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I. Všeobecná charakteristika školy   
 

Súkromné gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pri-

pravuje žiakov vo štvorročnom a v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeo-

becné vzdelanie. Vzdelávací program Súkromného gymnázia je predovšetkým zameraný na prípravu na 

štúdium na vysokých školách. Cieľom vzdelávania a výchovy na našej škole je rozvíjať potenciál žiakov: 

rozvíjať ich vedomosti, zručnosti, schopnosti a ich nadanie s cieľom vzniku kľúčových kompetencií, ako 

i podpora komplexného rozvoja osobnosti žiakov s dôrazom na všetky aspekty osobnosti. 

 

 

Veľkosť školy 
 

Súkromné gymnázium v Lučenci bolo zaradené do siete stredných škôl od dňa 1. 9. 1994 a bolo 

otvorené dňa 5. 9. 1994 ako nový alternatívny typ strednej školy so zameraním na cudzie jazyky. V Lu-

čenci a v blízkom okolí sa udomácnil názov Prvé súkromné gymnázium. Zriaďovateľmi boli páni Ing. 

František Becher a Ing. Ladislav Csőbőnyei. Súčasným zriaďovateľom školy je pán Branislav Becher. 

Od apríla 2009 sídli Súkromné gymnázium v priestoroch budovy na Gemerskej ceste č. 1 v Lu-

čenci v mestskej časti Opatová. Súkromné gymnázium patrí počtom k menším školám. V súčasnosti má 

osem tried. V každom ročníku osemročného i štvorročného štúdia je jedna trieda. Počty žiakov sa môžu 

každoročne meniť na základe kapacitných možností školy, predpokladaného záujmu žiakov o štúdium 

a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy.  

Škola sa nachádza v príjemnom prostredí v okrajovej časti mesta, svojou polohou vyhovuje aj do-

chádzajúcim žiakom, v blízkosti je zastávka MHD a neďaleko je i vlaková stanica.  

Gymnázium je vybavené jednou učebňou informatiky, jednou učebňou cudzích jazykov a te-

locvičňou. Stravovanie je zabezpečené donáškou teplej stravy a je vydávané v jedálni v priestoroch školy. 

V budove sídli aj Súkromná základná škola a Súkromná základná umelecká škola, ktoré majú so Súkrom-

ným gymnáziom spoločného zriaďovateľa. Na prízemí budovy sa nachádza bufet. Na treťom poschodí sú 

priestory prispôsobené vysokoškolskému štúdiu. Všetky priestory školy môžu žiaci školy pod vedením 

učiteľa využívať za účelom vzdelávania, ako aj za účelom bohatej záujmovej činnosti. 

 

Charakteristika žiakov 
 

Väčšinu žiakov tvoria absolventi lučenských základných škôl, neveľké percento tvoria žiaci zá-

kladných škôl z blízkeho okolia, ktorí na vyučovanie dochádzajú. Spádová oblasť školy je okres Lučenec, 

ale na škole sa sporadicky objavujú aj žiaci z okresov Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota. Záujem 

o štúdium na gymnáziu majú jazykovo nadaní žiaci, ktorí majú záujem pokračovať v ďalšom štúdiu na 

vysokých školách. Škola pracuje s integrovanými intelektovo nadanými žiakmi. 

 

 

Charakteristika pedagogického zboru 
 

Pedagogickí zamestnanci školy sú odborne spôsobilí a spĺňajú kvalifikačné požiadavky stano-

vené zákonom. Vyznačujú sa kvalifikovanosťou a vysokou odbornosťou. Ich počet potrebný pre vyučo-

vací proces je vzhľadom na veľkosť a počet tried postačujúci, na škole pôsobí 20 učiteľov a sú to učite-

lia všeobecnovzdelávacích predmetov. Externí učitelia v škole pôsobia podľa potreby aktuálneho škol-

ského roka. 

Učitelia pracujú v dvoch predmetových komisiách, a to predmetovej komisii cudzích jazykov a 

spoločenskovedných predmetov a v predmetovej komisii prírodovedných predmetov. Na škole pracuje 

výchovný poradca, ktorý poskytuje odbornú pomoc žiakom aj  
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rodičom. Na škole pôsobí koordinátor pre prevenciu závislostí a sociálno-patologických javov, koordi-

nátor pre environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, stredoškolskej odbornej čin-

nosti, ktorí plnia výchovno-vzdelávacie úlohy na škole.  

Pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú odborných, metodických a legislatívnych školení. Konti-

nuálneho vzdelávania sa pedagogickí zamestnanci zúčastňujú na základe plánu kontinuálneho vzdeláva-

nia v súlade s osobným plánom profesijného rastu. 

 

Škola zároveň zabezpečuje vzdelávanie svojich zamestnancov vo svojich kompetenciách nasle-

dovným spôsobom: 

 legislatíva a metodika (pedagogické porady), 

 moderné a inovačné vyučovacie metódy (zasadnutia predmetových komisií) 

 používanie multimediálnej techniky a interaktívnej tabule (frekventanti projektu Moderni-

zácia vzdelávania v stredných školách a iných odborných školení), 

 školenia bezpečnosti a ochrany zdravia (pravidelné školenia v dvojročných intervaloch 

vždy na začiatku školského roka) 

 integrácia žiakov vyžadujúcich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (výchovný po-

radca) 

 

 

Organizácia prijímacieho konania 
 

Cieľom prijímacieho konania je výber takých žiakov z uchádzačov, ktorí preukážu najvyššiu 

mieru predpokladov zvládať štúdium v danom školskom vzdelávacom programe. 

Zameranie otváraných tried odráža celospoločenskú i regionálnu požiadavku. Škola zverejňuje 

kritériá prijímacieho konania na stránke www.sgymlc.sk, resp. v priestoroch školy. Žiaci so zdravotným 

znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a pre-

vencie prijímaciu skúšku upravenú a kritériá sa zohľadňujú podľa ods. 3 § 67 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov o prednostnom prijatí 

žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou za daných podmienok. 

Uchádzač o štúdium na Súkromnom gymnáziu sa prihlasuje písomne, prihláškou prostredníc-

tvom základnej školy, do dátumu uvedenom na stránke školy, zvyčajne do 20. apríla. Termín prijíma-

cích skúšok vyhlasuje riaditeľ školy a sú uverejnené na stránke školy, prípadne v miestnych médiách.  

Prijímacie skúšky sa vykonávajú z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika, pričom 

v prijímacom konaní sa berú do úvahy aj prospech na základnej škole z predmetov Slovenský jazyk a li-

teratúra a Matematika, ako aj umiestnenia na súťažiach a olympiádach.  

Bližšie špecifiká prijímacieho konania sú v ukotvené v dokumente Kritériá prijímacieho konania 

pre aktuálny školský rok, ktoré boli schválené Radou školy a prerokované a schválené Pedagogickou 

radou. 

 

 

Organizácia maturitnej skúšky 
 

Maturitné skúšky sa realizujú v spolupráci s Odborom školstva OÚ, ktorý určuje termín ústnych 

maturitných skúšok a zároveň menuje jednotlivých predsedov predmetových maturitných komisií a 

predsedu školskej maturitnej komisie. Termíny písomných maturitných skúšok určuje MŠ SR. Priebeh 

maturitných skúšok na Súkromnom gymnáziu zabezpečuje koordinátor pre maturity. 

Pre ústne maturitné skúšky je stanovený dostatočný počet predmetových maturitných komisií 

tak, že v jednom dni pracujú paralelne. Prevažná väčšina žiakov maturuje počas dvoch dní a spravidla 

po dva predmety za deň. Z niektorých predmetov, v ktorých je malý počet prihlásených žiakov, matu-

rujú žiaci so súhlasom OÚ v inej škole. Takouto organizáciou je možné celé ústne maturitné skúšky zre-

alizovať za tri dni. 
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Škola používa informačný systém a internetovú stránku, prostredníctvom ktorej informuje žia-

kov o organizácii maturitných skúšok a zároveň cez internetovú žiacku knižku zverejňuje výsledky pí-

somných aj ústnych maturitných skúšok. 

Príprave žiakov na maturitné skúšky venuje škola veľkú pozornosť najmä prostredníctvom voli-

teľných predmetov, ale aj záujmových krúžkov. Žiakom sú poskytnuté tematické okruhy a materiály na 

opakovanie učiva. Vyučujúci spolupracujú s maturantmi aj prostredníctvom konzultačných hodín. 

 

 

Dlhodobé projekty 
 

Škola má dlhodobé skúsenosti s projektovou činnosťou a podporuje ju na rôznych úrovniach 

(školské, národné a medzinárodné). Projekty majú rôzne časové trvanie. 

Krátkodobé trvajú niekoľko dní až týždňov a z obsahového hľadiska obohacujú ten - ktorý pred-

met (napr. Deň Zeme, Deň vody, Týždeň vedy a techniky, Literárny týždeň). 

Dlhodobé sledujú spracovanie širšej medzipredmetovej témy s určitým výchovno-vzdelávacím 

aspektom (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, Zasadnutia európskeho parlamentu mladých 

v zahraničí s medzinárodnou účasťou).  

Cieľom projektov je podporiť u žiakov tímovú a tvorivú prácu pri spracovávaní a prezentácii 

tém. Do projektovej činnosti aplikovanej v našej škole sú zapojení žiaci bez rozdielu študijného zamera-

nia. Aplikujeme aj projekty vzhľadom na školské vzdelávacie programy. Neoddeliteľnou súčasťou pro-

jektovej činnosti je využívanie informačných a komunikačných technológií ako účinného prostriedku na 

komunikáciu, spracovanie a prezentáciu projektov. 

V rámci projektov budeme uprednostňovať také finálne výstupy, ktoré sú zaujímavé pre žiaka vo 

formovaní jeho budúceho zamerania (medzinárodné stretnutia, exkurzie do zaujímavých oblastí, prezen-

tácie školy, národnej identity a kultúry pútavou formou). 

Hlavnými garantmi realizácie projektov sú vedúci predmetových komisií. Pri ročníkových a 

školských projektoch je možnosť prepojiť poznatky získané z jednotlivých predmetov a vzniká prostre-

die spolupráce medzi žiakmi, ktorí nemajú možnosť v rámci vyučovania bežne spolupracovať. Podpo-

ruje sa tým sociálna a kreatívna stránka tejto činnosti. 

 

 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Subjekty, s ktorými škola spolupracuje: 

 

 Združenie rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) 

 Rada školy (má 11 členov, traja zvolení zamestnanci školy – dvaja pedagogickí, jeden nepedago-

gický, traja zvolení zástupcovia rodičov, jeden zvolený zástupca študentskej rady, štyria delego-

vaní zástupcovia zriaďovateľa, rada školy zasadá trikrát počas školského roka) 

 Súkromná základná škola v Lučenci (v zriaďovateľskej pôsobnosti pána Branislava Bechera) 

 Súkromná základná umelecká škola v Lučenci (v zriaďovateľskej pôsobnosti pána Branislava Be-

chera) 

 základné školy, odkiaľ prichádzajú uchádzači o štúdium (spolupráca s výchovnými poradcami, 

propagácia školy, deň otvorených dverí na pôde školy alebo v priestoroch OC Galéria, poskyto-

vanie informácií o štúdiu a prijímacom konaní) 

 odberateľské organizácie, predovšetkým vysoké školy (informácie o možnostiach štúdia na vyso-

kých školách, informačné vstupy zo strany zástupcov vysokých škôl, účasť našich študentov na 

dňoch otvorených dverí na vysokých školách, účasť našich študentov na Veľtrhu vysokých škôl v 

Bratislave) 
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 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lučenec (prednášky, preven-

tívne a intervenčné programy s vybranými triedami, poradenská činnosť, korekcie uskutočňované 

na pôde Súkromného gymnázia) 

 NÚCEM – spolupráca pri externej časti maturitných skúšok, pilotných a medzinárodných  testo-

vaniach žiakov 

 MŠ SR  (spolupráca v legislatívnej oblasti, realizácia projektu európskych štúdií) 

 VUC (spolupráca pri otváraní nových tried, koncepčný rozvoj školy a technický rozvoj školy) 

 OÚ (spolupráca v oblasti právnych predpisov a pri organizácii maturitných skúšok) 

 Policajný zbor SR (odborné prednášky so zameraním na prevenciu, projekty spolupráce) 

 zahraničné a medzinárodné vzdelávacie subjekty  

 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Súkromné gymnázium má zriadené odborné učebne pre biológiu, chémiu, fyziku, výpočtovú 

techniku a učebňu pre výuku jazykov.  

Triedy sú vybavené počítačom, projektorom a vo väčšine prípadov aj interaktívnou tabuľou. 

Vybavenie tried sa postupne obnovuje. Postupne sa dokupujú a vymieňajú žiacke lavice a sto-

ličky. V triedach je nainštalované osvetlenie spĺňajúce príslušné normy. 

Triedy sa z hygienických a estetických dôvodov pravidelne maľujú a postupne sa vymieňa pod-

lahová krytina. 

Všetky okná na budove sú plastové. Starostlivosťou, využívaním vhodného osvetlenia a regulá-

ciou kúrenia znižujeme energetickú náročnosť budovy. 

V celej budove školy je zabezpečené pripojenie na internet (sieťovým káblom alebo bezdrôto-

vým pripojením). 

Všetky priestory spĺňajú hygienické normy a umožňujú plne realizovať zvolené učebné varianty. 

Škola používa zakúpený informačný systém eŠkola s databázou žiakov, učiteľov, tried a ma-

jetku. Rozvrh hodín a zastupovanie neprítomných učiteľov realizuje pomocou systému aSc Rozvrhy. 

Internetová žiacka knižka je zabezpečená prostredníctvom Proxia. Škola zabezpečuje prepojenie týchto 

systému s webovou stránkou školy a internetovou žiackou knižkou  a tak poskytuje dostatočnú informo-

vanosť žiakov a rodičov. 

Škola má dobre fungujúcu informačnú sieť, prostredníctvom svojej webovej stránky 

(www.sgymlc.sk) pravidelne informuje o svojich aktivitách, harmonograme činnosti, projektoch a súťa-

žiach. Škola má vytvorené konto na sociálnej sieti Facebook. 

Vo všetkých učebniach a miestnostiach školskej prevádzky (zborovňa, riaditeľňa, miestnosť eko-

nomického oddelenia, miestnosť manažéra školy) sú inštalované počítače s pripojením na internet, nie-

ktoré počítače však zaostávajú za potrebným výkonovým štandardom a bude nutné ich v budúcnosti vy-

meniť. 

Vybavenie kabinetných a predmetových zbierok sa každoročne dopĺňa o nové učebné pomôcky, 

zakupujú sa rôzne materiálne a softvérové didaktické pomôcky, ktoré sa používajú pri výuke.  

Pre potreby telesnej výchovy škola používa jednu telocvičňu. V areáli školy sú k dispozícii jedno 

trávnaté ihrisko a jedno basketbalové ihrisko, ktoré slúžia na športové účely, ale sú využívané aj Súk-

romnou základnou školou a Školským klubom detí, ako aj externými športovými skupinami. 

Škola disponuje dobre vybavenou školskou knižnicou, o ktorej rozvoj sa neustále usiluje. Tento 

priestor sa využíva na mimoškolské aktivity, na zabezpečenie priebehu vyučovania zážitkovou formou, 

na realizáciu aktivít Literárneho týždňa, ako aj na realizáciu konzultačných hodín. 

Stravovanie pre žiakov i ostatných zamestnancov školy zabezpečuje vo výdajni jedla externý do-

dávateľ teplej stravy. Pre žiakov je možnosť výberu z dvoch jedál, pre dospelých pedagogických i nepe-

dagogických zamestnancov je umožnený výber z troch jedál. Škola má v pláne v spolupráci s dodávate-

ľom stravy prejsť na čipový informačný systém pre sprehľadnenie a zjednodušenie objednávania stravy 

a odhlasovania sa z nej. 
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Škola ako životný priestor 
 

Budova Súkromného gymnázia zastrešuje aj priestory Súkromnej základnej školy a Súkromnej 

základnej umeleckej školy, ako aj prednáškové miestnosti Vysokej školy ekonómie a manažmentu, 

ktorá sídli v bude školy v podnájme. Pri rôznych príležitostiach sú aktuálne využívané všetky priestory 

budovy tak, aby zodpovedali aktivite. Ostatné tri subjekty v budove školy sú naklonené sprístupneniu 

svojich priestorov podľa potreby.  

Pre spoločenské akcie s menším počtom žiakov (prednášky, stretnutia s osobnosťami, prezentá-

cie, obhajoby projektov, zasadnutia študentskej rady a pod.) sa využíva koncertná miestnosť SZUŠ 

alebo prednáškové miestnosti VŠEM, ktoré sú priestorovo veľkorysé. 

V budove školy sú vystavené udelené ocenenia škole a diplomy žiakov, ktorí reprezentovali našu 

školu na rôznych olympiádach a iných súťažiach. 

 

Počas prestávok majú žiaci k dispozícii občerstvenie v školskom bufete. 

Chodby školy žiaci využívajú hlavne počas prestávok. Tieto prebiehajú v pokojnej a priateľskej 

atmosfére, prestávky sú určené predovšetkým na oddych a možnosť voľnej komunikácie medzi žiakmi a 

pedagógmi. 

Hosťovská miestnosť zabezpečuje pokojný priestor pre rozhovor s rodičmi, pre prácu pracovní-

kov CPPPaP, alebo pre individuálne konzultácia žiakov s pedagógmi školy. 

