie, relácie, koncertu, filmu, 

animácie ap. 

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

Vzdelávacia 

oblasť 

Téma Osvojenie kompetencie 

 

Žiak 

Základ

. Učivo 

- 

povinn

é 

70% 

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo - 

disponibilné 

30% 

Človek 

a spoločnosť      

1. TC 

2. TC 

3. TC 

4. TC 

 

- má pozitívny vzťah k sebe, vie byť zodpovedný vo svojom konaní 

- háji svoje práva aj práva iných, rešpektuje rôzne náboženstvá, kultúry 

- zaujíma sa o veci verejné, zapája sa do občianskeho a kultúrneho života vo svojom okolí       

- zaujíma sa globálne problémy ľudstva, zapája sa do separovaného zberu odpadových surovín  

- porovnáva minulosť so súčasnosťou, chápe jej historický vývin, poúča sa z nej                  

0,5  

Človek 

a hodnoty   

1. TC 

2. TC 

3. TC 

4. TC 

- má sa snažiť udržiavať dobré vzťahy medzi spolužiakmi, ľudmi, byť empatický 

- na verejnosti sa má vedieť kultivovane správať podľa základných etických pravidiel  

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

- pozná rôzne vierovyznania, rešpektuje ich 

- snaží sa udržiavať dobré medziľudské vzťahy, rešpektuje ľudské práva a práva detí             

0,5 0,5 
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Umenie a 

kultúra 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

4. TC 

 

- rešpektuje kultúru vlastnú a iných národov, pozná ich tradície 

- zaujíma sa o pamiatky ako také nielen v meste a okolí, ale všade kde ma možnosť (galérie, výstavy, 

artefakty v múzeách, hradoch, pamätníky, architektúra…) 

- skúša nové nápady, nové techniky, je kreatívny 

- väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností žiaka    

a zážitku z vytvárania a vnímania umeleckého diela 

- poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia 

- poznať znaky ťažiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného  a hudobného umenia 

- orientovať sa v systémoch dizajnu, úžitkového výtvarníctva a architektúry  

- poznať žánre filmu,  najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych   

  druhoch umenia, 

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo výtv. umení, 

- orientačne poznať najdôležitejších autorov svetového a slovenského umenia, diskutovať 

o umeleckých dielach 

9,5 2 

Človek a svet 

práce 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

4. TC 

- váži si každú prácu a prejavuje úctu k rôznym povolaniam (dizajnéri, stavbári, maliari, ľudoví   

umelci, reštaurátori...) 

- pracuje podľa pokynov dospelých, ale hľadá aj svoje vlastné tvorivé postupy, nápady 

- zručne narába s výtvarnými pomôckami, hudobnými nástrojmi, audiovizuálnou technikou 

1 0,5 

Človek a 

príroda 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

4. TC 

- životné prostredie nielen chráni, ale ho aj skrášľuje, dotvára, využíva rôzne výtvarné výrazové 

prostriedky 

- uvedomuje si krásy v prírode, bojuje za zachovanie ich hodnôt pre ďalšie generácie, neničí 

a nedevastuje ju 

1 1 

Jazyk a 

komunikácia 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

4. TC 

- vie správne vybrať a použiť slová, frázy, vie sa teda kultivovane vyjadrovať                     

- pozná a používa verbálnu i neverbálnu komunikáciu a vie kriticky ohodnotiť svoje schopnosti  

- používa kritické myslenie a vie vyjadriť  svoj názor rôznymi spôsobmi   

-  vie používať informácie v nových kontextoch slovne i tvorivým prístupom                   

- aktívne počúva, kladie otázky, je konštruktívny 

3 1,5 

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia - uvedomuje si nástrahy a následky pri neopatrnej práci s rôznymi pomôckami ako nožnice, drôtiky, 

ostré hrany odpadového materiálu a pod. 