Škola kladie mimoriadny dôraz na to, aby sa žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci 

a v neposlednom rade aj ľudia nepriamo pôsobiaci v škole (rodičia, hostia a. i.) cítili v prostredí Súk-

romnej základnej školy v Lučenci čo najpríjemnejšie, a preto je dôležitou úlohou všetkých v škole spo-

luvytvárať upravené a estetické prostredie v triedach, chodbách a v areáli školy.  

Pri vchode a na chodbách sú zriaďované informačné tabule a nástenky o aktivitách a histórii 

školy, o využiteľných zaujímavých akciách v meste a blízkom okolí, o dôležitých udalostiach na Slo-

vensku a vo svete. Jednou z hlavných priorít školy je budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi na-

vzájom a medzi žiakmi a pedagógmi formou spoločných kultúrnych a športových aktivít v škole i mimo 

školy. 
 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
 

Priestory školy poskytujú bezpečné prostredie na vyučovanie. Sú vybavené a udržiavané predpí-

saným spôsobom. Každoročne na začiatku školského roka sa vykonávajú poučenia žiakov: 

 bezpečnosti a ochrane zdravia, 

 požiarnej ochrane, 

 zásadách evakuácie žiakov. 

 

Poučenia vykonávajú triedni učitelia v rámci triednických hodín, ktoré sú blokovo zaraďované 

na začiatok školského roka. Podobným spôsobom s týmito pravidlami sú rodičia oboznamovaní počas 

prvého stretnutia rodičovského združenia prostredníctvom triednych učiteľov. Tieto skutočnosti sa pí-

somne archivujú a sú overené podpismi žiakov a rodičov. 

Evakuačné plány a schémy sú zverejnené v spoločných priestoroch školy. Nácviky evakuácie 

budovy školy sa vykonávajú dvakrát ročne. 

Na začiatku školského roka sa vykonávajú poučenia žiakov o pravidlách práce v odborných 

učebniach. Tieto poučenia zabezpečujú vyučujúci a sú zverejnené v písomnej podobe v jednotlivých od-

borných učebniach. 

Úvodné hodiny telesnej výchovy v každej triede sú zamerané na poučenie žiakov o pravidlách 

správania sa v priestoroch vyčlenených na telesnú výchovu. Žiaci so zdravotným obmedzením majú 

možnosť podať žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy. 

Úvodné hodiny biológie, chémie a fyziky v laboratóriách sú zamerané na poučenie žiakov o pra-

vidlách správania sa v priestoroch vyčlenených na tieto vyučovacie hodiny.  
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Pred exkurziami a výletmi, lyžiarskym výcvikom a plaveckých výcvikom sú žiaci oboznamovaní 

s bezpečnostnými opatreniami počas trvania školskej akcie. Súčasťou pedagogického kolektívu v škole 

prírody je vyškolený zdravotník. Za bezpečnosť počas organizovaných presunov žiakov mimo škol-

ského areálu zodpovedá organizátor (pedagóg školy), prípadne pedagogický vedúci presunu. 

Technickí pracovníci školy (školník) zabezpečujú, aby vonkajší areál školy (predovšetkým prí-

stupové cesty – chodníky) bol udržiavaný v bezpečnom stave aj v prípade nepriaznivých poveternost-

ných podmienok. 

 

Škola vykonáva vstupné inštruktáže a pravidelné školenia svojich zamestnancov v oblasti BOZ 

prostredníctvom odborného pracovníka. Školenia sa uskutočňujú v pravidelných dvojročných cykloch v 

zmysle platných zákonných predpisov. 

Školenia zamerané na ochranu zdravia sa uskutočňujú aj v rámci učiva Ochrana života a zdravia 

v každom ročníku a v samostatných kurzoch.  

Pôsobenie školy v oblasti bezpečnosti je orientované predovšetkým na preventívne opatrenia, 

ktoré majú minimalizovať frekvenciu vzniku situácií ohrozujúcich zdravie účastníka výchovno-vzdelá-

vacieho procesu. 

 

Za najrizikovejšie faktory, ktoré môžu znamenať zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia zdravia po-

važujeme: 

1)  zo  strany  žiakov:  nedodržiavanie  príslušných  ustanovení  školského  poriadku (nedovolené 

opustenie budovy školy, presuny po budove a nedodržiavanie pravidiel VPŠ), náhodné úrazy počas ho-

dín telesnej výchovy, úrazy počas prestávok, úrazy v šatni a v školskej jedálni (pravidelný pedagogický 

dozor nad žiakmi v priestoroch školy je zabezpečený pedagógmi) 

2) zo strany zamestnancov: presuny po budove, možné úrazy pri praktických prácach, demon-

štrácii pokusov a telocvičných úkonov. 

 

Poskytovanie prvej pomoci je materiálne zabezpečené zdravotníckymi pomôckami, ktoré sa na-

chádzajú v zborovni školy, miestnosti ekonómky školy a kabinete učiteľov telesnej výchovy. 

Dôležité telefónne čísla pre prípad súrnej zdravotníckej pomoci a havarijného stavu sú zverej-

nené na verejne prístupných miestach. Havarijné stavy sa hlásia technickému zamestnancovi školy na 

vrátnici. 

 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov 
 

Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami bude podporovať zapájanie svojich pe-

dagogických zamestnancov do rôznych vzdelávacích aktivít, predovšetkým v rámci kontinuálneho vzde-

lávania. Za týmto účelom vypracováva ročné plány kontinuálneho vzdelávania.  

Legislatívnymi východiskami ročného plánu kontinuálneho vzdelávania sú predovšetkým: 

 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 vyhláška MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov, 

 ďalšie súvisiace aktuálne predpisy. 
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Ciele kontinuálneho vzdelávania 

Hlavný cieľ 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a 

odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom 

udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej 

praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. 

Od pedagogických zamestnancov sa požaduje schopnosť tímovo inovovať (v rámci predmetovej 

komisie a vzdelávacích oblastí) obsah a metódy výučby. Požaduje sa používať multimediálnu techniku s 

cieľom skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Pedagogický zamestnanec školy má byť pripravený reagovať na požiadavky školy a zmeny vo 

vzdelávacej politike školy. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci koordinujú a kontrolujú pedagogické postupy svojich zamest-

nancov. 

 

 

Čiastkové ciele 

 

Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania: 

 

Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností sa-

mostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska ab-

solvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore po-

skytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamest-

nancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. 

 

Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si pro-

fesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ vzde-

lávania sa získavajú kredity. 

 

Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompe-

tencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej čin-

nosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré 

sa kredity nezískavajú. 

 

Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špeciali-

zovaných činností. Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, 

kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodic-

kého združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonáva-

júci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom in-

formačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhod-

neného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Odborným zamestnancom 

– špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špeciali-

zované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový po-

radca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 

Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich čin-

ností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Vedúcim pedagogickým zamestnancom 

alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej vý-

chovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný 

zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. 
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Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kva-

lifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobač-

ného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 

Ak škola má pedagogických zamestnancov, ktorí získali vzdelanie absolvovaním študijného pro-

gramu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogic-

kej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a pod kategóriu peda-

gogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti: 

 

 pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku, 

(ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity, 

 

 pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku 

a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ spôsobilosť,  

 

 ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-

vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením – nezískavajú sa 

kredity, 

 ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity. 
 

Škola poskytuje priestor pedagógom, aby o svojom vzdelávaní zreferovali a poučili ostatných 

pedagógov o osvojených inovatívnych metódach vo vyučovaní. Tento časový priestor sa im poskytuje 

najmä na pravidelnej trojdňovej Letnej konferencii pedagógov organizovanej Súkromnými školami kaž-

doročne v čase okolo 20. – 25. augusta, ako aj na pracovných poradách a zasadnutiach predmetových 

komisií. Pedagógovia majú možnosť uviesť tzv. „otvorenú hodinu“, na ktorej ostatným pedagógom de-

monštrujú uplatnenie osvojených vedomostí, schopností a zručností. 

Škola poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej 

práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných po-

môcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracov-

ných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej čin-

nosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne programy, odborné články 

publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity. 

Ak škola a školské zariadenie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať 

vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, 

tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú kredity. 
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2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

 

Zameranie, profilácia školy, ciele výchovy a vzdelávania 

Zameranie školy 
Škola  poskytuje  všetkým  žiakom  možnosť  získať  dostatočné všeobecné vedomosti a zruč-

nosti vo  všetkých  všeobecno-vzdelávacích  predmetoch a rozšírené odborné vedomosti a zručnosti vo 

zvolených voliteľných predmetoch. Umožňuje kvalitnú prípravu žiakov v dvoch cudzích jazykoch. Vy-

tvára priestor pre každého žiaka, aby rozvíjal svoje schopnosti a zručnosti a bol v štúdiu úspešný. 

Základom výchovno-vzdelávacej činnosti je príprava žiakov na zodpovedný život v spoločnosti 

tak, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, efektívne riešiť problémy. Prioritou vo výchovnej ob-

lasti je posilnenie sebaúcty a úcty k ľuďom, ku kultúrnym tradíciám a národným hodnotám, k ľudským 

právam a slobodám. 

Zámery v pedagogickej stratégii: 
• Vo vzdelávaní posilňujeme tvorivé učenie sa žiaka a rozvoj samostatnosti a flexibility 

• Vzdelávanie približujeme k realite najmä prostredníctvom prepojovania vzťahov medzi vyu-

čovacími predmetmi tak, aby bolo nielen prípravou na ďalšie štúdium, ale hlavne prípravou na 

život 

• Vzdelávanie realizujeme tak, aby sme u žiakov prebudili túžbu po ďalšom poznaní a celoži-

votnom vzdelávaní 

• Vzdelávanie je diferencované, aby sa uspokojovali vzdelávacie záujmy a potreby všetkých 

žiakov 

• Vzdelávaním podporujeme sebarealizáciu žiakov 

 

Súkromné gymnázium je škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelávanie a preferuje inovatívne formy a me-

tódy vyučovania. Ponúkame žiakom šancu: 

• Prežiť šťastné a spokojné detstvo 

• Zažiť úspech, radosť z poznávania seba i sveta 

• Vzdelávať sa v rodinnej atmosfére dôvery, priateľstva a rešpektu 

• Neustále sa zdokonaľovať 

• Získať kompetencie potrebné pre život v 21. storočí 

• Stať sa dobrým, múdrym a vzdelaným človekom 

 

Súkromné gymnázium sa prezentuje ako moderná vzdelávacia inštitúcia pripravujúca absolventov na 

štúdium na všetkých typoch vysokých škôl. Štúdium trvá štyri, resp. osem rokov a prostredníctvom 

vzdelania sa cielene rozvíja nadanie žiakov a umožňuje sa ich osobnostný rozvoj v súlade s ich predpo-

kladmi. Škola reflektuje požiadavky spoločnosti, potreby regiónu a ciele štátneho vzdelávacieho pro-

gramu (ŠVP). Pritom umožňuje žiakom profiláciu a prehĺbenie vedomostí vo vybraných oblastiach. 

Školský vzdelávací program je koncipovaný tak, že žiaci v prvom až šiestom ročníku postupujú podľa 

rovnakého učebného plánu a v posledných dvoch ročníkoch vyššieho sekundárneho vzdelávania sa pro-

filujú prostredníctvom voliteľných predmetov. 

V ročníkoch septima + 3.A a oktáva + 4.A si žiaci majú možnosť vybrať zo širokej ponuky voliteľných 

predmetov vzhľadom na svoje ďalšie štúdium: 

• Konverzácia v anglickom jazyku  

• Konverzácia v nemeckom jazyku 

• Seminár z biológie 

• Seminár z dejepisu 
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• Seminár z estetiky 

• Seminár z fyziky 

• Seminár z geografie 

• Seminár z chémie  

• Programovanie 

• Seminár z matematiky 

• Spoločenskovedný seminár 

Zoznam voliteľných predmetov je dopĺňaný podľa záujmu a potrieb žiakov. 

Študent si vyberá v septime  a v oktáve, resp. v 3. a 4. ročníku 4-ročného štúdia 3 predmety s týždennou 

časovou dotáciou 3 hodiny. 

 
Ciele výchovy a vzdelávania 
Cieľom výchovy a vzdelávania v našej škole je dosiahnuť optimálny rozvoj nadania žiakov, pripraviť 

ich na tvorivé využitie vlastných schopností a podporovať celkový osobnostný rozvoj žiakov. 

Všeobecné ciele vzdelávania predstavujú rámec pre konkretizované ciele, ktoré sa napĺňajú v procese 

výchovy a vzdelávania. V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania je potrebné najmä: 

• poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a vyváže-

ného výberu informácií a poznatkov 

• prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie 

• naučiť žiakov samostatne riešiť problémy, úlohy, realizovať skúmanie a vyvodzovať  logické 

závery 

• viesť žiakov ku kritickému mysleniu 

• prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie 

• nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie a duševnú 

rovnováhu 

• motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri ochrane 

ľudských a kultúrnych hodnôt a životného prostredia 

• viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov na 

miestnej, regionálnej, národnej i svetovej úrovni 

Cieľom výchovy a vzdelávania v našej škole je získať kompetencie uvedené v profile absolventa našej 

školy. 

 

Profil absolventa 
 

Charakteristika absolventa 

Absolvent gymnaziálneho vzdelávania má rozvinuté kľúčové kompetencie. Študenti počas štúdia 

nadobúdajú všeobecné charakteristické črty a vlastnosti, ktoré sú uvedené v kľúčových kompetenciách, 

a vlastnosti a zručnosti, ktoré tvoria špecifické kompetencie absolventa našej školy. 

Kľúčové kompetencie 

• kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využiť 

• sociálne komunikačné kompetencie 

- dokáže využívať všetky dostupné zdroje pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 

- má adekvátny ústny a písomný prejav 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 
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- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch 

• kompetencie uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách 

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky 

• kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- efektívne využíva informačno-komunikačné technológie 

- dokáže prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie 

- rozumie príležitostiam a rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT 

• kompetencia riešiť problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na tvorivom myslení 

- je otvorený pri riešení problémov, formuluje argumenty na obhájenie svojich názorov 

- dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty 

• kompetencie občianske 

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

a ochraňuje princípy demokracie 

- uvedomuje si svoje práva, ale má aj zodpovedný prístup k svojim povinnostiam 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

- sleduje  a  posudzuje  udalosti  a  vývoj  verejného  života,  zaujíma  k nim  stanoviská 

• kompetencie sociálne a personálne 

- na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnos-

ťami, záujmami a potrebami 

- efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme 

- dokáže korigovať dôsledky vlastného správania a konania 

• kompetencie pracovné 

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

aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní 

• kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 

• kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch 

- uvedomuje si význam umenia, cení si a rešpektuje umenie a kultúrne tradície 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

Špecifické kompetencie 

Počas ôsmich rokov štúdia v našej škole žiak nadobudne vedomosti, schopnosti a preukázateľné 

zručnosti, ktoré sa prejavujú v nasledovných kompetenciách: 

A) Odborné kompetencie žiaka 

 vie sa písomne aj ústne vyjadrovať v slovenskom spisovnom jazyku, vie čítať s porozumením  a 

interpretovať umeleckú aj odbornú literatúru 

 vie používať dva cudzie jazyky v písomnej aj ústnej podobe, dokáže využiť jazykové znalosti pri 

získavaní informácii zo zahraničných zdrojov 

 vie sa aktívne a samostatne vzdelávať, logicky myslieť a hľadať súvislosti 
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 vie tvorivo myslieť, dokáže sa orientovať v množstve informácii 

 vie získavať, analyzovať, systematizovať, využívať a hodnotiť informácie 

 vie pracovať s PC, internetom a najnovšími multimediálnymi technológiami 

 vie využívať rôzne informačné zdroje a spracovávať informácie 

 vie tvoriť projekty, počas štúdia absolvoval projektové vyučovanie 

 pozná históriu školy, rodného mesta, regiónu, vlastného národa, ale ovláda aj svetové dejiny, vie 

sa v nich orientovať a hľadať súvislosti 

 získava poznatky o environmentálnych problémoch globálneho aj lokálneho charakteru 

 

B)  Osobné kompetencie žiaka 

 vie samostatne komunikovať, prezentovať vlastný názor, argumentovať a pohotovo a kultivovane 

sa vyjadrovať 

 má primerané sebavedomie, uvedomuje si vlastnú hodnotu a ľudskú dôstojnosť, dôveruje svojim 

schopnostiam 

 vie regulovať svoje správanie, identifikovať city a zvládať pocity 

 vie sa empaticky správať, je schopný porozumieť iným ľuďom, pochopiť ich problémy a koope-

rovať na ich riešení 

 je schopný rozvíjať svoju pohybovú kultúru a ovláda pravidlá zdravého životného štýlu 

 je otvorený novým myšlienkam a názorom, je kritický a sebakritický 

 vie sa prispôsobiť zmenám a meniacim sa podmienkam života 

 

C) Sociálne kompetencie žiaka 

 vie samostatne riešiť úlohy, ale aj pracovať v tíme 

 rešpektuje ľudské práva a všeľudské etické hodnoty 

 vie sa prosociálne správať 

 uvedomuje si zodpovednosť za svoje zdravie a neohrozuje zdravie iných 

 uvedomuje si osobnú zodpovednosť za životné prostredie 

 dokáže riešiť konflikty a problémy, analyzovať príčiny a navrhovať riešenia 

 pozná zásady komunikácie, ovláda asertívnu komunikáciu 

 je schopný rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné aj špecifické vlastnosti nevyhnutné pre mož-

nosť úspešného uplatnenia sa v konkurenčnom prostredí 

 v procese výchovy a vzdelávania rešpektuje hodnoty školy. 