- správnou životosprávou a pohybom chráni si svoje zdravie 

- chápe škodlivosť omamných látok a sám odoláva nástrahám závislosti 

1 1 

Environmentálna výchova - sociálno-spoločenské prostredie a človeka vníma v kontexte s prírodou 

- má kladný vzťah k živej i neživej prírode, jej hodnotám, snaží sa o zachovanie zdravej krajiny 

a všetkých žijúcich organizmov aj pre ďalšie generácie 

2 1 

Mediálna výchova - má poznať najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych  druhoch     

umenia, vie narábať s audiovizuálnou technikou 

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo výtvarnom umení 

3 1 

Multikultúrna výchova - vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska, hudobných 

tradícií s inými typmi kultúr – uvedomiť si a dokázať reflektovať špecifiká svojho kultúrneho 

a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky; hudba, folklór)  

1 1 
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Celkový počet disponibilných  hodín   9,5/30% 

Celkový počet hodín základného /povinného/ učiva  

22,5/70

% 

 

Celkový počet hodín/školský rok 32/100 % 

 

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 

1. TC 

2. TC 

3. TC 

4. TC 

- používa vhodnú 

formu aj obsah 

komunikácie, 

správne a odborne 

sa vyjadruje 

- vie diskutovať 

o rozdielnosti 

umenia 

v jednotlivých 

obdobiach, správne 

vyjadriť a 

pomenovať   

- vciťuje sa do 

obsahu hovoreného 

a počutého, kladie 

doplňujúce otázky, 

- o proporčných 

vzťahoch objektu, 

vie vyjadriť jasný, 

zrozumiteľný text  

- snaží sa 

o faktické 

a objektívne 

popísanie situácie, 

problému, deja...  

- so záujmom 

- pozná vzácne 

architektonické 

pamiatky svojho 

mesta, okolia 

a iných kultúr, 

ochraňuje ich 

- cíti zodpovednosť 

za kultúrne 

dedičstvo, prijíma 

ho a rozvíja jeho 

etické, duchovné 

a kultúrne hodnoty 

- vie vyjadriť a 

vyhodnotiť štýl 

ľudí, ktorých 

obdivuje a 

porovnáva ho so 

svojím štýlom 

- hľadá vlastné 

cesty 

sebavyjadrenia, 

budovania 

vlastného vkusu, 

imidžu 

- zapája sa do 

občianskeho života 

- uvedomuje si 

svoju kultúrnu 

identitu 

- uvedomuje si 

rozdielne znaky 

v jednotlivých 

obdobiach, slohoch 

a rozlišuje ich 

- zaujíma sa o  

múzeá, galérie, 

hudobné divadlá.... 

- vníma 

pozorované 

obrazy, má cit pre 

krásno 

- skúma a prijíma 

kultúrne hodnoty 

minulosti, rozumie, 

že svet má mnoho 

kultúr, rešpektuje 

ich a inšpiruje sa 

nimi 

- všíma si 

zovňajšok a celý 

vzhľad ľudí, ich 

kultivované 

- vie sa vcítiť a je 

empatický 

k ľuďom, ktorí 

nemajú na kvalitné 

výrobky, originály 

a pod 

- efektívne využíva 

skupinovú prácu, 

je schopný tvoriť 

na spoločnej úlohe 

- vie rozoznať 

konflikt vo 

vzťahoch, dokáže 

meniť názor 

a prispôsobiť sa 

- chápe a berie do 

úvahy rozdielnosť, 

potreby a záujmy 

v minulosti 

a súčasnosti 

- uvedomuje si 

rozdiely bývania 

podľa sociálnych 

skupín   

- svoje pocity, 

postrehy  o hudbe, 

- je tolerantný 

k tým, ktorí majú 

rôzne problémy, 

najmä existenčné 

- chápe potreby 

chudobných, je 

otvorený kultúrnej 

a etnickej 

rôznorodosti 

- ma súcit 

s emigrantmi, 

pozná  problémy 

rozvojových krajín, 

ich hlad a biedu 

- podporuje 

zbierky, nadácie 

a pod. 

- chápe poslanie 

rodiny, vie sa 

prispôsobiť 

rodinnému 

rozpočtu a vníma 

sa ako jej súčasť 

 

- uvedomene hľadá 

vlastné riešenia, 

odkláňa sa od 

vyjadrovacích 

schém, stereotypov 

na základe 

podnetov fantázie a 

vlastného názoru, 

či myslenia  

- vie si predstaviť 

ako postupovať 

ďalej, využíva 

kreativitu 

- hľadá rôzne cesty 

na dosiahnutie 

cieľa, dokáže 

vybrať správne 

možnosti 

- zaujíma sa o nové 

veci 

- kladie si otázky 

a zisťuje na ne  

odpovede 

 - prekonáva 

prekážky 

konštruktívnym 
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počúva, aktívne 

spolupracuje 

- svoje pocity, 

postrehy 

prediskutuje 

s ostatnými 

- vníma verbálne 

i neverbálne 

signále v celej 

podstate, narába 

s časom, 

priestorom 

 

v okolí 

- má pozitívny 

vzťah k svojmu 

zdraviu 

- rešpektuje ľudské 

práva, je empatický 

k spolužiakom 

a ostatným ľuďom  

 

vystupovanie  

- vníma ľudovú 

tvorivosť, 

rešpektuje kultúrne 

tradície národa, 

iných etník 

- dokáže vhodne 

dešifrovať 

a porozumieť 

hudbe, jej 

špecifikám 

- pozná hudobnú 

kultúru, rešpektuje 

individuálny 

hudobný vkus 

obrazoch, umení 

prediskutuje 

s ostatnými, má na 

nich vlastný názor 

spôsobom  

- dokáže vyjadriť 

svoj názor, je 

schopný 

diskutovať 

- s uvedomením 

koná a bojuje za 

svoj názor a 

životný cieľ 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

V predmete výchova umením je žiak vedený k tomu, aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne       

formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor.  

Metódy a formy práce: 

- riešenie nadhodeného problému, 

- situačná metóda,  

- inscenačná metóda,  

- brainstorming (burza nápadov), 

- riadený rozhovor (heuristická metóda), 

- samostatná práca žiakov, 

- skupinová práca, práca vo dvojiciach, 

- príprava a prezentácia vlastnej práce (žiaci, aj učiteľ) vytvorenej v PowerPointe na danú tému, 

- anketové metódy  (dialóg, diskusia), 

- zážitkové metódy (skúsenostné metódy), 

- projektové aktivity žiakov, 

- práca s hudbou, pohybom, textom, médiami, 

- rolové aktivity, 

- zážitkové metódy (skúsenostné metódy). 
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6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky 

a pod..  

Učebnice zatiaľ nie sú vydané. Učitelia k práci  používajú len staré učebnice, dostupné metodiky, odbornú literatúru, časopisy, internet.      

- Edukačné DVD výtvarnej výchovy 

- Učebnica HV pre 9. ročník / prof. PhDr. Langsteinová, doc. Mgr.Felix, Kopinová / SPN 

- Učebnica HV pre 8. ročník / prof. PhDr. Langsteinová, doc. Mgr.Felix, Kopinová / SPN 

- Metodická príručka pre 8. a 9. ročník ZŠ / prof. PhDr. Langsteinová, doc. Mgr.Felix, Kopinová / SPN 

- Hudobné nahrávky CD, DVD 

- Edukačný portál: Infovek, Moderný učiteľ, Zborovňa, Učení online, vyhľadávací systém internetu Google, internetová encyklopédia  

Wikipédia a pod. 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Predmet výchova umením je ohodnotený známkou. Hodnotenie žiakov je stále vyjadrené v pozitívnom zmysle, ocenením práce žiaka je 

tiež pochvala učiteľa, prípadne potlesk a uznanie spolužiakov.  

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 a športová výchova – 9. ročník 
 

1.Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného 

štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas 

školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom 

účinku osvojených zručností a návykov. 

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať 

si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné 

schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať 

vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu, utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v 

nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej 

starostlivosti. 

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových kompetencií: 

 

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

 

Dotácia hodín:  Triedy so všeobecným zameraním  2 hodiny/týždeň 

   Interaktívna trieda    2 hodiny/týždeň 

 

Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných modulov, zahrňujúcich základné vedomosti o 

zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových aktivít pre udržanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, 

pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle. Výstupom by mala byť pohybová kompetencia s integrovaným pohľadom na 

pohyb, športovú činnosť, zdravie a starostlivosť o neho v praktickom živote. Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje 

prostredníctvom obsahu, ktorý  tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej 

životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky.  