 

 

Pedagogické stratégie 

Formy výchovy a vzdelávania: 
Výchovno-vzdelávací proces v škole sa realizuje prostredníctvom individuálneho vyučovania, koopera-

tívneho vyučovania, zážitkového učenia a projektového vyučovania. Žiaci počas ôsmich, resp. štyroch 

rokov štúdia absolvujú cyklus poznávacích a vzdelávacích exkurzií v rámci Slovenska a zahraničia. 

Vzdelávací proces je obohatený o rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním, športové aktivity a 

kurzy. Žiaci prvého až siedmeho ročníka osemročného štúdia (prímy až septimy), resp. prvého až tre-

tieho ročníka štvorročného štúdia môžu absolvovať triedny výlet v júni po pedagogickej rade podľa in-

terných pravidiel. 

Počas vyučovania sú žiaci rozdelení do skupín na hodinách cudzieho jazyka, informatiky, telesnej a 

športovej výchovy a na ďalších hodinách v zmysle učebného plánu. 
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Zlučovanie žiakov z rôznych ročníkov sa využíva na vyučovanie etickej a náboženskej výchovy, teles-

nej a športovej výchovy v prípade nízkeho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch. 

Dôraz je kladený na využívanie IKT vo vyučovacom procese tak, aby IKT zručnosti neboli cieľom, ale 

prostriedkom vzdelávania, na samostatné a tímové projekty žiakov jednotlivých ročníkov s prezentáciou 

a obhajobou výstupov. Vyučovanie prírodovedných predmetov je doplnené o praktické cvičenia. 

 

Formy výchovy a vzdelávania vychádzajú z princípov: 

 
1. profesionality a slobody učiteľa pri výbere výchovno-vzdelávacích metód 

2. preferencie aktívneho učenia sa žiakov 

3. cieľavedomého rozvíjania prevažne vyšších poznávacích funkcií 

4. uprednostňovania kooperatívnych foriem práce 

5. využívania medzipredmetových vzťahov 

3. stupeň vzdelania, ktorý dosiahne žiak po ukončení 

 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka 

osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Dokla-

dom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške. 

 

 

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami – perspektívne  
 

V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ďalšími platnými 

a záväznými dokumentmi, majú na našej škole možnosť študovať žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelá-

vacími potrebami (ďalej ŠVVP). 

 

Žiak so ŠVVP je žiak 

 s nadaním. 

 so zdravotným znevýhodnením (dysortografia, dysgrafia, dyslexia, sluchový postih, ADHD, na-

rušená komunikačná schopnosť) 

 zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba: 

 je požiadavka na úpravu podmienok, t.j. obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov vo vý-

chove a vzdelávaní žiaka 

 vyplýva zo zdravotného znevýhodnenia, z nadania, z vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom 

prostredí 

 

-  zabezpečuje rovnocenný   prístup k vzdelávaniu,   primeraný   rozvoj   schopností 

a osobnosti, ako  aj  dosiahnutie primeraného  stupňa  vzdelania  a začlenenia  do 

spoločnosti. 

 

Výchova a vzdelávanie týchto žiakov sa na našej škole uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými 

žiakmi školy. Žiaci majú vypracovaný individuálny vzdelávací program, ktorý vypracuje špeciálna peda-

gogička v spolupráci s vyučujúcimi žiaka a centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poraden-

stva. 

V súčasnosti Súkromné gymnázium úzko spolupracuje s CPPPaP formou odborných konzultácií 

a korekcií, ktoré vykonáva odborný pracovník CPPPaP v priestoroch školy. 

 



 

20  

 

Začlenenie prierezových tém 
 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu. Sú spracované formou koncepcií a 

tvoria prílohu inovovaného školského vzdelávacieho programu. Sú heslovite označené v tematických 

výchovno-vzdelávacích plánoch jednotlivých predmetov. 

Multikultúrna výchova je zaradená do vyučovania predmetov biológia, cudzie jazyky, dejepis, etická 

výchova, geografia, hudobná výchova, náboženská výchova, občianska náuka, slovenský jazyk a litera-

túry, výtvarná výchova a umenie a kultúra. 

Mediálna výchova je zaradená do vyučovania predmetov cudzie jazyky, etická výchova, hudobná vý-

chova, informatika, náboženská výchova, slovenský jazyk, výtvarná výchova, umenie a kultúra. 

Osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme vo všetkých predmetoch a tiež formou zážitkového učenia v 

rámci Týždňa vedy a techniky (každoročne) a Literárneho týždňa (v každom druhom školskom roku). 

Environmentálna výchova je zaradená do vyučovania predmetov biológia, cudzí jazyk, etická výchova, 

fyzika, geografia, chémia, náboženská výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova. 

Ochrana života a zdravia sa realizuje prostredníctvom predmetov biológia, etická výchova, dejepis, fy-

zika, geografia, chémia, informatika, občianska náuka, telesná a športová výchova v jednotlivých roční-

koch. Neoddeliteľnou súčasťou sú účelové cvičenia v príme až sexte a kurz na ochranu života a zdravia 

v septime. 

Školský vzdelávací program je doplnený o nasledovné koncepcie: 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa realizuje vo všetkých predmetoch prostredníctvom projekto-

vého vyučovania, tvorby domácich alebo školských projektov a prostredníctvom samostatného projekto-

vého výskupu. 

Finančná gramotnosť sa realizuje vo všetkých predmetoch v zmysle platnej legislatívy. Bližšia špecifi-

kácia aplikácie NŠFG je uvedená v Pláne práce koordinátora finančnej gramotnosti. 

 

 

3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa postupuje podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a 
klasifikáciu žiakov stredných škôl. Špecifiká hodnotenia a klasifikácie sú spracované v učebných plá-

noch jednotlivých predmetov. 

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy 

- vyučujúci príslušného predmetu oboznámi na začiatku školského roka žiakov s obsahovým  a 
výkonovým štandardom, podmienkami štúdia a klasifikácie 

- učiteľ hodnotí žiaka komplexne, berie do úvahy vynaložené úsilie žiaka, systematickosť v práci, 
iniciatívu žiaka a uplatňuje voči nemu pedagogický takt (účelom preverovania vedomostí a zruč-
ností nie je hľadať medzery, ale predovšetkým zhodnotiť získané kompetencie) 

- známka z predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka  

- učiteľ hodnotí žiaka tak, aby ho nielen informoval, ale aby ho tiež motivoval a ukázal mu mož-
nosti ďalšieho rozvoja 

- žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom bude hodnotený  
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- žiak má právo poznať výsledok a zdôvodnenie každého klasifikačného úkonu  

- žiak má právo vyjadriť nespokojnosť so svojou klasifikáciou a hodnotením vyučujúcemu, tried-
nemu profesorovi alebo riaditeľovi školy  

- pri ústnom preverovaní vedomostí oznamuje vyučujúci žiakovi výsledok ihneď, pri písomnom 
preverovaní do dvoch týždňov  

- každý vyučujúci je povinný aktualizovať známky žiaka v internetovej žiackej knižke (IŽK) vždy 
raz týždenne  

- zákonný zástupca žiaka má možnosť informovať sa o výsledkoch žiaka osobne v čase plánova-
ných alebo dohodnutých individuálnych konzultácií, počas schôdzí rodičovského združenia, te-
lefonicky alebo prostredníctvom IŽK  

- v prípade výrazného zhoršenia prospechu žiaka alebo nespĺňania klasifikačných požiadaviek ria-
diteľ školy informuje zákonného zástupcu žiaka písomne. 
 

Komisionálne skúšky 

Pri klasifikácii žiaka zaručuje škola objektívnosť a individuálny prístup. Ak aj napriek tomu má 

zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých  pred-

metoch na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu kla-

sifikácie prospechu za prvý polrok alebo vydania vysvedčenia na konci druhého polroka písomne cez 

sekretariát školy požiadať riaditeľa školy o preskúšanie z daného predmetu formou komisionálnej 

skúšky. 
 

Podľa výsledku komisionálnej skúšky sa žiak klasifikuje aj v týchto prípadoch 

- ak koná rozdielovú skúška po štúdiu na príbuznej strednej škole v zahraničí  

- ak je skúšaný v náhradnom termíne, keďže v riadnom termíne nebolo možné žiaka klasifiko-
vať  

- ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy  

- ak žiak koná opravnú skúšku, pretože na konci druhého polroka neprospel z jedného alebo 
dvoch predmetov  

- ak žiak vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho plánu 

- ak školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii žiaka. 

 

Všeobecné zásady pre komisionálne skúšky 
 

- o povolení vykonať komisionálnu skúšku rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu žiaka, resp. plnoletého žiaka, okrem prípadu, keď komisionálnu skúšku 

nariadi školská inšpekcia  

- ak sa žiak nedostaví na komisionálnu skúšku bez udania závažného dôvodu svojej  

neúčasti najneskôr v deň konania skúšky, klasifikuje sa stupňom prospechu nedostatočný, 
okrem prípadu, ak komisionálna skúška bola povolená na základe spochybnenia správnosti kla-
sifikácie 

 

- prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na skúške je možná po predložení písomnej žiadosti a jej 
schválení riaditeľom školy  

- komisia pre komisionálnu skúšku je najmenej trojčlenná  

- výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie v deň skúšky, je pre klasifiká-
ciu žiaka konečný 
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Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

Kontrola   a hodnotenie zamestnancov   je   dôležitou podmienkou napredovania 

a realizácie  pozitívnych  zmien v škole.  Cieľom  kontroly  je získať  objektívne  informácie 

o úrovni  výsledkov  práce  zamestnancov  školy, tieto  informácie  využiť  na motivovanie 

zamestnancov,  na  naplnenie  kvalitatívnych  ukazovateľov  úloh  a cieľov  školy  ako  aj  na 

posilňovanie dobrého mena školy.     

Predmet  kontroly,  jej metódy a formy,  objekty  kontroly i výstupy sú zachytené 

v aktuálnom pláne  kontrolnej činnosti pre  príslušný  školský  rok. Predmetom kontrolnej 

a hodnotiacej činnosti  je:  výchovno-vzdelávacia  činnosť,  miera osvojenia a využívania 

profesijných kompetencií, iniciovanie a zavádzanie inovácií, pedagogická dokumentácia, materiálne a 

technické vybavenie, hygienický stav priestorov, personálna oblasť, ekonomická agenda, využívanie pra-

covného času, dodržiavanie pracovnej disciplíny, aktivity zamestnancov s prínosom pre zamestnávateľa. 

Kontrolu vykonávajú a vyhodnocujú riadiaci pracovníci školy, využívajú pri tom rôzne metódy a formy: 

hospitácie, rozhovory, obhliadky, pozorovanie, dotazníky. 

 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami podporuje vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov. Ďalšie vzdelávanie chápeme v našej škole ako dôležitý prvok v udržiavaní  a rozvíjaní 

kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Koncepcia rozvoja je definovaná v pláne kontinuálneho vzde-

lávania zamestnancov, ktorý je súčasťou plánu práce školy. 

 

Ciele a úlohy kontinuálneho vzdelávania zamestnancov školy 

 

 začínajúcim učiteľom vytvárať podporu pri ich príprave na realizáciu pracovných činností 

 udržiavať a zvyšovať kompetencie (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

 vytvárať u zamestnancov potrebu pre neustále sebavzdelávanie a zdokonaľovanie profesijnej 

spôsobilosti 

 sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky z metodiky vyučovania jednotli-

vých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru 

 vytvárať priestor na prípravu pedagogických zamestnancov pre kariérnu pozíciu pedagóg špecia-

lista napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, vedúci predmetovej komisie, koordinátor činnosti 

na škole a vykonanie prvej resp. druhej atestácie 

 pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj škol-

ského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov. 
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1. Hodnotenie školy 

 
Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, 

ako zvládajú požiadavky na nich kladené a aj preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré 

sú na žiakov kladené v ŠVP.  

 

Dôraz je kladený na:  

• konštatovanie úrovne stavu,  

• zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.  
 

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  

• Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe  

• Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slab-

šie výsledky, vrátane návrhov a opatrení  
 

Monitorujeme pravidelne:  

• Podmienky na vzdelanie  

• 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 pre nás je:  

• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov  

• Kvalita výsledkov merateľná objektívnymi meradlami, akými sú výsledky našich žiakov na 

súťažiach, olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

• Dotazníky pre žiakov a rodičov  

• Analýza prijatých žiakov na vysokú školu  

• Dotazníky pre absolventov školy  

• Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

• SWOT analýza  

 

Na hodnotenie školy používame dotazníky, ktoré zadávame rodičom, žiakom a učiteľom. Našou 

snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu škôl.  

Otázky zameriame na:  

možnosť skontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov, s hod-

notením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času - kurzy, výlety, vzdelávacie zájazdy a 

pod. 
 

 

 

 

4. Rámcový učebný plán 
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Školský učebný plán 
Školský učebný plán vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a je upravený v súlade so 

špecifikáciou školy a jej vzdelávacou stratégiou. Učebný plán je vypracovaný pre štvorročnú aj 

osemročnú formu štúdia a je realizovaný dennou formou. 

Učebný plán pre 1. – 4. ročník osemročného gymnázia 

Vzd. oblasť 
Predmet/ 

Ročník   1. 2. 3. 4. 

Jazyk  
a komunikácia 

SJL 
inov ŠVP 4 5 5 5 

inov ŠkVP 5 5 5 5 

ANJ 
inov ŠVP 4 4 4 4 

inov ŠkVP 5 5 5 5 

KAJ 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 

NEJ 
inov ŠVP 2 2 2 2 

inov ŠkVP 2 2 2 2 

KNJ 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 

              

  

FYZ 
inov ŠVP 1 1 2 2 

  inov ŠkVP 1 1 2 2 

Človek 
a príroda 

SEF 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 

CHE 
inov ŠVP 0 1 2 2 

inov ŠkVP 0 1 2 2 

SEC 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 

BIO 
inov ŠVP 1 1 1 2 

inov ŠkVP 2 2 2 2 

SEB 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 

CVB 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 1 1 0 0 

              

  
DEJ 

inov ŠVP 1 1 1 2 

  inov ŠkVP 1 2 2 2 

Človek 
a spoločnosť 

SED 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 

GEG 
inov ŠVP 1 1 1 1 

inov ŠkVP 1 1 1 1 

SEG 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 

OBN 
inov ŠVP 0 1 1 1 

inov ŠkVP 1 1 1 1 

SPS 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 
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Človek 
a hodnoty ETV/NBV 

inov ŠVP 1 1 1 1 

inov ŠkVP 1 1 1 1 

              

  

MAT 
inov ŠVP 4 4 4 5 

  inov ŠkVP 4 4 4 5 

Matematika 
a práca 

z informáciami 

SEM 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 

INF 
inov ŠVP 0,5 0,5 1 1 

inov ŠkVP 1 1 1 1 

CVI 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 1 1 0 0 

              

Umenia  
a kultúra 

VYV 
inov ŠVP 1 1 0 0 

inov ŠkVP 1 1 0 0 

HUV 
inov ŠVP 1 1 0 0 

inov ŠkVP 1 1 0 0 

UMK 
inov ŠVP 0 0 1 0 

inov ŠkVP 0 0 0 0 

              

Zdravie 
a pohyb 

TŠV 
inov ŠVP 2 2 2 2 

inov ŠkVP 2 2 2 2 

PHC 
inov ŠVP 0 0 0 0 

inov ŠkVP 1 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

Voliteľné predmety: 

ročník príma:  Cvičenia z biológie 

   Cvičenia z informatiky 

   Pohybové cvičenia 

 

ročník sekunda: Cvičenia z biológie 

   Cvičenia z informatiky 

   Pohybové cvičenia 

 

ročník kvinta + 1.A: Konverzácia z anglického jazyka 

   Konverzácia z nemeckého jazyka 

 

ročník sexta + 2.A: Konverzácia z anglického jazyka 

   Konverzácia z nemeckého jazyka 

 

ročník septima + 3.A a oktáva + 4.A:  

Seminár z dejepisu 

   Seminár z matematiky 
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   Seminár z fyziky 

   Seminár z chémie 

   Seminár z biológie 

   Seminár z geografie 

   Programovanie 

   Konverzácia z anglického jazyka 

   Konverzácia z nemeckého jazyka 

  

Poznámky: 

 

A. Druhý cudzí jazyk – vyučuje sa nemecký jazyk 

 

B. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch anglický jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, 

etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova. V predmete informatika môže 

byť v skupine najviac 15 žiakov. 

 

C. Trieda sa delí na jednej hodine v týždni v 3. a 4. ročníku v predmete matematika. Delenie na 

skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. 

 

D. Trieda sa na jednej hodine v týždni delí vo všetkých ročníkoch na skupiny v predmetoch fyzika 

(okrem 3. ročníka), chémia, biológia. 

 

E. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. 

 

F. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno 

spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. 

Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 

12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 

 

G. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a náboženskej 

výchovy) možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším 

počtom žiakov 23. 

 

H. Trieda sa delí na jednej hodine v týždni v 4. ročníku v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. 

 

I. Povinne voliteľné predmety: 

 

Študenti prímy a sekundy osemročného štúdia si volia jeden povinne voliteľný predmet s hodino-

vou týždennou dotáciou. 

Študenti kvinty + 1.A si volia jeden povinne voliteľný predmet s hodinovou týždennou dotáciou. 

Študenti sexty + 2.A si volia jeden povinne voliteľný predmet s dvojhodinovou týždennou dotá-

ciou. 