Hlavné moduly: 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 
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3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu 

Ciele jednotlivých modulov 

Zdravie a jeho poruchy: 

- pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie, 

- mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými prostriedkami, 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc, 

- vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie, 

- mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto. 

Poznatky sa sprostredkovávajú žiakovi priebežne počas vyučovacích hodín. Pohybové činnosti tohto modulu tvoria cca 10 % z celkového 

obsahu vzdelávania. 

Zdravý životný štýl: 

- poznať a dodržiavať zásady správnej výživy, 

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

- mať predstavu o svojich pohybových možnostiach, 

- pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy, 

- pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho dosiahnutie. 

Poznatky sa sprostredkovávajú žiakovi priebežne do vyučovacích hodín. Pohybové činnosti tohto modulu tvoria cca 10 % z celkového 

obsahu vzdelávania. 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť: 

- poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

- vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 

- vedieť diagnostikovať a hodnotiť  pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov, 

- vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti. 

Realizuje sa priebežne alebo koncentrovane, odporúčaný rozsah je do 30 % z celkovej hodinovej dotácie v každom ročníku.  

Športové činnosti pohybového režimu: 

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

- vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti, 

- prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 

- preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 

- mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 
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Predstavuje približne 50 % z celkovej hodinovej dotácie. Učiteľ si vyberá v každom ročníku aspoň 2 z ponúkaných oblastí z tohto modulu. 

V rámci oblastí si vyberá tie športové činnosti, na ktoré sú na škole podmienky, žiaci o ne majú záujem, alebo sú tradičné pre danú školu 

resp. učiteľ sa na ne špecializuje. Realizácia a výsledky sú závislé najmä od osobnosti vyučujúceho, od jeho pedagogického prístupu a 

pedagogického majstrovstva, vyučovacích metód, postupov a štýlov, uplatňovania pedagogických princípov, od úrovne žiakov, 

prostriedkov a podmienok, ktoré má škola k dispozícii. 

Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Štruktúru učiva tvoria tematické celky (ďalej len TC), ktoré sú rozdelené na základné a 

výberové. V ročnom cykle sa počíta vo všetkých ročníkoch so 66 vyučovacími hodinami. 

Ciele modulu 1 a čiastočne modulu 2 sa plnia prostredníctvom obsahu tematického celku Poznatky z telesnej výchovy a športu, ciele modulov 

3 a 4 prostredníctvom všetkých ostatných tematických celkov. 

Obsah základných TC je koncipovaný tak, aby si ho mohla a zároveň i mala osvojiť väčšina žiakov. 

  

 

 

 

 

Téma Obsahový štandard Ciele témy Výkonový štandard 

Atletika EU-T : skok z miesta, člnkový 

beh EU-T: ľah-sed, výdrž v 

zhybe, vytr. beh  

Technika behu, bež. abeceda  

Štarty (nízky, polovysoký)  

Beh rýchly – K 

Skok do diaľky / Vytrvalostný 

beh Skok do diaľky / 

Vytrvalostný beh- K Skok do 

diaľky / Vytrvalostný beh- K  

Hod kriketovou loptičkou - K 

Technika behu, bež. abeceda 

Technika skoku (rozbeh, odraz) 

Technika skoku (prechod, 

dopad) Štafetový beh (beh, 

odovzdávka) Štafetový beh 

(preberanie) Štafetový beh – K 

Kognitívny:  

Osvojiť si atletickú terminológiu, vedieť opísať 

základnú techniku atletických disciplín, vedieť vysvetliť 

zásady hygieny a úrazovej zábrany. Poznať pravidlá, 

aby sa mohli podieľať na atletických pretekoch nielen 

ako pretekári, ale aj ako rozhodcovia. Poznať vlastný 

somatický vývin. 

Afektívny:  

Podnietiť pozitívny vzťah k atletike, najmä k 

vytrvalostnému behu, aby vo voľnom čase vhodne 

využívali jednotlivé atletické disciplíny na zvýšenie 

svojej telesnej kondície. Podnietiť pocity súťaživosti v 

rámci fair-play ako pretekári, rozhodcovia, organizátori 

a diváci. Motivovať žiakov k ďalšej športovej činnosti. 

Psychomotorický:  

Vedieť demonštrovať správnu techniku behu, nízkeho a 

polovysokého štartu, skoku do diaľky hodu loptičkou. 

-vedieť sa orientovať v základných atletických 

disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať, 

-poznať význam a vplyv základných prostriedkov 

kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu 

a využíva ich vo svojej spontánnej pohybovej 

aktivite, 

-poznať základné pravidlá atletických disciplín 

a pod dohľadom pedagóga je schopný pomáhať pri 

organizácii a rozhodovaní atletických súťaží,  

-poznať význam rozcvičenia a vie sa aktívne 

zapojiť do jeho vedenia, 

-poznať a  uplatňovať zásady fair-play ako 

súťažiaci, rozhodca, organizátor,divák, 

 

Základné tematické celky 

Poznatky z telesnej  výchovy a športu       

Všeobecná gymnastika 

Atletika 

Základy gymnastických športov 

Športové hry                      

Povinný výberový tematický celok 

Testovanie 

Lyžiarsky kurz 

S  P  O  L  U 66  hodín                         

Výberové tematické celky 

Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry     

Korčuľovanie 

Aerobik, akvaaerobik 

Športové úpoly a sebaobrana     

Tance (základy spoločenských tancov, disko tancov, ľudových tancov)     
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Skok do diaľky  

Hod kriketovou loptičkou EU - T 

Osvojiť si pohybové zručnosti v daných atletických 

disciplínach. Rozvoj psychomotorických schopností a 

pohybových zručností zodpovedajúcich adekvátnym 

somatickým, motorickým a psychickým predpokladom 

žiakov. Usmerniť ďalší rozvoj somatických schopností. 

Basketbal P: HČJ - prihrávky, dribling  

H: Hra - ZP  

N: Dribling, streľba  

H: K: Prihrávky, dribling, 

streľba/Hra  

N/H: Utočné kombinácie / Hra 

N/H: Obranné kombinácie / Hra 

K: Herný výkon 

Kognitívny:  

Vedieť vysvetliť útočné a obranné kombinácie. Osvojiť 

si poznatky o herných činnostiach, pravidlách a 

pokynoch rozhodcu 

Afektívny:  

Vytvoriť pozitívny vzťah k športovým hrám, aby sa 

týmto hrám venovali aj vo svojom voľnom čase. 

Psychomotorický:  

Dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá 

umožňuje hrať zápasy podľa pravidiel. Uplatniť aspoň 

jeden útočný herný systém a obranu proti nemu. 

 

 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy, 

-vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov 

v obrane i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie 

(vlastné, aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. 

stretnutím, 

-vykonávať funkciu rozhodcu , zapisovateľa, 

časomerača na hodinách určených na hru 

a v záujmovej forme športových hier a viesť 

jednoduchý pozorovací hárok o hráčskom výkone 

družstva, 

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho 

individuálneho športového výkonu a aj výkonu 

svojho družstva. 

Gymnastika A: Kotúle  

A: Stoj na hlave 

 A: Zostavy - K  

Pr: Roznožka 

Pr: Výskoky, skrčka  

Pr: Preskok – K 

Kr: Vis vznesmo, strmhlav  

Kr: Vis vznesmo, strmhlav - K  

A: Stoj na rukách  

A: Premet bokom 

A: Zostav y  

A: Zostavy - K  

Hr: Výmyk  

Hr: Visy / Výmyk – K 

Hr: Zhyby / Kl: Polohy  

Hr: Kmihy / Kl: zostavy -K 

Kognitívny:  

Vedieť uplatniť názvoslovie, opísať základné pojmy, 

všeobecné pravidlá športovej gymnastiky. Poznať 

zásady bezpečnosti pri cvičení v rôznych podmienkach a 

prostredí a aplikovať ich v telovýchovnej praxi 

Afektívny:  

Vypestovať schopnosť nebáť sa, prekonávať prekážky. 

Rozvíjať pozitívny a aktívny vzťah ku gymnastike. 