Študenti septimy + 3.A a oktávy + 4.A si volia tri povinne voliteľné hodiny s trojhodinovou týž-

dennou dotáciou, ktoré slúžia na prípravu na vysokoškolské štúdium. 

 

J. Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia v 1. až 4. ročníku osemročnej formy štúdia, v 1. a 

2. ročníku štvorročnej formy štúdia a v 5. a 6. ročníku osemročnej formy štúdia 

 

K. Kurz na ochranu života a zdravia v 3. ročníku štvorročnej formy a v 7. ročníku osemročnej formy 

štúdia. 
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L. Súčasťou výchovy a vzdelávania je kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz a pla-

vecký kurz. 

 

M. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov môžu byť aj exkurzie a školské výlety.  

 

N. Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sú súčasťou učebných osnov 

predmetov. 

 

 

 

Prierezové témy  

Multikultúrna výchova  
  
Charakteristika  Multikultúrna výchova zaujíma  významné miesto v súčasnej aj budúcej spoločnosti založenej na 

multikultúrnych vzťahoch. Zásadný význam má najmä pre mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na život v prostredí, v 

ktorom sa stretávajú a budú sa v stále väčšej miere stretávať s príslušníkmi iných národností, etník, rás, nábožen-

stiev, s ľuďmi iného životného štýlu a iných uznávaných hodnôt. Jej úlohou je predovšetkým rozvíjať porozumenie 

žiakov k sebe samým, hodnotám svojej kultúry, podporiť ich integráciu v širšom multikultúrnom prostredí pri za-

chovaní vlastnej kultúrnej identity. Škola má pri pôsobení na žiakov v tomto smere funkciu vzdelávaciu aj vý-

chovnú. Aby bola multikultúrna výchova úspešná a efektívna, musí sa prelínať celým výchovným a vzdelávacím 

prostredím školy, týkať sa taktiež  medziľudských vzťahov v škole, medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzá-

jom, medzi učiteľmi a rodinou. Dôležitá je aj klíma triedy na pozadí širšieho školského a spoločenského prostredia 

a v neposlednom rade taktiež osobnosť učiteľa a jeho kompetentnosť .  

Prierezová téma Multikultúrna výchova sa neobmedzuje iba na informácie, ktoré žiaci získajú najmä vo vzdeláva-

cích oboroch ako sú Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Občianska náuka, Dejepis, Geografia, ktoré majú s 

multikultúrnou  výchovou úzku súvislosť, ale snaží sa stimulovať, ovplyvňovať či korigovať postoje, hodnotový sys-

tém a jednanie žiakov, posilovať ich schopnosti začleniť sa do multikultúrnych aktivít a byť úspešný v medzinárod-

nej spolupráci. Multikultúrna výchova sa zameriava na poznanie a pochopenie kultúrnych diferencií medzi ľuďmi 

najrôznejšieho pôvodu, medziľudských vzťahov, interkultúrnu komunikáciu a prispôsobenie života v multikultúr-

nej spoločnosti.  

  

Prínos prierezovej témy k rozvoju osobnosti žiaka V oblasti postojov a 

hodnôt má multikultúrna výchova žiakovi pomôcť:  

• chápať, že všetci ľudia sú odlišné osobnosti s individuálnymi zvláštnosťami, bez ohľadu na svoj pôvod a 

odlišné prejavy sociokultúrnych vzorcov;  

• rešpektovať jedinečnosť, dôstojnosť a neopakovateľnosť života, chápať ľudskú bytosť ako neoddeliteľnú 

jednotu telesnej a duševnej  stránky osobnosti, ale aj ako súčasť etnika;  

• rešpektovať skutočnosť, že každý človek pochádza z nejakého etnika, stotožňovať sa s názorom, že všetky 

etnické skupiny sú rovnocenné a že všetci ľudia majú právo žiť spoločne a spolupracovať;  

• uvedomiť si svoju  vlastnú kultúrnu identitu;  

• uvedomovať si dôležitosť integrácie jedinca v rodinných, vrstovníckych a profesijných vzťahoch, chápať 

človeka ako spoločenskú bytosť a poznať hlavné typy sociálnych útvarov;  

• uvedomovať si význam kvality medziľudských vzťahov pre harmonický rozvoj osobnosti;  utvárať si 

predstavu o pojme ľudská solidarita a zaujímať adekvátne etické postoje v kritických fázach života, rozli-

šovať pozitívnu asertivitu od bezohľadnej a egoistickej sebarealizácie;  uplatňovať základné morálne 

normy, aplikovať ich vo vlastnom živote a vedieť aktívne čeliť prejavom amorality, intolerácie, xenofóbie, 

diskriminácie a rasizmu;  

• uvedomovať  si nezlučiteľnosť rasovej, náboženskej či inej  intolerácie s demokraciou;  

• vnímať multikulturalitu ako prostriedok vzájomného obohacovania rôznych etník;  
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• chápať, rešpektovať a aktívne hájiť myšlienku, že každý jedinec má zodpovednosť za to, aby bola odstrá-

nená diskriminácia a predsudky voči ľuďom rôznych etnických skupín, národností, farby pleti, nábožen-

stva, sociálneho pôvodu, pohlavia a sexuálnej  orientácie;  

• chápať význam štúdia cudzích jazykov ako zdroja poznávania pre osobný život, celoživotné vzdelávanie, 

pracovné aktivity, medzinárodnú komunikáciu a kooperáciu;  

• vnímať seba samého ako občana, ktorý sa aktívne spolupodieľa na pretváraní spoločnosti, aby  

lepšie slúžila aj  záujmom minoritných skupín.  

 

  

V oblasti vedomostí  a schopností má žiakovi pomôcť:  

• rozumieť základným pojmom multikultúrnej terminológie (národ, kultúra, etnicita, identita, asimilácia, integ-

rácia, inklúzia, kultúrny pluralizmus, globalizácia, xenofóbia, rasizmus, intolerancia a extrémizmus),  

• poznať najvýznamnejšie národné symboly a zásady ich používania;  

získať prostredníctvom vzdelávania v cudzích jazykoch a ďalších predmetoch vedomosti, praktické zručnosti a 

prehľad o sociokultúrnom prostredí v iných jazykových oblastiach;  

• poznávať jazykové zvláštnosti rôznych etník v dnešnom multikultúrnom svete;  

• dokázať objasniť obsah pojmov majorita a minorita, sociálny zmier, mať predstavu o postavení národnost-

ných a ďalších menšín;  

• rozpoznať prejavy rasovej neznášanlivosti, vedieť vysvetliť príčiny xenofóbie v minulosti i súčasnosti;  rozu-

mieť podstate najzávažnejších sociálnopatologických javov a ich dôsledkom pre spoločnosť;  poznať najdôle-

žitejšie medzinárodné organizácie k podpore multikulturality a orientovať sa v ich funkciách.  

  
tematické okruhy   predmet  

Kultúrna diferenciácia  Občianska výchova, Cudzí jazyk, Biológia, Umenie a kultúra  

Ľudské vzťahy  Občianska výchova, Cudzí jazyk, Biológia, Slovenský jazyk a literatúra, 

Umenie a kultúra  

Etnický pôvod  Občianska výchova, Cudzí jazyk, Geografia, Biológia, Umenie a kultúra  

Multikulturalita  Geografia, Umenie a kultúra  

Princíp sociálneho zmieru a so-

lidarity  
Občianska výchova, Geografia, Umenie a kultúra  

  

  

 

 

 

 

Mediálna výchova  
  

Charakteristika  

Zaradenie prierezovej témy Mediálna výchova do ŠVP ISCED 3A vychádza z toho, akú povahu má súčasná spoločnosť. 

Kľúčovým javom súčasnosti je obohatenie života o proces „medializácie“, teda o skutočnosť, že veľká väčšina informá-

cií je sprostredkovaná masovými médiami, ktorých produkcia má svoju vlastnú logiku, svoje zákonitosti – a tie je po-
trebné poznať a rozoznávať. V sume všetkých komunikačných aktivít neustále narastá podiel tých, ktoré sú stimulo-

vané, vynucované a zaisťované modernými technológiami – inými slovami, že neustále narastá účasť jednotlivcov a 
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skupín na mediálnej  komunikácii. Poznávanie sveta aj rozhodovanie v rozmanitých životných situáciách, od intím-

neho života až po volebné správanie, sa deje – mimo iného – pod určitým  vplyvom oznamov, ktoré ponúkajú tzv. ma-

sové médiá. Tieto médiá sú ale zároveň súčasťou globalizujúcej sa ekonomiky, ktorej podstatnou črtou je masový dô-

raz na spotrebu, prežívanie a prítomnosť – rysy príznačné pre tzv. masovú spoločnosť. To je trend, ktorý so sebou pri-

náša množstvo výhod a obohatení, ale aj veľké množstvo rizík (od možnej straty orientácie v spoločnosti a v jej nor-

mách a hodnotách až po izoláciu a možnosť sociopatologického správania). Súčasná spoločnosť preto vyžaduje, aby sa 

jej členovia dokázali čo najsamostatnejšie orientovať v mediálnej ponuke (od produktov „tradičných“ masových médií 

po možnosti „nových“ sieťových médií). Táto požiadavka je natoľko silná a významná, že zvládnutie mediálnej ponuky 

sa stáva kompetenciou svojho druhu.  

Postavenie masových médií a mediálnej komunikácie v živote človeka je celkom zreteľne jedným z faktorov kvality 

jeho života, faktorom natoľko významným, že je potrebné dosiahnuť „mediálnu gramotnosť“. Preto sa sústavná prí-

prava na „život s médiami“ – teda mediálna výchova – stáva samozrejmou a bežnou súčasťou vzdelávania vo všetkých 

vyspelých spoločnostiach. Súčasný človek musí byť vybavený poznatkami a vedomosťami, ktoré mu umožnia oriento-

vať sa v  mediálnej produkcii, využívať ju, ale nepodliehať jej.  

Mediálna gramotnosť  predstavuje súbor poznatkov a vedomostí, ktoré človeku umožňujú narábať s mediálnou pro-

dukciou, ktorá  sa mu ponúka, dovoľuje mu médiá využívať vi svoj prospech a dáva mu nástroje, aby dokázal tie ob-

lasti mediálnej produkcie, ktoré sa ním snažia skryte manipulovať, odhaliť. Mediálna výchova sa zameriava na to, aby  

žiaci – pomocou rozborov reálnej mediálnej produkcie a prostredníctvom vlastnej tvorby mediálnych produktov a 

osvojovania si  poznatkov o fungovaní médií v spoločnosti – sústavne rozvíjala ich schopnosť kriticky a tvorivo narábať 

s médiami a ich produkciou, využívať mediálnu ponuku a udržovať si od nej odstup.  

Koncepcia mediálnej výchovy sa opiera o predstavu mediálnej gramotnosti ako súboru  vedomostí nutných pre orien-

táciu  v neprehľadnej a nepriehľadne štruktúrovanej  ponuke mediálnych produktov, ktoré vytvárajú (znakové, resp. 

symbolické) prostredie, v ktorom sa súčasný človek pohybuje. Mediálna výchova by mala viesť na jednej strane k obo-

hateniu života výchovou k racionálnemu a hodnotnému využívaniu mediálnej produkcie, na druhej strane ku zníženiu 

rizika, ktoré mediálna produkcia predstavuje. Mala by pedagogickými prostriedkami navodzovať smer osobnostného 

a sociálneho vývoja, ktorý by v žiakoch založil nasledujúce predpoklady:  

• posilnenie vedomia vlastnej jedinečnosti;  

• udržovanie kritického odstupu od modelov životného štýlu, nachádzajúcich sa v masových médiách;  

• včlenenie masových médií do súboru využívaných zdrojov informácií, vzdelávania a zábavy;   kritické 

preverovanie mediálnych informácií ostatnými zdrojmi. Mediálna výchova zahrňuje dve základné oblasti: o 

vedomostnú  

o spoločenskovednú – ponúka základné poznatky o úlohe médií v spoločnosti a jej dejinách, jej prínosom 

má byť to, že si žiaci uvedomia význam médií pre život spoločnosti, zistia, akú úlohu zohrávajú médiá 

v každodennom živote (organizujú rytmus dňa, ponúkajú vzory správania, odrážajú vzťahy  

nadradenosti a podradenosti apod.) aj v historicky významných okamihoch (nie je náhoda, že zlomové okamžiky naj-
modernejších  dejín sa vzťahujú k „bojom o rozhlas“, pretože rozhlas je rýchlo reagujúce, obecne dostupné médium);  

Prierezová téma svojím vecným obsahom súvisí predovšetkým s týmito vzdelávacími obormi, ktoré majú humanitný, 

sociálnovedný alebo psychologický charakter: Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis.  

  

Občianska náuka  

Mediálna výchova prináša žiakom predovšetkým doplnenie predstavy o fungovaní rozhodovacích procesov v politic-

kej komunikácii (význam médií a „medializácie“, funkcia verejného priestoru, riziko mediálnej manipulácie), o moci a 

jej demokratickej kontrole (predstavy o spoločenskej úlohe žurnalistiky, o verejnosti a verejnej mienke (najmä posta-

venie výskumu verejnej mienky v mediálnej produkcii). Ďalej im ponúka predstavu o súčasných trendoch v mediálnej 
produkcii podmienenej masovosťou mediálnej produkcie a jej orientáciou na zisk a spotrebu (depolitizácia politických 

tém).  

  

Slovenský jazyk a literatúra  

Mediálna výchova ponúka žiakom aplikáciu predstáv o konštrukcii významu predvádzaného (je treba ukázať, že keď 

sa nejaká charakteristická črta niečomu pripisuje, napríklad osobe v spravodajstve, postave v seriály či účastníkovi 
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reality show, nemusí to byť jeho skutočná vlastnosť, ale „umelo“ vyrobená črta), o hre s konotovanými význammi (po-

užitie slov „podnikateľ“, „tunelovanie“ či „technopárty“), rozohrávanie istej predstavy a média s týmito predstavami 

pracujú, ako by boli obecne platné), o stereotypoch a mýtoch, o kultúre, o roli umeleckého prejavu, o realističnosti – 

mediálna výchova umožňuje využiť poznatky o jazykových a ďalších znakových kódoch pri rozvoji kritického čítania 

textu.  

  

Dejepis Mediálna výchova poskytuje žiakom poznatky o súvislostiach medzi vývojom médií a vývojom moderných 

spoločností, o inštitúciách, na ktorých tieto spoločnosti stoja, o vzniku a vývoji verejnej sféry  

  

 

Prínos prierezovej témy k rozvoju osobnosti žiaka V oblasti po-

stojov a hodnôt má prierezová téma žiakovi pomôcť:  

• rozvíjať kritický odstup od podnetov prichádzajúcich z mediálnych produktov (teda rozvíjať schopnosť prijímať 

a spracovávať mediálne produkty s vedomím toho, ako  sú konštruované a s akým komunikačným zámerom 
sú ponúkané na trhu);  

• posilňovať reflexiu  v seba samého a nachádzať miesto v spoločnosti;  

• uvedomovať si význam  medziľudských vzťahov (rodinných, partnerských) a ich vnútornú emocionálnu a poz-

návaciu dynamiku   

• rozpoznávať spoločenskú a estetickú hodnotu odkazov  v rôznych sémiotických kódoch, najmä odkazov v ma-

terinskom jazyku  (podpora rozvoja jazykovej kultúry) a obrazových odkazov;  

• zvyšovať citlivosť voči kultúrnym rozdielom, chápať ich ako obohatenie života, učiť sa rozumieť odlišnostiam;  

• vnímať životný štýl ako výraz vlastnej autenticity a odlišovať ho od konzumných životných štýlov ponúkať me-

diálnu produkciu;  

• získať predstavu o práci v tíme, o vzťahoch kooperácie a nadradenosti a podradenosti pri  

tvorbe spoločného diela, o vlastnom tvoriacom potenciáli.  

  

V oblasti vedomostí a schopností má prierezová téma žiakovi pomôcť:  

• podporiť schopnosť argumentácie tým, že ho naučí vyhľadávať „nedoriešené“ miesta v texte (zamlčané 

otázky, manipulácia so slovom i obrazom apod.);  

• získať základnú predstavu o práci v jednotlivých „tradičných“ i „nových“ médiách;  

• osvojiť si znalosti umožňujúce prácu v tíme, poprípade jeho riadenie a koordináciu jeho jednotlivých členov:;  

• posilniť predstavu o profesiách, ktoré sa v tejto oblasti uplatňujú, a zvýšiť možnosť poučeného rozhodovania 

pri voľbe povolania  či ďalšieho štúdia;  osvojiť si poznatky uľahčujúce orientáciu v súčasnom svete;  

• podporiť slobodné rozhodovanie na základe kritického vyhodnotenia ponúknutých informácií,  

• naučiť  sa vyhodnocovať kvalitu a význam informačných zdrojov;  

• získať predstavu o úlohe médií v jednotlivých typoch spoločnosti a rôznych historických kontextoch;  

• pochopiť podstatu a prejavy súčasných trendov vo vývoji sveta, obzvl. integračné a globalizačné procesy, a 

vnímať, ako sa tieto trendy prejavujú v každodennom živote (vrátane mediálnej ponuky) i v dlhodobom sme-

rovaní spoločnosti.  