Vedieť ovládať pocity spojené s rizikovým správaním a 

prekonávať po city ohrozenia vlastnej bezpečnosti a 

pudu sebazáchovy. 

Psychomotorický  

Optimálne rozvinúť koordinačné schopnosti, kĺbovú 

pohyblivosť a elasticitu svalov, statickú a dynamickú 

silu, vedomú kinestetickú diferenciáciu pohybov. 

Rozvinúť dynamický stereotyp psychomotorickej 

činnosti spojenej s dopomocou a poskytnutím záchrany 

spolužiakom. Zautomatizovať gymnastické pohybové 

zručnosti. 

-poznať gymnastické športy, vedieť popísať  

disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ 

-vedieť so zameraním správne pomenovať  

cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary, 

-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie na vybraný 

gymnastický šport, 

-vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné 

cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a 

predviesť pohybové kombinácie  v zostave 

jednotlivca alebo skupiny, 

-uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní 

gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, 

cvičebných tvaroch, vedieť ohodnotiť techniku, 

estetiku a skladbu gymnastického cvičenia 

v disciplínach vybraného gymnastického športu, 

-dokázať postrehnúť chyby v predvedení, držaní 

tela, rozsahu pohybu, svalovom napätí, poznať 

práva a povinnosti v gymnastických pretekoch, 

-vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu športovú 
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 úroveň.  

Volejbal   P: HČJ - výber  

P: HČJ - výber  

H: Hra  

N: Prihrávky, nahrávky  

K: Prihrávky, nahrávky  

NH: výber                             RG 

H: Hra  

K: Herný výkon 

Kognitívny:  

Osvojiť si poznatky, ktoré umožnia okrem funkcie 

hráča, postupne sa podieľať na funkcii rozhodcu, 

zapisovateľa, časomerača a pod. 

Afektívny:  

Vzbudiť pozitívny vzťah k športovým hrám, aby chceli 

plniť funkcie súvisiace s organizáciou zápasov. 

 

Psychomotorický: 

Osvojiť si kolektívne psychomotorické zručnosti, 

zosúladiť vlastný motorický prejav v súčinnosti so 

spoluhráčmi. 

 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku 

základných herných činností jednotlivca a využiť 

herné kombinácie a systémy, 

-vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov 

v obrane i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie 

(vlastné, aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. 

stretnutím, 

-vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného 

rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na hodinách 

určených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme 

športových hier a viesť jednoduchý pozorovací 

hárok o hráčskom výkone družstva, 

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho 

individuálneho športového výkonu a aj výkonu 

svojho družstva. 

Hádzana P: HČJ - prihrávky, uvoľ ňovanie 

H: Hra - ZP  

N: Vedenie lopty  

H: Hra  

K: HČJ - test  

N/H: Obrana (odovzdávanie, 

preberanie)  

N/H: Útok (hoď a bež)  

K: Herný výkon 

Kognitívny: 

Osvojiť si poznatky, ktoré umožnia primerane hodnotiť 

kvalitu realizovanej pohybovej činnosti kov i kvalitu 

vlastnej spolužia činnosti. 

Afektívny:  

Vypestovať tolerantné správanie i pocit zodpovednosti 

za konanie vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, rodičom 

a starším. 

Psychomotorický  

Spoľahlivo osvojiť herné pohybové zručnosti a návyky u 

jednotlivcov 

 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy, 

-vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov 

v obrane i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie pred 

hrou, resp. stretnutím, 

-vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného 

rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na hodinách 

určených na hru a v záujmovej forme športových 

hier a viesť jednoduchý pozorovací hárok 

o hráčskom výkone družstva, 

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho 

individuálneho športového výkonu a aj výkonu 

svojho družstva. 

Futbal P: HČJ - prihrávky  

H: Hra  

N: Vedenie lopty  RG: Polohy, 

pohyby 

 H: Hra          RG: Cvič. s 

Kognitívny:  

Vedieť zostaviť krátke vlastné cvičenia na zvolenú 

hudbu 

Afektívny:  

Vytvoriť pozitívny vzťah a aktívny záujem o disciplíny 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy, 

-vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov 
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náradím  

N: Streľba      RG: Cvič. na 

hudbu  

K: Herný výkon     RG: Tanečné 

kroky 

rytmickej gymnastiky. Mať radosť s estetického 

pohybového prejavu. 