  

tematické okruhy   predmet  

Kritické čítanie a vnímanie  mediál-

nych správ  
Občianska výchova, Cudzí jazyk,   

Slovenský jazyk a literatúra, Umenie a kultúra  

Tvorba mediálnych informácií  Informatika, Slovenský jazyk a literatúra, Biológia,  Te-

lesná výchova, Umenie a kultúra  
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Stavba mediálnych informácií  Informatika, Slovenský jazyk a literatúra, Umenie a 

kultúra  

Práca v realizačnom tíme  Informatika, Telesná výchova, Umenie a kultúra  

Interpretácia mediálnych správ a 

reality  
Informatika, Slovenský jazyk a literatúra, Umenie a 

kultúra  

Vnímanie autora mediálnych správ  Informatika, Slovenský jazyk a literatúra, Umenie a 

kultúra  

Fungovanie a vplyv médií na  spoloč-

nosť  
Informatika, Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná vý-

chova, Umenie a kultúra  

  

  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj   
  

Charakteristika  

Osobnostná a sociálna výchova a jej zaradenie vyplynulo na jednej strane z obecných tendencií vývoja tohto sveta a 

nárokov, ktoré takýto vývoj pred stredoškolským vzdelaním prináša , na druhej strane bezprostredne z východisko-

vých kapitol ŠVP3A, ktoré už  vyššie uvedené nároky reflektujú. Osobnostná a sociálna výchova pomáha žiakom viesť 

zdravý a zodpovedný život ako jednotlivcom tak aj  členom spoločnosti, poskytuje žiakom príležitosti premýšľať o svo-

jich skúsenostiach a o vlastnom vývoji. Rozvíja u žiakov sebaúctu, sebadôveru a schopnosť preberať zodpovednosť za 

svoje jednanie v rôznych životných situáciách, pri sebavzdelávaní a pri práci. Učí porozumieť hodnote medziľudských 

vzťahov a rešpektovať názory, potreby a práva ostatných.  

Znalosti a vedomosti získané v rámci Osobnostnej a sociálnej výchovy im môžu pomôcť taktiež reagovať na morálne, 

sociálne a kultúrne otázky, ktoré pred nimi vyvstávajú na ceste životom. Globalizácia a ďalšie sociokultúrne javy priná-
šajú nemalému množstvu ľudí množstvo rizík (napr. ohrozenie psychickej stability a fyzickej existencie nevhodným 

zaobchádzaním s produktami vedy a techniky; sociálne problémy súvisiace s rýchlosťou a nepredvídateľnosťou ekono-

mických pohybov; zvýhodňovanie podmienok pre globálny terorizmus; rýchle rozrušovanie pôvodne dlhodobo stabil-

ných sociálnych väzieb a kultúrnych celkov; devastácia životného prostredia).  

Súčasne  s objavovaním  a pôsobením týchto rizík hľadajú ľudia cesty, ako  im zabrániť alebo ako redukovať ich deš-

truktívne dopady na jedinca i spoločnosť. Jeden z podstatných smerov, ktorým sa tieto snahy uberajú, smeruje k pe-
dagogicky ovplyvňovanému osobnostnému a sociálnemu rozvoju každého jedinca v spoločnosti, k rozvoju, ktorý by 

založil v ľuďoch predpoklad schopností vytvárať a udržovať si maximum osobnej  stability, vyrovnávať sa s rizikami, 

dbať o svoje psychosomatické zdravie; pestovať kvalitné medziľudské vzťahy a v procesoch sociálnej interakcie vo 

všetkých jej podobách (osobná, politická, interkultúrna, spoločenská atd.), jednať čo najefektívnejšie vo svoj prospech 

ako aj prospech druhých ľudí. Prierezová téma smeruje k:  

• rozvoju osobnostných, individuálnych predpokladov každého jedinca pre život so sebou samým i s druhými 

ľuďmi v aktuálnom spoločenskom kontexte;  

• rozvoju sociálnych (interakčných, vzťahových) vedomostí pre život s druhými ľuďmi;   rozvoju etických 

predpokladov pre život v spoločnosti a v tomto svete .  

Akcent na rozvoj vyššie uvedených schopností, vedomostí a predpokladov v rámci štúdia (a teda  dôvod zaradenia 

témy do ŠVP ) vyplýva z aktuálneho ponímania všeobecného vzdelania  reagujúceho na vyššie uvedené skutočnosti. 

Pokiaľ má byť gymnázium aj naďalej školou poskytujúcou toto vzdelanie, tak sa prakticky nemôže vyhnúť všeobecnej 

tendencii rozvíjať ľudský potenciál žiakov. Znamená to nielen orientovať ich  v kultúre a vedách, ale taktiež ponúknuť 

im vzdelávaciu príležitosť pre rozvoj rôznych typov životných skúseností. Pomocou nich môže žiak optimalizovať svoju 

praktickú schopnosť orientovať sa v sociálnych situáciách a zhodnocovať vzdelanie, ktoré mu gymnázium poskytne v 

iných vzdelávacích oboroch.  

Prierezová téma svojou obecnosťou súvisí prakticky so všetkými vzdelávacími oblasťami ŠVP 3A. Oblasť Jazyk a jazy-

ková komunikácia sa stretáva s témami, v ktorej sa v rámci prierezovej témy  stretávajú medziľudské komunikácie; 
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oblasť Človek a príroda sa môže prelínať napr. s tematikou ochrany a rozvoja fyzickej zložky osobnosti, zdravého život-

ného štýlu a biologického základu sociálneho ľudského chovania, etiky vo vzťahu k životnému prostrediu; oblasť Člo-

vek a spoločnosť sa môže stretnúť s Osobnostnou a sociálnou výchovou opäť na poli komunikácie, medziľudských 

vzťahov, sociálnych a ekologických problémov, interkultúrnych kontaktov , na poli etiky ľudského chovania atď; oblasť 

Človek a svet práce sa jednoducho previaže s témami  týkajúcimi sa práce na sebe samom, plánovaní života, rozvoja 

študijných skúseností, rozvoja množstva sociálnych skúseností a postojov potrebných pre spoluprácu, organizovaní 

druhých ľudí i zvládaní konkurencie; oblasť Človek a zdravie môže byť prierezovou témou významne podporená napr. 

v smerovaní k zdravému životnému štýlu, psychohygiene a hygiene komunikácie; oblasť Umenie a kultúra má jednoz-

načne kontakt s prierezovou  témou vďaka akcentu na rozvoj kreativity, rozvoj emočnej inteligencie atď.  

  

Prínos prierezovej témy k rozvoju osobnosti žiaka  
V oblasti postojov a hodnôt má prierezová téma žiakovi pomôcť:  

• uvedomiť si a rešpektovať prirodzenosť a hodnotu rozmanitosti prejavov života, kultúry a každého jednotli-

vého človeka;  

• uvedomiť si, že takmer  každý sociálny alebo komunikačný akt má svoj mravný rozmer;  

• uvedomiť si hodnotu ľudskej  spolupráce;  

• uvedomiť si, že v rôznych životných situáciách často nebýva iba jediné riešenie.  

  

V oblasti vedomostí, schopností má prierezová téma žiakovi pomôcť:  

• smerovať k porozumeniu sebe samému, vytvárať vyvážené sebapoznanie:  

• rozpoznávať a zvládať vlastné pocity;  

• uvedomovať si svoje osobné kvality, skúsenosti, úspechy a potenciál a hodnotiť ich;  

• uvedomovať si svoju vlastnú identitu;  

• rozvíjať sebadôveru a zodpovednosť a využívať svoje schopnosti;  

• v súlade s tým nastavovať svoje osobné ciele a plánovať osobný rozvoj;  

• uvedomovať si, ako  nás vnímajú ostatní, vedieť  prijímať chválu i kritiku, úspech i neúspech pozitívnym spô-

sobom a vedieť sa poučiť zo skúseností;  

• prezentovať sa účelne v rôznych situáciách;  

• hľadať cesty, ako čeliť záťaži vyplývajúcej  z charakteru života v danej  dobe;  

• rozpoznávať faktory ovplyvňujúce duševnú energiu a kreativitu;  

• získať  špecifické skúsenosti (sebaregulačné aj komunikačné) pre zvládanie rôznych sociálnych situácií (komu-

nikačne zložité situácie; súťaž; spolupráca; pomoc atď.);  

• porozumieť  sociálnej skupine, v ktorej  žijeme;  

• tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy, brať ohľad na druhých ; byť si vedomý svojich práv, záväzkov a zodpoved-

nosti v rámci skupiny a práv a záväzkov druhých;  

• vedieť spolupracovať;  

venovať pozornosť morálnemu jednaniu a interpretácii etických fenoménov vo vlastnom jednaní;  

• skúmať reálie a témy každodenného života človeka;  

• poznať základy teórie javov, s ktorými sa v Osobnostnej a sociálnej výchove stretávame a zamýšľať sa nad 

nimi.  

  

tematické okruhy   predmet  
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Rozvoj schopnosti poznáva-

nia  

Občianska výchova, Cudzí jazyk, Informatika, Slovenský jazyk a literatúra, 

Fyzika, Chémia, Biológia, Matematika, Etická výchova, Psychológia  

Sebapoznanie, sebaregulácia 
sebaorganizácia  

Informatika, Cudzí jazyk, Fyzika, Chémia, Biológia, Hudobná výchova, Vý-
tvarná výchova, Matematika, Etická výchova,  

Psychológia  

Psychohygiena  
Občianska výchova, Fyzika, Chémia, Biológia, Informatika, Matematika, 

Etická výchova, Psychológia  

Kreativita  
Informatika, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Matematika, Etická vý-

chova, Psychológia  

Poznanie ľudí  
Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Biológia, Občianska výchova, In-

formatika, Telesná výchova, Etická výchova, Umenie a kultúra , Psycholó-

gia  

Medziľudské vzťahy  Občianska výchova, Cudzí jazyk, Biológia, Etická výchova, Psychológia  

Komunikácia  
Slovenský jazyk a literatúra, Občianska výchova, Cudzí jazyk, Informatika, 

Etická výchova, Psychológia  

Riešenie problémov a rozho-

dovanie  
Informatika, Občianska výchova, Výtvarná výchova, Matematika, Etická 

výchova, Psychológia  

Hodnoty, postoje  a prak-

tická etika  

Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Biológia, Občianska výchova, In-

formatika, Telesná výchova, Etická výchova, Umenie a kultúra, Psycholó-

gia  

  

  

Environmentálna výchova  
  

Charakteristika   

V dobe, keď sme svedkami rýchleho zhoršovania stavu globálnych životodarných systémov z hľadiska podmienok udr-

žateľného rozvoja, stala sa environmentálna výchova dôležitou témou. Problémy, ktoré z väčšej časti spôsobil človek 

(úbytok stratosférického ozónu, znečistenie životného prostredia, nastupujúca zmena klímy, vyčerpanie prírodných   

zdrojov, deštrukcia prírodných ekosystémov, rýchlo rastúca ľudská populácia, vznik nových epidémií a onemocnení), 

vyžadujú k riešeniu a prevencii „environmentálne“ vzdelaného občana.  

Environmentálna výchova predstavuje nezastupiteľný, významný predpoklad udržateľného rozvoja, patrí aj medzi 

prvoradé záujmy Európskej únie. Základným predpokladom nastúpenia cesty k udržateľnému rozvoju je zvýšenie eko-

logického vedomia ľudí a ich odborná pripravenosť na kvalitatívne nové prístupy v celej technicko-ekonomickej a so-

ciálnej oblasti. Z týchto dôvodov sa stáva environmentálna výchova prierezovou témou vzdelávania na gymnáziu a 

jedným zo základných pilierov vzdelávania pre udržateľný rozvoj.  

Environmentálne problémy, ktoré sa v reálnom svete vyskytujú, sa len málokedy dajú vysvetliť iba v kontexte poznat-

kov jednej disciplíny. Základ pre túto prierezovú tému je v celom rade vzdelávacích oborov, a to ako v prírodovedných 

– Biológia, Chémia, Fyzika, Geografia, tak v oboroch spoločenskovedných – Občianska výchova, Náuka o spoločnosti, 

Dejepis. V pojatí environmentálnej výuky je teda nutný posun od tradičnej výuky k výuke integrovanej. Dochádza k 

prepájaniu poznatkov a skúseností z rôznych oborov a tieto skúsenosti a poznatky sú potom využívané pre konkrétne 

riešenie environmentálnych problémov v praxi.  

  

  

Prínos prierezovej témy k rozvoju osobnosti žiaka  
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V oblasti postojov a hodnôt má prierezová téma žiakovi pomôcť:  

• uvedomovať si špecifické postavenie človeka v prírodnom systéme a jeho zodpovednosť za ďalší vývoj na pla-

néte;  

• prejavovať pokoru, úctu k hodnotám, ktoré nevie vytvoriť človek, oceňovať hodnotu prírody, vnímať a byť 

schopný hodnotiť rôzne postoje k postaveniu človeka v prírode a k správaniu človeka voči prírode;  

• pochopiť, že človek z hľadiska svojej existencie potrebuje využívať prírodné zdroje vo svoj prospech, ale vždy 

tak, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu životného prostredia;  

• uvedomiť si, že k ochrane prírody môže napomôcť každý jedinec svojím ekologicky zodpovedným prístupom k 

bežným každodenným činnostiam;  

• vnímať miesto, v ktorom žije a zmeny, ktoré v ňom prebiehajú,  cítiť zodpovednosť za jeho ďalší  

vývoj, a to nielen z hľadiska životného prostredia.  

  

V oblasti vedomostí a schopností má prierezová téma žiakovi pomôcť:  

• poznať zložitú prepojenosť prírodných systémov a pochopiť, že narušenie jednej zložky systému môže viesť k 

zrúteniu celého systému;  

• poznať z vlastných skúseností prírodné a kultúrne hodnoty vo svojom okolí, uvažovať o nich v súvislostiach a 

chápať príčiny a následky ich poškodzovania;  

• hľadať príčiny neuspokojivého stavu životného prostredia v minulosti a hľadať možnosti ďalšieho vývoja;  

• pochopiť veľkú previazanosť faktorov ekologických s faktormi ekonomickými a sociálnymi a byť schopný vy-

brať optimálne riešenie v reálnych situáciách;  

• uvedomiť si vplyv znečisteného prostredia na ľudské zdravie;  

• dozvedieť sa,  aké možnosti má ako občan pri ochrane životného prostredia, a vedieť ich využívať;  získať 

praktické skúsenosti a návyky pre bežné  činnosti napomáhajúce k zlepšeniu životného prostredia;  

• prepojiť poznatky a skúsenosti z jednotlivých vzdelávacích oblastí a využívať ich pri riešení environmentálnej 

problematiky.  

  

tematické okruhy   predmet  

Ekosystémy  Biológia, Geografia  

Ľudské aktivity a problémy ži-

votného prostredia  
Biológia, Chémia, Geografia, Fyzika  

Vzťah človeka k prostrediu  

Biológia, Chémia, Fyzika, Geografia, Náuka o spoločnosti, 

Občianska výchova, Slovenský jazyk  

a literatúra, Informatika, Ekonomika  

Základné podmienky života  Biológia, Chémia, Fyzika, Geografia, Ekonomika  

  

  

 

 

Ochrana života a zdravia  
  

Charakteristika   

Prierezová tematika sa realizuje prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostat-

ných organizačných foriem vyučovania – cvičenia na ochranu života a zdravia a kurz na ochranu života a zdravia. 

Ochrana života a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situá-

ciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich člo-

veka a jeho okolie.   
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Prínos prierezovej témy k rozvoju osobnosti žiaka  
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokla-

dom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predo-

všetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými  

katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, 

terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je:   

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

• poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky,  

• osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ži-

vota,  

• rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia,  

• formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu  

na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.  

  

 

 

 

 

tematické okruhy   predmet  

riešenie mimoriadnych udalostí – ci-

vilná ochrana  
cvičenia na ochranu života a zdravia a kurz na ochranu života a 

zdravia  

zdravotná príprava  cvičenia na ochranu života a zdravia a kurz na ochranu života a 

zdravia, Biológia, Telesná výchova  

pobyt a pohyb v prírode  cvičenia na ochranu života a zdravia a kurz na ochranu života a 

zdravia, Biológia, Telesná výchova, Geografia  

záujmové technické činnosti a športy  cvičenia na ochranu života a zdravia a kurz na ochranu života a 

zdravia, Biológia , Telesná výchova  

Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania vo vyššom sekundárnom vzdelávaní je kurz ochrany človeka 

a zdravia. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára 

sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a 

psychickej odolnosti žiakov.  

  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
  

Charakteristika Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať 

informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezento-

vať sám seba, ale aj prácu v skupine.   

 Prínos prierezovej témy k rozvoju osobnosti žiaka  
  

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, tím, vypracovať si har-

monogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, 

správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.   
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Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii a 

ďalšie spôsobilosti, napríklad dokážu:   

• vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt,  

• zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia ju aplikovať,  

• vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe,  

• pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT,  

• identifikovať a popísať problém, podstatu javu,  

• navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus,  

• získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,  

• na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery,  

• na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu,  

• kultivovane prezentovať svoje produkty, názory,  

• prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,  

• poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja,   využívať 

rôzne typy prezentácií,  

• aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu  

• proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), pre-

zentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti,  

• chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva.  

 

 

tematické okruhy   predmet  

získavanie, zhromažďovanie a trie-

denie informácií  
Informatika, Biológia, Cudzí jazyk, Slovenský jazyk, Geografia,   

tvorba projektov  
Informatika, Biológia, Geografia, Dejepis, Cudzí jazyk, prírodo-

vedné predmety  

prezentácia projektov  
Informatika, Biológia, Geografia, Dejepis, Cudzí jazyk, Slovenský 

jazyk a literatúra, prírodovedné predmety  

komunikácia, spolupráca  všetky predmety  

  

  

 

 

 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  
  

Charakteristika  

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hro-

madnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných strá-

nok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné 

vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti 
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najmä prostredníctvom školy.  Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov prvých štyroch 

ročníkov osemročného gymnázia. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný po-

hyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich 

vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných 

ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.  Ciele dopravnej výchovy prvých štyroch roční-

kov osemročného gymnázia sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psy-

chomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:   

• pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

• formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v 

cestnej premávke,  

• osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpi-

sov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),  

• naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpeč-

ného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,  

• zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

• zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,  

• pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky 

zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,  

• uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej pre-

mávky.  