Psychomotorický  

Vypestovať kultúrnu psychomotorickú pohybovú 

koordináciu v harmónii s rytmom hudby. 

 

v obrane i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie pred 

hrou, resp. stretnutím, 

-vykonávať funkciu rozhodcu, zapisovateľa, 

časomerača na hodinách určených na hru 

a v záujmovej forme športových hier a viesť 

jednoduchý pozorovací hárok o hráčskom výkone 

družstva, 

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu individuálneho 

športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu telesná výchova a športová príprava na jednotlivé  vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť Téma Osvojenie kompetencie 

Žiak 

Človek a spoločnosť       - vytváranie pozitívnych vzťahov  k starším, učiteľom 

Človek a hodnoty    - vytvára si pozitívny  vzťah k pohybu 

 - je schopný spolupracovať, vytvárať väzby s inými ľuďmi.  

Umenie a kultúra  - správa sa v rámci fair - play 

Človek a svet práce  -dokáže využiť svoje schopnosti, vedomosti i zručnosti v bežnom živote  

Človek a príroda  - oceňuje význam prírody v živote človeka    - prispieva k jej ochrane  

Jazyk a komunikácia  - dokáže sa jasne a zrozumiteľne vyjadrovať  

 -  správnym využívaním slov zlepšuje komunikáciu v triede 

- formuje si návyk slušného vyjadrovania 

 - oceňuje  verbálnu, ale aj neverbálnu komunikáciu. 

- používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno – časových aktivít 

 - komunikuje prostredníctvom gesta, postoja, pohybu 

Matematika a práca s 

informáciami 

 - vie odhadnúť presnosť a vzdialenosť 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - realizuje sa počas účelového cvičenia dvakrát do roka 

Environmentálna výchova - má pozitívny vzťah k prírode  

- oceňuje a nadchýna sa jej krásou 

 

4.Požiadavky na výstup. 
V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si pohybových činností, rozvíjania 

pohybových schopností a výchovy charakterových a iných vlastností osobnosti. Majú dôležitý význam pri vytváraní postojov k zdravému 
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životnému štýlu i k celoživotnej pohybovej aktivite. Sú podmienkou úspešného vykonávania praktických činností. Delia sa na všeobecné 

a špecifické.  

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií 

Téma Kompetencie 

Komunikačné Občianske Kultúrne Sociálne a 

interpersonálne 

Existenciálne K učeniu 

Zdravie a jeho 

poruchy 

Zdravý 

životný štýl 

 

Zdatnosť 

a pohybová 

výkonnosť 

 

Športové 

činnosti 

pohybového 

režimu 

Žiak sa dokáže 

jasne 

a zrozumiteľne 

vyjadrovať. 

Žiak používa 

správnu 

odbornú 

terminológiu 

v edukačnom 

procese i počas 

voľnočasových 

aktivít. 

Žiak vie vysvetliť dôvody potreby 

vykonávania pohybovej činnosti v dennom 

režime so zameraním na úlohy ochrany 

vlastného zdravia. 

Žiak používa odbornú terminológiu 

osvojených pohybových činností a oblastí 

poznatkov. 

Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie 

pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri 

vykonávaní pohybových činností súťažného 

charakteru. 

Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey 

a riadi sa nimi vo svojom živote. 

Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň 

svojej pohybovej výkonnosti a telesného 

rozvoja podľa daných  noriem.  

Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze 

v rôznom prostredí. 

Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické 

požiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti. 

Žiak pozná životné priority a priority 

v starostlivosti o vlastné zdravie. 

Žiak pozná negatívne účinky návykových 

látok na organizmus 

Žiak má zážitok 

z vykonávanej pohybovej 

činnosti. 

Žiak dokáže zvíťaziť, ale 

i prijať prehru v športovom 

zápolení i v živote, uznať 

kvality súpera. 

Žiak dodržiava princípy fair-

play. 

Žiak sa zapája do 

mimoškolskej telovýchovnej 

a športovej aktivity. 

Žiak využíva poznatky, 

skúsenosti a zručnosti 

z oblasti telesnej výchovy a 

športu a iných predmetov so 

zameraním na zdravý spôsob 

života a ochranu prírody. 

 

Žiak prejavuje 

pozitívny vzťah k sebe 

i iným. 

Žiak efektívne pracuje 

v kolektíve. 

Žiak vie racionálne 

riešiť konfliktné 

situácie, najmä v športe. 

Žiak  sa správať 

empaticky a asertívne 

pri vykonávaní 

telovýchovných a 

športových činností, ale 

i v živote. 

 

Žiak si vie vybrať  

a vykonávať 

pohybové činnosti, 

ktoré bezprostredne 

pôsobia ako 

prevencia 

civilizačných chorôb. 

Žiak dokáže rozvíjať 

všeobecnú pohybovú 

výkonnosť 

s orientáciou na 

udržanie a zlepšenie 

zdravia. 

Žiak má osvojené 

primerané množstvo 

pohybových činností 

vo vybraných 

odvetviach telesnej 

výchovy a športu a 

vie ich uplatniť vo 

voľnom čase. 

 

Žiak vie 

zdôvodniť 

potrebu 

zaradenia 

pohybových 

aktivít do 

svojho denného 

režimu. 

Žiak vie 

zdôvodniť 

potrebu 

rozohriatia 

organizmu a 

rozcvičenia pre 

športový výkon 

i ako prevenciu 

pred zranením. 

 

 

5.Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 

Výučba predmetu telesná výchova má byť zaujímavá a pestrá. Má žiakov učiť o význame pohybovej aktivity ako nepostrádateľný 

prostriedok pre optimálne upevnenie fyzického a duševného zdravia, a tým i pre plnohodnotný život v náročných a pernamentne 

meniacich sa spoločenských podmienkach            

Metódy a formy práce: 

- obrazová metóda, 
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- analytická – každý prvok pomenovať, ukázať aj s použitím demonštrátora, popísať a samostatne precvičovať, 

- syntetická – po zvládnutí všetkých prvkov ich postupne spájať do komplexného celku, 

- samostatné precvičovanie, 

- kolektívne precvičovanie, 

- skupinové precvičovanie, 

- video. 

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.. 

 

Metodická príručka Telesná výchova pre 5. až 8. ročník ZŠ  Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo Bratislava 

MIKUŠ, M., LAFKO, V., ŠIMONEK, J., ZUSKOVÁ, K.: Učebné osnovy športovej prípravy v hádzanej. Nové Zámky: Vydavateľstvo 

CROCUS, 2003 
ZAPLETALOVÁ, L. – PŘIDAL,V. 1997. Didaktika volejbalu. Bratislava: FTVŠ UK, 1997 
ARGAJ, G. - REHÁK, M. 2007. Teória a didaktika basketbalu II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007 

SEDLÁČEK, J. a LEDNICKÝ, A. 2010. Kondičná atletiká príprava. Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnu výchovu a šport,  

Bratislava 2010 

Metodika ľahkej atletiky Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo Bratislava 

STREŠKOVÁ, E. 2009. Športová gymnastika. Bratislava: FTVŠ UK, 2009 

BELEJ, M. 1997. Motorické učenie – cieľové kategórie, klasifikácia, stav a tendencia vývoja. TVŠ, 1997 

Časopisy a zborníky: 

Telesná výchova a šport (SR) 

Tělesná výchova a sport mládeže (ČR) 

Basketbalový tréner (SR 

Športové hry (SR) 

 

7.Hodnotenie predmetu. 

Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na 

zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so 
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záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala 

súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považuje: 

- posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho 

sociálneho správania adaptácie, 

- rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, 

- proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických vedomostí, najmä orientácia v 

obsahu učebných programov zostavených učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách. 

Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa používa aj v iných vyučovacích predmetoch. 

Odporúča sa však priebežne počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a 

nedostatky žiakov a pre mnohých, je dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 

Predmet telesná výchova a šport je ohodnotený známkou. Hodnotenie žiakov je stupnicou od 1 po 5. 

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