Prierezová tematika sa realizuje v špecializovaných kurzoch počas alebo na konci školského roka.   

  

  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  
  

Charakteristika  
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.  

  

Prínos prierezovej témy k rozvoju osobnosti žiaka  

- spoznávanie tradičných ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá),   

- spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej 

hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – spevník regiónu);   

- poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslo-

vie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, autorských, povestí a pod.  

- skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií. -   

tematické okruhy   predmet  

kultivácia osobnosti žiaka  Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský  jazyk a litera-

túra, Etická výchova, Umenie a kultúra  

rozvíjaní talentu žiaka  Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský  jazyk a litera-

túra, voľnočasové aktivity  

  

Prierezová téma sa zameriava na tri tematické celky  
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- Môj rodný kraj   

- Objavujeme Slovensko   

- Tradičná ľudová kultúra  

Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, vytvorených v tradičných spo-

ločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere 

písomnou formou.  
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Učebné osnovy  
  

Slovenský jazyk a literatúra  
  

 

Charakteristika predmetu  
Predmet Slovenský jazyk a literatúra je jedným z vyučovacích predmetov, v ktorom sa realizuje vzdelávacia oblasť Ja-

zyk a jazyková komunikácia a vo výchovno-vyučovacom procese má kľúčové postavenie.  

Zručnosti získané v tomto predmete sú potrebné nielen pre kvalitné jazykové vzdelanie, ale aj pri osvojovaní si po-

znatkov v ďalších oblastiach vzdelávania. Žiaci sa učia interpretovať svoje reakcie a pocity tak, aby dokázali pochopiť 

svoju úlohu v rozličných komunikačných situáciách a aby sa dokázali orientovať pri vnímaní nielen okolitého sveta, ale 

i seba samých.  

Predmet Slovenský jazyk a literatúra je rozdelený na dve zložky: Slovenský jazyk a Literárna výchova.  

  

Ciele  
V obidvoch zložkách predmetu sa žiaci postupne učia pracovať s odbornými i umeleckými textami, poznávajú bohat-

stvo materinského jazyka a predmet sa stáva i prostriedkom esteticko-výchovného pôsobenia.  

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk 

vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka.   

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií (spôsobilostí) sa považuje za 

východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a 

v súkromnom živote.   

Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostáva analýza a interpretácia textov/prejavov a  tvorba vlastných textov/preja-

vov, ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii.  

Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytuje žiakom priestor na sebauvedomenie: dáva šancu objaviť a ná-

sledne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje 

prednosti i nedostatky, umožňuje dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodno-

tiť svoje správanie a jeho dôsledky.  

Cieľom jazykového vyučovania je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a sveta, ale aj 

v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chá-

paniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.  

Prostredníctvom literárnej výchovy sa žiaci zoznamujú so základnými literárnymi druhmi, učia sa vnímať ich špecifiká, 

snažia sa pochopiť umelecké zámery autora a formulovať vlastný názor na prečítané dielo. Učia sa rozlišovať literárnu 

fikciu od skutočnosti. Orientujú sa v jednotlivých časových obdobiach, rozlišujú jednotlivé umelecké smery, majú zá-

kladný prehľad o vývoji slovenskej a svetovej literatúry. Získavajú a rozvíjajú si základné čitateľské návyky. Interpretá-

cia vybraných literárnych diel prispieva k utváraniu názorov, postojov, záujmov, vkusu a mravného profilu žiakov a 

celkove rozvíja a kultivuje ich duchovný život.  

  

Kompetencie žiaka  
  

Slovenský jazyk a literatúra 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 5 5 5 5 

SJ + Lit 3+2 3+2 3+2 3+2 

Časová dotácia za 

šk. rok 

165 165 165 165 
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Kompetencie k učeniu  

Žiak je spôsobilý  -     používať kognitívne operácie  

- učiť sa sám aj v skupine  

- kriticky myslieť  

- formulovať a riešiť problémy  

- tvorivo myslieť a uplatniť výsledky tvorivého myslenia  

  

Kompetencie komunikačné  

Žiak je spôsobilý  -     tvoriť, prijať a spracovať informácie  

- vyhľadávať a odosielať informácie -  formulovať svoj názor a argumentovať  

- verbálne a neverbálne vyjadrovať vôľu a city  

  

Kompetencie k riešeniu problémov  

Žiak je spôsobilý  -     riešiť problém  

- hľadať príčiny chýb  

- diskutovať o riešení problému a o dôsledkoch urobených chýb  

  

Kompetencie sociálne a personálne  

Žiak je spôsobilý  -  akceptovať skupinové hodnoty  

- tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín  

- spolupracovať s inými  

- vytvárať a reflektovať vlastnú identitu -  empatie  

- sebaregulácie a ochrany vlastného života  

- vytvárať vlastný hodnotový systém  

  

Exkurzie  
  

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry sa má aktívne podieľať na intelektuálnom, citovom a mravnom rozvoji 

žiakov. Osvojené vedomosti, zručnosti a návyky sa majú stať základom pre ďalší osobný, literárny a kultúrny rozvoj žiakov.  

K naplneniu tohto cieľa majú prispieť aj exkurzie, ktoré sa organizujú pre žiakov jednotlivých ročníkov počas školského roka:  

  

- Literárno-dejepisná  exkurzia do Ľuboreči – príma - kvarta  

  

Okrem literárnych exkurzií sa žiaci môžu zapojiť do Olympiády slovenského jazyka a zúčastniť sa rôznych literárnych 

a recitačných súťaží, napr. Timravina studnička, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Literárny Lučenec a i.   
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Slovenský jazyk a literatúra – jazyk a sloh – príma – inovovaný    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

30 Zvuková rovina 

jazyka a pravo-

pis  

Priama reč, uvádzacia veta.   Vie správne zapísať priamu reč.  Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming, výklad, práca 

s učebnicou / slovní-

kom a textom, práca s 

IKT, riešenie úloh, sa-

mostatná a skupinová  

práca, projekty, prezen-

tácia prác  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spracovať  

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať in-
formácie  

  

Formulovať svoj názor a ar-

gumentovať  

  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  
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36 Významová  

rovina jazyka  

Slovo. Slovná zásoba. Slovníky – 
výkladový, pravopisný, synony-
mický, frazeologický slovník, 
slovník cudzích slov.  

Neutrálne slová. Citovo zafar-
bené (expresívne) slová - s 
kladným a záporným citovým 
odtienkom.  
Tvorenie slov odvodzovaním 

Slovotvorný základ, základové 

slovo, odvodené slovo, slovo-

tvorná predpona a prípon). Tvo-

renie slov predponami, prípo-

nami, predponami a príponami. 

Tvorenie slov skladaním. Zlo-

žené slovo. priamej reči.   

Žiak vie definovať pojmy slovo, slovná zá-

soba. Pozná jednotlivé druhy slovníkov a ja-

zykovedných príručiek, vie ich správne vy-

brať na overenie významu slov, dokáže sa-

mostatne pracovať so slovníkmi, rozširuje si 

individuálnu slovnú zásobu. Žiak vie vysvetliť 

pojmy: odvodzovanie, slovotvorný základ, 

slovotvorná predpona, slovotvorná prípona, 

základové a odvodené slovo a uviesť prí-

klady. Vie v texte priradiť základové slovo k 

odvodenému slovu a naopak . V texte do-

káže identifikovať odvodené slová a dokáže 

správne odvodzovať slová slovotvornými 

predponami a slovotvornými príponami sú-

časne. Žiak pozná podstatu tvorenia slov 

skladaním. V texte dokáže identifikovať zlo-

žené slová, vie tvoriť slová skladaním. 

 

stanovenej komunikačnej situácie vybrať 

vhodný slohový útvar/žáner. Žiak vie vytvoriť 

slohový útvar/žáner a zosúladiť ho s témou 

písania a svoje rozhodnutie vie zdôvodniť. 

Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre pripra-

vovaný text.  Žiak vie samostatne použiť 

vhodné jazykové prostriedky v súlade  so 

slohovým útvarom žánrom. 

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming, výklad, práca 

s učebnicou / slovní-

kom a textom, práca s 

IKT, riešenie úloh, sa-

mostatná a skupinová  

práca, projekty, prezen-

tácia prác práca s IKT, 

riešenie úloh, samo-

statná a skupinová 

práca, projekty, prezen-

tácia prác riadeného 

rozhovoru, brainstor-

ming, výklad, práca s 

učebnicou / slovníkom 

a textom, práca s IKT, 

riešenie úloh, samo-

statná a skupinová 

práca, projekty, prezen-

tácia prác 

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spracovať  

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať in-
formácie  

  

Formulovať svoj názor a ar-

gumentovať informácie  

  

Formulovať svoj názor a ar-

gumentovať informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať in-
formácie  

  

Formulovať svoj názor a ar-

gumentovať  

 

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

Multikultúrna vý-

chova  
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30  Opis  

  

  

  

Jednoduchý opis. Statický opis.  

Opis predmetu / zvieraťa, 
triedy, budovy, osoby, obrázku/ 
ilustrácie.  

  

  

Dynamický opis.  

Opis pracovného postupu.  

Rozprávanie s prvkami opisu.  

Charakteristika osoby.  

Žiak vie identifikovať odlišné, resp.  

spoločné znaky nasledovných slohových  
útvarov/žánrov: statický opis, dynamický 
opis, rozprávanie s prvkami opisu, charakte-
ristika. Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 
voľnú tému jednoduchý statický opis, dyna-
mický opis, rozprávanie s prvkami opisu, cha-
rakteristiku.   

  

Žiak vie aplikovať znalosti o formálnej úprave 

uvedených slohových útvarov/ žánrov počas 

tvorby. Žiak vie tieto slohové  

útvary/žánre porovnať a odlíšiť od iných 

jemu známych/neznámych slohových útva-

rov /žánrov. Žiak vie samostatne aplikovať 

svoje vedomosti o jednotlivých žánroch 

/útvaroch pri transformácii z jedného žánru 

do druhého. Žiak vie samostatne sformulovať 

súvislý logicky usporiadaný text na danú 

tému.   

Informačno-receptívne, 
reproduktívne,  

heuristické, motivačné,   

  

problémové,  metódy lo-
gického myslenia, ná-
zorné, zážitkové, insce-
načné, metódy riadeného 
rozhovoru, brainstorming, 
výklad, práca s učebnicou 
/ slovníkom a textom, 
práca s IKT, riešenie úloh, 
samostatná a skupinová  

práca, projekty,  

prezentácia prác  

  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

  

Tvoriť, prijať a spracovať  

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať in-
formácie  
  

Formulovať svoj názor a ar-

gumentovať  

  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

Prezentačné  

zručnosti  
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3  Projekt  Plán a príprava projektu. Vypra-

covanie projetu.  

Žiak vie rozlíšiť a vysvetliť pojem projekt. Vie 

vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému projekt.   

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické,  motivačné,  problé-

mové,  metódy logického  

myslenia, názorné, zážit-

kové, inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, bra-

instorming, výklad, práca  

s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT, rieše-

nie úloh,  

samostatná a skupinová  

práca, projekty, prezentá-

cia prác  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spracovať  

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať in-
formácie  

  

Formulovať svoj názor a ar-

gumentovať  

  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zruč-

nosti  

  

Z celkového počtu : 

8 vyučovacích hodín je venovaných opakovaniu a upevňovaniu učiva z 5. ročníka základnej školy.  

4 hodiny sú venované záverečnému opakovaniu učiva z prímy a precvičovaniu pravopisu.  
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Slovenský jazyk a literatúra – literatúra – príma – inovovaný    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  
Prierezové 

témy  

40 Próza  

Krátke formy 

ľudovej sloves-

nosti  

Próza ako súčasť ume-

leckej literatúry.  Prí-

slovie, porekadlo, pra-

nostika, anekdota, há-

danka  

Žiak vie vysvetliť pojem próza  a umelecká literatúra.   

Žiak vie vysvetliť a rozlíšiť pojmy príslovie, porekadlo, 

pranostika, anekdota, hádanka a uviesť príklad. Vie 

vysvetliť význam a identifikovať významový rozdiel 

medzi príslovím, porekadlom a pranostikou. Vie funk-

čne využiť príslovie, porekadlo, pranostiku, anekdotu 

vo svojom texte. Žiak vie vytvoriť krátky vtipný prí-

beh. Pri jeho tvorbe aplikuje svoje znalosti o anek-

dote.   

Žiak vie samostatne sformulovať subjektívne hodno-

tenie prečítaného textu a vie ho primerane obhajo-

vať. Pri obhajobe svojho názoru dodržiava pravidlá 

spoločenskej komunikácie.   

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, zážitkové, inscenačné, 

metódy riadeného rozho-

voru, brainstorming, výklad, 

práca s učebnicou / slovní-

kom a textom, práca s IKT, 

riešenie úloh, samostatná a 

skupinová práca, projekty, 

prezentácia prác  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

Regionálna 

výchova a 

tradičná ľu-

dová kul-

túra  

26 Poézia  Poézia ako súčasť 
umeleckej literatúry. 
Rozdiel medzi poéziou 
a prózou.  

Báseň. Pieseň, popu-
lárna pieseň. Ever-
green.  

Žiak vie vysvetliť pojem poézia, báseň, populárna pie-

seň.   

Žiak vie odlíšiť prózu od poézie a svoje rozhodnutie 

vie zdôvodniť. Žiak vie porovnať populárnu pieseň s 

ľudovou piesňou z hľadiska obsahu, využitia umelec-

kých štýlových prostriedkov.   

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, zážitkové, inscenačné, 

metódy riadeného rozho-

voru, brainstorming, výklad, 

práca s učebnicou / slovní-

kom a textom, práca s IKT, 

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj  
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Nadpis, verš, strofa, 
refrén.  

Balada ako epický žá-

ner. Ľudová balada, 

umelá balada. Znaky 

balady.   

Rým -  združený, strie-

davý, obkročný.  

Zdrobnenina, prirov-

nanie, metafora, epi-

teton.   

Žiak vie vysvetliť pojem balada. Vie identifikovať 

hlavné znaky balady aj v neznámom (zatiaľ nečíta-

nom) texte.   

Vie porovnať baladu s inými básnickými útvarmi, cha-

rakterizovať rozdiely. Vie pretransformovať baladu na 

prozaické rozprávanie.  Žiak vie vysvetliť pojem verš 

ako súčasť vonkajšej kompozície aj ako metrickú jed-

notku. Vie ho určiť v básni.   

Žiak vie vysvetliť pojmy rým, rytmus v súvislosti s 

umeleckou rečou viazanou (v básni aj v populárnej 

piesni), vie vyhľadať rým v texte básne alebo populár-

nej piesne, vie graficky zaznačiť a pomenovať zdru-

žený, striedavý, obkročný rým.  Žiak vie v texte básne 

alebo populárnej piesne vysvetliť, vyhľadať a určiť ja-

zykové prostriedky zdrobnenina, metafora, epiteton 

a prirovnanie.  

Žiak vie v texte básne alebo populárnej piesne identi-

fikovať, vyhľadať a určiť jazykové prostriedky a vy-

svetliť ich význam. Žiak vie pri prednese básne reš-

pektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu.   

riešenie úloh, samostatná a 

skupinová práca, projekty, 

prezentácia prác  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  
 Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

 

 

 

Z celkového počtu: 

8 vyučovacích hodín je venovaných opakovaniu a upevňovaniu učiva z predchádzajúceho ročníka, z prímy. 4 hodiny sú 

venované záverečnému opakovaniu učiva zo sekundy a precvičovaniu pravopisu.  
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Slovenský jazyk a literatúra – jazyk a sloh – sekunda – inovovaný  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  
Prierezové 

témy  

6  Zvuková ro-

vina jazyka a 

pravopis  

Výslovnosť a pravopis 
slov cudzieho pôvodu.  

Výslovnosť slabík  

de/di, te/ti, ne/ni, 
le/li v cudzích slo-
vách.   

   

Žiak vie správne v domácich a cudzích slovách arti-
kulovať a spisovne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, 
di, ti, ni, li; dodržiavať správnu dĺžku slabík a pra-
vidlá spodobovania. Žiak vie správne napísať cudzie 
slovo, ak sa s ním predtým stretol na hodine.   

Žiak vie samostatne, formou tichého čítania skon-

trolovať svoj text s cieľom identifikovať jednotlivé 

chyby a následne ich opraviť, pričom pri oprave 

svojho textu aplikuje nadobudnuté znalosti z pravo-

pisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu.   

Žiak vie opraviť texty vytvorené niekým iným.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, insce-
načné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 
výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 
IKT, riešenie úloh, samo-

statná a skupinová   

práca, projekty, prezentácia 

prác  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spraco-

vať informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor 

a argumentovať  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

  

15  Významová  

rovina jazyka  

Spisovné slová. Ne-
spisovné  slová - slan-
gové slová, nárečové 
slová. Domáce slová. 

Slová cudzieho pô-
vodu.  

Žiak vie vysvetliť pojmy:  spisovné, nespisovné, slan-
gové, nárečové slová, domáce a cudzie slová, zasta-
rané a nové slová, historizmy a archaizmy a  

 uviesť konkrétne príklady. Žiak vie tieto slová v 

texte vyhľadať a rozlíšiť. Žiak vie vysvetliť štylis-

tickú funkciu spisovných, nespisovných,  

 slangových, nárečových, domácich, cudzích,  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

Multikutúrna  
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Slovník cudzích slov.   

Slová podľa dobo-

vého výskytu -- zasta-

rané slová,  archa-

izmy, historizmy, 

nové slová (neolo-

gizmy).   Tvorenie 

slov skracovaním. 

Skratky, značky, 

skratkové slová, ini-

ciálové skratky.     

zastaraných a nových slov v texte. Vie vysvetliť vý-

znam týchto slov. Vie si správne vybrať jazykovednú 

príručku na overenie významu slov. Žiak pozná a 

ovláda podstatu tvorenia slov skracovaním. Vie vy-

svetliť pojem skratka, značka, skratkové slovo, ini-

ciálová skratka a vytvoriť ich. Žiak štylisticky správne 

využíva spisovné, nespisovné, slangové, nárečové 

slová, domáce a cudzie slová, zastarané a nové 

slová, skratky, značky, skratkové slová a iniciálové 

skratky.  

Žiak sa vie spisovne vyjadrovať.  

slovníkom a textom, práca s 

IKT, riešenie úloh, samo-

statná a skupinová práca, 

projekty, prezentácia prác  

  

Tvoriť, prijať a spraco-

vať informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  
  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

výchova  

  

  

24  Tvarová ro-

vina jazyka  

Podstatné mená. Po-

množné podstatné 

mená. Rod pomnož-

ných podstatných 

mien. Prídavné mená.  

Akostné, vzťahové, pri-
vlastňovacie prídavné 
mená.  

Číslovky – určité a ne-
určité, základné, ra-
dové, násobné. Skloňo-
vanie čísloviek  

– rod, číslo, pád.  

Slovesá. Slovesný vid  

– dokonavý, ne-

dokonavý. Príslovky.  

Predložky. Spojky. 
Citoslovcia. 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať pomnožné podstatné 

mená, určiť ich rod a vysvetliť ich funkciu v texte.  

Žiak vie vysvetliť a identifikovať akostné, vzťahové a 

privlastňovacie prídavné mená.  

Žiak vie vysvetliť a identifikovať určité a neurčité čís-

lovky, vie určiť ich gramatické kategórie. Vie vysvet-

liť a identifikovať základné, radové a  násobné čís-

lovky, vysvetliť ich funkciu v texte. Žiak vie vysvetliť 

a identifikovať jednoduchý a zložený tvar slovies v 

texte. Žiak vie vysvetliť a správne určiť dokonavý a 

nedokonavý vid slovies Žiak vie v texte identifikovať 

príslovky, predložky, spojky, citoslovcia.   

Žiak dodržiava správne tvary podstatných mien, prí-

davných mien, slovies vo vetách, dodržiava pravopis 

čísloviek.  

Žiak vie používať správne tvary ohybných slovných 

druhov v komunikačnej situácii. 

Informačno-receptívne, rep-
roduktívne, heuristické, mo-
tivačné, problémové, me-
tódy logického myslenia, ná-
zorné, zážitkové, insce-
načné, metódy riadeného 
rozhovoru, brainstorming, 
výklad, práca s učebnicou / 
slovníkom a textom, práca s 
IKT, riešenie úloh, samo-
statná a skupinová práca, 
projekty, prezentácia prác  

 

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca  

Samostatná práca  

  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  
  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

v skupine  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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18  Skladobná ro-

vina jazyka  

Holá a rozvitá veta. 

Viacnásobný vetný 

člen.   

Jednočlenná veta – 
slovesná a  neslo-
vesná.  Vetný základ – 
slovesný, neslovesný.  

  

Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché holé a roz-

vité vety s rôznou modalitou, pričom  dodržiava 

správny slovosled a správne používa interpunkčné 

znamienka.   

Žiak vie vysvetliť pojem viacnásobný vetný člen, vie 

ho v texte identifikovať a dokáže vytvoriť vetu s 

viacnásobným vetným členom.  

Žiak vie v jednoduchých holých a rozvitých vetách 

správne používať základné vetné členy, určiť ich a 

zdôvodniť ich gramatickú funkciu. Žiak vie samo-

statne tvoriť jednočlenné a dvojčlenné vety s rôz-

nou modalitou, pričom dodržiava správny slovosled 

a správne používa interpunkčné znamienka.  

Žiak vie pri tvorbe dvojčlenných viet správne používať 

základné vetné členy, resp. pri jednočlenných vetách 

vetný základ, určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú 

funkciu.  

Žiak pri tvorbe vlastných textov využíva celú škálu 

vetných štruktúr.   

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne,  heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy 

logického myslenia, názorné, 

zážitkové, inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, brain-

storming, výklad, práca s 

učebnicou / slovníkom a tex-

tom, práca s IKT, riešenie 

úloh, samostatná a skupinová 

práca, projekty, prezentácia 

prác  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

  

  

10  Komunikácia  Komunikácia – ústna, 

písomná, súkromná, 

verejná, oficiálna, neo-

ficiálna, priama, spro-

stredkovaná,  

Žiak vie definovať pojem komunikácia, komunikačná 

situácia, komunikačný zámer. Pozná jednotlivé druhy 
komunikácie a vie vysvetliť ich podstatu.   

Žiak si vie samostatne zvoliť a sformulovať tému  

Informačno-receptívne, repro-

duktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy lo-

gického myslenia, názorné, zá-

žitkové,  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

Mediálna  
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  monologická, dialo-
gická.  

Komunikačná situá-
cia. Vysielateľ, prijí-
mateľ. Dialóg. Jazy-
kové a mimojazykové 
prosriedky.   

Asertívna a efektívna 

komunikácia. Komu-

nikačný zámer  

adekvátnu komunikačnej situácii. Vie samostatne a 

pohotovo sformulovať základné myšlienky na zvo-

lenú tému a vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne, ply-

nulo. Vie samostatne použiť vhodné jazykové pro-

striedky v súlade s komunikačnou situáciou. V danej 

komunikačnej situácii vie zvoliť vhodný spoločenský 

tón, zvláda zvukovú stránku prejavu  

(hlavný slovný prízvuk, artikuláciu, silu hlasu). Vie 

uplatňovať tempo, prestávku a melódiu vo výpo-

vedi. Žiak vie vysvetliť pojem dialóg a zapojiť sa 

doň. V diskusii alebo dialógu vie primerane gestiku-

lovať, používať vhodnú mimiku, zaujať spoločenský 

postoj a dodržiavať vhodnú vzdialenosť s komuni-

kujúcim, dodržiavať pravidlá haptiky.  

inscenačné, metódy riade-

ného rozhovoru, brainstor-

ming, výklad, práca s učebni-

cou / slovníkom a textom, 

práca s IKT, riešenie   

úloh, samostatná a skupinová 

práca, projekty, prezentácia 

prác  

  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

výchova  

  

  

4  

  

Komunikácia v 

spoločnosti  

  

  

Príhovor (prívet) Uví-
tací, záverečný prí-
hovor  

Kompozícia príhovoru  

(prívetu)  

Prednes príhovoru  

(prívetu)  

  

Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty z obsahového i 

formálneho hľadiska. Vie odôvodniť správnosť vybra-

ného textu v konkrétnej situácii. Dokáže na základe 

analýzy jednotlivých textov identifikovať, systemati-

zovať a zovšeobecniť poznatky o príhovore/prívete.  

Žiak vie vybrať vhodný slohový útvar, vie ho vytvoriť 

a zosúladiť s témou písania.  

Vie vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný text.  

Vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému prí-

hovor/prívet. Žiak vie porovnať a odlíšiť prí-

hovor/prívet od iných jemu známych/neznámych 

slohových útvarov. Žiak vie po krátkej príprave vy-

tvoriť a predniesť príhovor /prívet. Vie samostatne 

sformulovať súvislý logicky usporiadaný text na danú 

tému. Vie samostatne použiť vhodné jazykové pro-

striedky v súlade s komunikačnou situáciou. V danej 

komunikačnej situácii vie zvoliť vhodný spoločenský 

tón, zvláda zvukovú stránku prejavu (hlavný slovný 

prízvuk, artikuláciu, silu hlasu). Vie uplatňovať 

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné,  problémové,   

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT, riešenie úloh, samo-

statná a skupinová práca, 

projekty, prezentácia prác  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  
  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

Mediálna  

výchova  

  

Prezentačné  

zručnosti  
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tempo, prestávku a melódiu pri prednese príhovoru. 

Vie primerane gestikulovať a používať vhodnú mi-

miku.  

8  Opis  Opis. Umelecký opis. 

Dynamický opis. Opis 

pracovného postupu.   

Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty z obsahového i 
formálneho hľadiska. Vie odôvodniť správnosť vybra-
ného textu v konkrétnej situácii.  

Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov 

identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť po-
znatky o slohových útvaroch: umelecký opis, dyna-

mický opis. Žiak vie identifikovať odlišné, resp. spo-

ločné znaky týchto slohových útvarov.  

Žiak vie na základe analýzy stanovenej  komunikačnej 

situácie vybrať vhodný slohový útvar. Vie vytvoriť slo-

hový útvar a zosúladiť ho s témou písania a svoje roz-

hodnutie vie zdôvodniť. Žiak vie vytvoriť osnovu, kon-

cept pre pripravovaný text.. Vie vytvoriť na zadanú 

alebo voľnú tému dynamický opis a umelecký opis. 

Žiak vie porovnať a odlíšiť dynamický opis a umelecký 

opis od iných jemu známych/neznámych slohových 

útvarov. Žiak vie po krátkej príprave vytvoriť ume-

lecký opis a dynamický opis. 

Informačno-receptívne, repro-

duktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy lo-

gického myslenia, názorné, zá-

žitkové, inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, brain-

storming, výklad, práca s učeb-

nicou / slovníkom a textom, 

práca s IKT, riešenie úloh, sa-

mostatná a skupinová práca, 

projekty,  prezentácia prác 

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca Tvoriť, 

prijať a spracovať infor-

mácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

 

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

Prezentačné 

zručnosti  

 

 

9  Charakteristika  Charakteristika ako 
druh opisu.  

Kompozícia, jazykové 
prostriedky.  

Priama a nepriama   

charakteristika  

  

Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty z obsahového i 
formálneho hľadiska. Vie odôvodniť správnosť vybra-
ného textu v konkrétnej situácii.  

Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov 
identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť po-
znatky o charakteristike. Žiak vie identifikovať od-
lišné, resp. spoločné znaky charakteristiky a opisu. 
Pozná podstatu priamej a nepriamej charakteristiky.  
Žiak vie na základe analýzy stanovenej  komunikač-

nej situácie vybrať vhodný slohový útvar. Vie vytvo-

riť slohový útvar a zosúladiť ho s témou písania a 

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné,  prob-

lémové,   

metódy logického mysle-

nia, názorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy riade-

ného rozhovoru, brainstor-

ming, výklad, práca s učeb-

nicou / slovníkom a tex-

tom, práca s IKT, riešenie 

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spraco-

vať informácie  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  
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svoje rozhodnutie vie zdôvodniť. Žiak vie vytvoriť 

osnovu, koncept pre pripravovaný text.. Vie vytvoriť 

na zadanú alebo voľnú tému charakteristiku.  

Žiak vie porovnať a odlíšiť charakteristiku od iných 

jemu známych/neznámych slohových útvarov.  Žiak 

vie po krátkej príprave vytvoriť charakteristiku 

osoby.  

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

5  Projekt  Príprava projektu.  

Prezentácia projektu. 

Správa o riešení/vý-

sledku projektu – 

ústna/písomná. Ta-

buľka : názov, hla-

vička, riadok, stĺpec.                            

Žiak vie vytvoriť plán projektu a na jeho základe do-

káže vytvoriť projekt na zadanú alebo voľnú tému i 

správu o riešení / výsledku projektu. Túto správu do-

káže ústne prezentovať. Pri práci na projekte dokáže 

využiť tabuľku a jej segmenty. Žiak rozlišuje jednot-

livé segmenty tabuľky  

(hlavička, názov, riadok, stĺpec), vie ich pomenovať a 

chápe vzťahy medzi nimi.  

  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické,  motivačné,  prob-

lémové,  metódy logic-

kého   

myslenia, názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy riade-

ného rozhovoru, brainstor-

ming, výklad, práca   

s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT, rieše-

nie úloh, samostatná a sku-

pinová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spraco-

vať informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor 

a argumentovať  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

Prezentačné 

zručnosti  
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  Slovenský jazyk a literatúra – literatúra – sekunda – inovovaný   

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  
Prierezové 

témy  

20  Umelecká 

literatúra v 

poézii  

Poézia. Umelecky via-

zaná reč. Anekdota. 

Báseň. Pieseň. Popu-

lárna pieseň. Vonkajšia 

kompozícia básne – 

nadpis, verš, strofa. 

Umelecké jazykové 

prostriedky – meta-
fora, prirovnanie, epi-

teton. Sylabický verš.   

Voľný verš.  

Žiak vie vysvetliť pojem poézia, anekdota, báseň, po-

pulárna pieseň.   

Žiak vie odlíšiť prózu od poézie a svoje rozhodnutie 
vie zdôvodniť. Žiak vie porovnať populárnu pieseň s 
ľudovou piesňou z hľadiska obsahu, využitia umelec-
kých štýlových prostriedkov.   
Žiak vie vysvetliť pojem verš ako súčasť vonkajšej 

kompozície aj ako metrickú jednotku. Vie ho určiť v 

básni.   

Žiak vie vysvetliť pojmy rým, rytmus v súvislosti s 

umeleckou rečou viazanou (v básni aj v populárnej 

piesni), vie vyhľadať rým v texte básne alebo popu-

lárnej piesne, vie graficky zaznačiť a pomenovať 

združený, striedavý, obkročný rým.  Žiak vie v texte 

básne alebo populárnej piesne vysvetliť, vyhľadať a 

určiť jazykové  prostriedky: zdrobnenina, metafora, 

epiteton a prirovnanie a vysvetliť ich význam.   

Žiak chápe podstatu sylabického a voľného verša, po-

zná ich znaky a vie ich v básnickom texte identifiko-

vať.   

Žiak vie pri prednese básne rešpektovať rytmickú 

usporiadanosť básnického textu.   

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, zážitkové, inscenačné, 

metódy riadeného rozho-

voru, brainstorming, výklad, 

práca s učebnicou / slovní-

kom a textom, práca s IKT, 

riešenie   

úloh, samostatná a skupinová 
práca, projekty, prezentácia 
prác  

  

  

  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

  

38  Umelecká 

literatúra v 

próze  

Krátka próza.  

Poviedka.   

Literárna postava –  

Žiak vie vysvetliť pojem krátka próza, poviedka, dob-

rodružná literatúra, fantasy literatúra, western, ro-

binsonáda, detektívka, literatúra pre deti  

Informačno-receptívne, repro-

duktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové,  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj  
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  hlavná, vedľajšia.   

Vnútorná kompozícia 
epického diela. Rozprá-
vač. Formy rozprávača 
– jaforma, on-forma. 
Dobrodružná litera-
túra.  

Fantasy literatúra.  

Detektívka.  

Western.   

Robinsonáda.   

Literatúra pre deti a 

mládež.  

a mládež.  

Žiak vie vysvetliť pojem literárna postava, rozlíšiť 
hlavnú a vedľajšiu postavu a charakterizovať ich z či-

tateľského hľadiska. Vie vysvetliť podstatu jednotli-

vých kompozičných fáz deja a určiť ich v rámci textu. 
Vie vysvetliť pojem monológ, dialóg a svoje vysvetle-

nie vie zdôvodniť pomocou príkladov z literárnych 
ukážok.   

Žiak vie vysvetliť pojem rozprávač a v texte vie identi-

fikovať jednotlivé formy rozprávača (ja-forma, on-

forma).  

Vie transformovať formy rozprávača – z ja-formy do 
on-formy a naopak.   

Žiak vie analyzovať umelecký text zo štylistického a 
lexikálneho hľadiska a vie určiť funkciu jednotlivých 
jazykových prostriedkov.   

Žiak vie sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného 
textu.   

Žiak vie vyhľadať kľúčové slová, zostaviť osnovu a na 

jej základe prerozprávať dej prečítaného textu.   

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riadeného roz-

hovoru, brainstorming, výklad, 

práca s učebnicou /   

slovníkom a textom, práca s 

IKT, riešenie úloh, samo-

statná a skupinová práca, 

projekty, prezentácia prác  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

 

8  Dramatické 
umenie  

  

Rozhlasová hra  

Filmové umenie.  

Filmový scenár.  

Divadlo. Film.  

Televízna hra.  

Rozhlasová hra.   

Žiak vie vysvetliť pojmy divadlo, film, filmový scenár, 
televízna hra, rozhlasová hra.   

Žiak vie rozlíšiť dramatický a prozaický text, svoje tvr-

denie vie podložiť argumentmi.   

Žiak vie výrazne čítať text dramatického textu  a zú-

častniť sa ako postava na dramatizovanom čítaní 

textu.   

Žiak vie v dramatickom texte určiť fázy vnútornej 
kompozície diela a svoje tvrdenie vie podložiť prí-
kladmi na základe analýzy textu divadelnej hry. Vie 
sformulovať hlavnú myšlienku dramatického textu.   

Informačno-receptívne, repro-
duktívne,  heuristické, moti-
vačné, problémové, metódy 
logického myslenia, názorné, 
zážitkové, inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru,  brain-
storming, výklad, práca s 
učebnicou / slovníkom  a tex-
tom, práca s IKT, riešenie 
úloh, samostatná a skupinová 
práca, projekty, prezentácia 
prác  

  

Kognitívne operácie  

  

Spolupráca v skupine  

  

Samostatná práca  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

Mediálna vý-

chova  
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Vie identifikovať v texte hry umelecké jazykové pro-

striedky a vysvetliť ich význam.   

Žiak vie aplikovať svoje znalosti o literárnej po-

stave (hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte a 

charakterizovať ju z čitateľského hľadiska.  Žiak 

vie transformovať dramatický text na prozaický.   

Žiak vie zdramatizovať literárny text v podobe jedno-

duchého scenára.   

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  
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Slovenský jazyk a literatúra – jazyk a sloh – tercia – inovovaný  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  
Prierezové 

témy  

10 Komunikácia  Komunikácia,  

komunikačná  

situácia,  

odosielateľ/vysielateľ, 

prijímateľ, debata, 

diskusia - argument, 

dokazovanie, pro-

tiargument, názor, 

dôkaz,  asertívna a 

efektívna komuniká-

cia; dialóg  

Žiak si vie samostatne zvoliť a sformulovať tému 

adekvátnu komunikačnej situácii. Vie samostatne a 

pohotovo sformulovať základné myšlienky na  

zvolenú tému a vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne, 
plynulo. Vie samostatne sformulovať súvislý logicky 
usporiadaný text na danú tému. Vie samostatne po-
užiť vhodné jazykové prostriedky v súlade s komuni-
kačnou situáciou. V danej komunikačnej situácii vie 
zvoliť vhodný spoločenský tón, zvláda zvukovú 
stránku prejavu (hlavný slovný prízvuk, artikuláciu, 
silu hlasu). Vie uplatňovať tempo, prestávku a me-
lódiu vo výpovedi.  

Žiak vie vysvetliť pojem efektívna a asertívna komu-

nikácia. V diskusii alebo dialógu vie primerane gesti-

kulovať, používať vhodnú mimiku, zaujať   

spoločenský postoj a dodržiavať vhodnú vzdialenosť 

s komunikujúcim, dodržiavať pravidlá haptiky.  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Formulovať a riešiť  

problémy  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

Akceptovať skupinové 
hodnoty  

  

Tolerovať odlišnosti jed-
notlivcov i skupín  

  

Spolupracovať s inými  

  

Vytvárať a reflektovať 

vlastnú identitu  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

Mediálna  

výchova  

  

Prezentačné 

zručnosti  

38  Tvarová ro-

vina jazyka   

Ohybné slovné 
druhy,  podstatné 
mená, zvieracie 
podstatné  

mená mužského 
rodu, neživotné 
podstatné mená 

Žiak vie vysvetliť funkciu ohybných slovných druhov 
a gramatických kategórií v texte, vie vysvetliť funk-
ciu neohybných slovných druhov v texte, vie identi-

fikovať v texte zvieracie podstatné mená mužského 
rodu, použiť ich v správnom tvare a vysvetliť ich 

pravopis, vie identifikovať v texte neživotné pod-

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

Používať kognitívne 
operácie  

  

Tvorivo myslieť a uplat-

niť výsledky tvorivého 

myslenia  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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mužského rodu 
zakončené na -r a 
-l, cudzie ne-
sklonné pod. 
mená, skloňova-
nie pod. mena 
pani, prídavné 
mená, skloňova-
nie príd. mien,  
zámená - osobné 
základné a privlas-
tňovacie, opyto-
vacie, ukazovacie,  

skloňovanie zámen,  

číslovky - určité, neur-
čité, základné, radové, 
násobné, slovesá  ča-
sovanie slovies, slo-
vesný vid - dokonavý, 
nedokonavý, neurči-
tok, sloveso byť; neo-
hybné slovné druhy, 
príslovky - miesta, 
času, spôsobu, príčiny, 
stupňovanie  

prísloviek, predložky 

- väzba s pádom, vo-

kalizácia predložiek, 

spojky, častice, citos-

lovcia 

statné mená mužského rodu zakončené na -r, -l, po-
užiť ich v správnom tvare a vysvetliť ich pravopis, 
vie identifikovať v texte nesklonné cudzie podstatné 
mená, vysvetliť ich význam a overiť si ho v jazyko-
vedných príručkách, vie vysvetliť princípy skloňova-
nia podstatného  mena pani a následne ho vie v 
správnom tvare použiť v texte, vie identifikovať v 
texte zámená v rôznych tvaroch, určiť ich základný 
tvar a gramatické kategórie a vysvetliť ich funkciu v 
texte, vie identifikovať v texte opytovacie a ukazo-

vacie zámená, určiť ich gramatické kategórie a vy-
svetliť ich funkciu v texte, vie vysvetliť a identifiko-
vať dokonavý a nedokonavý vid slovies a vie vysvet-
liť jeho funkciu v texte.  

Žiak vie určiť slovnodruhovú  platnosť všetkých slov 
v texte.   
Ovláda klasifikáciu slovných druhov:  

plnovýznamové – neplnovýznamové; ohybné – ne-

ohybné, vie identifikovať jednotlivé slovné druhy v 

texte. Správne uplatňuje gramatické kategórie 

slovných druhov pri tvorbe viet a textov. 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Riešiť problém  

 Spolupracovať s inými 

 



 

58  

8  Rečnícky štýl 

Rétorika  

Rétorika - artikulácia, 
sila hlasu,  

gestikulácia, mimika, 
postoj;   

Slávnostný prejav, 

slávnostný príhovor 

(prívet), kompozícia,  

jazykové a mimojazy-

kové prostriedky   

Žiak vie navrhnúť tému písania, ktorá je v súlade s 

komunikačnou situáciou a cieľmi písania a stanoviť 

cieľ komunikácie v súlade s jej témou. Žiak vie rozlí-

šiť, porovnať a vysvetliť pojmy:  

slávnostný príhovor, prejav. Žiak vie vytvoriť text v 

danom jazykovom štýle a zosúladiť ho s témou pí-

sania a svoje rozhodnutie vie zdôvodniť. Žiak vie vy-

tvoriť na základe stanovenej komunikačnej situácie 

vhodný slohový útvar/žáner a svoje rozhodnutie vie 

zdôvodniť.  

Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný 

text, vie na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty, 

ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho sloho-

vého útvaru/žánru s dodrţaním časovej a logickej 

postupnosti. Žiak vie po krátkej príprave vytvoriť 

slávnostný príhovor, prejav.  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Tvorivo myslieť a uplat-
niť výsledky tvorivého 
myslenia  

  

Tvoriť, prijať a spraco-

vať informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

Verbálne a neverbálne 

vyjadrovať vôľu a city  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  

  

Mediálna vý-
chova  
  

Prezentačné 

zručnosti  

13  Významová 

rovina jazyka 

Slovná zásoba, jed-
noslovné a viacslovné 
pomenovania, priame 
a nepriame pomeno-
vania, prirovnanie, 
metafora,  

zosobnenie  

(personifikácia), meto-

nymia, frazeologizmy, 

frazeologický slovník, 

príslovia, porekadlá, 

pranostiky združené 

pomenovania, spô-

soby obohacovania 

Žiak vie vyhľadať, rozlíšiť a určiť význam v texte: ne-
priame pomenovania, metafory, metonymie, per-
sonifikácie, jednoslovné pomenovania, viacslovné 
pomenovania (združené pomenovania), frazeolo-
gizmy.  
Žiak vie vysvetliť v umeleckom texte funkciu lexikál-

nych jednotiek: nepriamych pomenovaní, metafor, 

metonymií, personifikácie, jednoslovných pomeno-

vaní, viacslovných pomenovaní (združené pomeno-

vania), frazeologizmu. Žiak si vie správne vybrať ja-

zykovednú príručku a overiť v nej význam lexikál-

nych jednotiek. Žiak vie charakterizovať spôsoby 

obohacovania slovnej zásoby a vie tieto postupy 

identifikovať v texte. usporiadaný text na danú 

tému, vie samostatne použiť vhodné jazykové pro-

striedky v súlade s komunikačnou situáciou. 

Informačno receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Používať operácie  

  

Tvorivo myslieť a uplat-
niť výsledky tvorivého 
myslenia  

  

Tvoriť, prijať a spraco-

vať informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor  

Osobnostný 

sociálny  

rozvoj a 

  

Multikultúrna 

výchova   
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slovnej zásoby - tvore-

nie slov, prenášanie 

významu, spájanie slov 

do viacslovných pome-

novaní, skracovanie, 

preberanie slov cu-

dzieho pôvodu 

a argumentovať  

  

Spolupracovať s inými 

kognitívne  

 

 

20  Skladobná ro-

vina jazyka  

Základné vetné členy  

- vyjadrený a nevyjad-
rený podmet, slo-
vesný a  slovesno-
menný prísudok, slo-
vesný a neslovesný 
vetný základ, vedľaj-
šie vetné členy - pred-
met, zhodný, ne-
zhodný prívlastok, 
píslovkové určenie 
miesta, času, spôsobu 
a príčiny, prístavok, 
jednoduchá veta,  

jednoduchá veta holá, 

rozvitá, s viacnásob-

ným vetným členom, 
jednočlenná veta - slo-

vesná, neslovesná, 

dvojčlenná veta - 

úplná, neúplná; jedno-
duché súvetie, inter-

punkcia v  

jednodnoduchom sú-

vetí  

Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché holé a roz-

vité vety s rôznou modalitou, pričom dodržiava 

správny slovosled a správne používa interpunkčné 

znamienka, vie v jednoduchých holých a rozvitých 

vetách správne používať základné/hlavné a vedľaj-

šie vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich význa-

movú a gramatickú funkciu, vie samostatne tvoriť 

jednočlenné a dvojčlenné vety s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a správne pou-

žíva interpunkčné znamienka, vie tvoriť jednodu-

ché súvetia s rôznou modalitou, pričom dodržiava 

správny slovosled a správne používa interpunkčné 

znamienka, pri tvorbe vlastných textov využíva celú 

škálu vetných štruktúr.  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Používať kognitívne 
operácie  

  

Tvorivo myslieť a uplat-
niť výsledky tvorivého 
myslenia  

  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Riešiť problém  

  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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4  Informačný 

slohový po-

stup  

Informačný slohový 
postup - jeho pod-
stata, funkcia, jazy-
kové prostriedky, 
útvary informačného 
slohového postupu - 
formulár, prihláška, 
pozvánka, plagát, vi-
zitka.  

Spôsoby spracovania 

informácií - osnova, 

výťah, konspekt 

Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty z obsahového i 

formálneho hľadiska vzhľadom na komunikačnú si-

tuáciu, vie odôvodniť správnosť vybraného textu 

podľa komunikačnej situácie, dokáže na základe 

analýzy jednotlivých textov identifikovať, systema-

tizovať a zovšeobecniť poznatky o slohových útva-

roch/žánroch, vie samostatne a bez prípravy 

správne, plynule a nahlas čítať akékoľvek texty 

(vrátane tabuliek), ktorých obsah, štýl a jazyk sú 

primerané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a 

dokáže prispôsobiť  

rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo najefektívnej-

šie pochopiť informácie. Žiak vie aplikovať znalosti o 

formálnej úprave nasledujúcich slohových útvarov/ 

žánrov počas tvorby: výťah, prihláška.   

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty,  

prezentácia prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvoriť, prijať a spracovať 

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

6  Rozprávací 

slohový po-

stup  

Rozprávanie - príbeh s 
pointou, vnútorná 
kompozícia rozpráva-
nia - úvod, zápletka,  
vyvrcholenie, obrat, 

rozuzlenie  

Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty z obsahového i 

formálneho hľadiska vzhľadom na komunikačnú si-

tuáciu, vie odôvodniť správnosť vybraného textu 

podľa komunikačnej situácie, dokáže na základe 

analýzy jednotlivých textov identifikovať, systema-

tizovať a zovšeobecniť poznatky o slohových útva-

roch/žánroch, Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre 

pripravovaný text, vie na zadanú alebo voľnú tému 

vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky kon-

krétneho slohového útvaru/žánru s dodržaním ča-

sovej a logickej postupnosti. Žiak si vie samostatne 

zvoliť alebo sformulovať tému adekvátnu komuni-

kačnej situácii. Žiak vie samostatne pohotovo sfor-

mulovať základné myšlienky na zvolenú tému a vy-

sloviť ich výstižne, zrozumiteľne a plynulo, vie sa-

mostatne sformulovať súvislý logicky usporiadaný 

text na danú tému, vie samostatne použiť vhodné 

Informačno-receptívne, repro-

duktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy 

logického myslenia, názorné, 

zážitkové, inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, brain-

storming, výklad, práca s 

učebnicou / slovníkom a tex-

tom, práca s IKT a masmé-

diami, riešenie úloh, samo-

statná a skupinová práca, pro-

jekty, prezentácia prác  

Používať kognitívne 
operácie  

  

Tvorivo myslieť a uplat-

niť výsledky tvorivého 

myslenia  

  

Formulovať svoj názor  

a argumentovať  

  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou situ-

áciou.  

Z celkového počtu: 

5 hodín na začiatku školského roka je venovaných opakovaniu učiva z predchádzajúceho ročníka.  

  

  

   Slovenský jazyk a literatúra – literatúra – tercia – inovovaný    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

23  Lyrická poézia  Lyrika, lyrická poézia, 

ľúbostná, prírodná ly-

rika, lyrická báseň, ly-

rický hrdina, voľný 

verš, symbol, básnická 

otázka, modlitba 

Žiak vie vysvetliť pojem lyrika ako literárny druh, 

vie na základe textu identifikovať základné znaky ly-
riky a dokáže rozlíšiť ľúbostnú a prírodnú lyriku, vie v 

texte básne vysvetliť, vyhľadať   

a určiť jazykové prostriedky: symbol a básnickú 

otázku, vie identifikovať a určiť v texte básne jazy-

kové prostriedky a vysvetliť ich význam, vie pri pred-

nese básne rešpektovať rytmickú usporiadanosť bás-

nického textu. Vie identifikovať voľný verš a dkáže 

ho odlíšiť od metricky viazaného verša.  

Žiak vie vysvetliť pojem modlitba a dokáže vysvetliť 

jej podstatu. Žiak dokáže analyzovať báseň z hľadiska  

témy, kompozície, štylizácie, metriky. Dokáže vyjad-

riť svoj čitateľský zážitok a uviesť, čo ho vyvolalo. 

Informačno-receptívne, repro-

duktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy lo-

gického myslenia, názorné, zá-

žitkové, inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, brain-

storming, výklad, práca s učeb-

nicou / slovníkom a textom, 

práca s IKT a masmédiami, rie-

šenie úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, prezentá-

cia prác 

Tvorba, získavanie a 
systemizácia rele-
vantných informácií  
  

Tvorba prosociálneho 

hodnotového sys-

tému  

  

Schopnosť vcítiť sa 
do vnútorného  

života iných ľudí  

  

Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti 

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

Regionálna vý-

chova a tradičná 

ľudová kultúra  

  

Environmentálna 

výchova 
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4  Epická poézia  Epická, lyrickoepická 

báseň, kolektívny hr-

dina  

Žiak vie vysvetliť pojemy epická báseň, lyrickoepická 

báseň, kolektívny hrdina. Žiak vie sformulovať 

hlavnú myšlienku prečítaného textu. Žiak vie samo-

statne a bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať 

epický text, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 

jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a dokáže pri-

spôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo naje-

fektívnejšie pochopiť význam epického textu.  

Žiak vie vyhľadať kľúčové slová, zostaviť osnovu a na 

jej základe prerozprávať dej prečítaného textu. Žiak 

vie analyzovať umelecký text zo štylistického a lexi-

kálneho hľadiska a vie určiť funkciu jednotlivých ja-

zykových prostriedkov v texte. Vie sformulovať 

vlastné hodnotenie prečítaného textu a podložiť 

svoje stanovisko argumentmi.  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy 

logického myslenia, názorné, 

zážitkové, inscenačné, me-

tódy riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca s 

učebnicou / slovníkom a tex-

tom, práca s IKT a masmé-

diami, riešenie úloh, samo-

statná a skupinová práca, pro-

jekty, prezentácia prác  

Tvorba, získavanie a 
systemizácia rele-
vantných informácií 
Rozvíjanie a posilňo-
vanie čitateľskej gra-
motnosti  

  

Chápanie umelec-

kého diela ako auto-

rovho modelu sveta 

Tvorba prosociál-

neho hodnotového 

systému  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

32  Epika  Próza zo života madých 
ľudí, román - dievčen-
ský, biografický, dobro-

družný, dobrodružná 
novela, vonkajšia kom-
pozícia epického diela 

– nadpis, odsek,  

kapitola, diel, vedecko-

fantastická literatúra, 

denník,  

vedecko-populárna  

literatúra, literatúra 

faktu  

Žiak vie vysvetliť pojem epika jako literárny druh.  

Vie vysvetliť rozdiel medzi lyrikou a epikou. Žiak 

vie vysvetliť pojem román. Žiak vie zo súboru zná-

mych aj neznámych textov určiť podľa stanove-

ných kritérií román. Žiak vie na základe textu iden-

tifikovať základné znaky románu. Dokáže odlíšiť 

jednotlivé druhy románov. Žiak pozná vonkajšiu 

kompozíciu epického diela. Žiak vie vysvetliť po-

jem literárna postava, rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu 

postavu a  charakterizovať ich z čitateľského hľa-

diska.  Žiak vie vysvetliť podstatu jednotlivých 

kompozičných fáz deja a určiť ich v rámci textu.  

Žiak vie vysvetliť pojmy literatúra faktu, vedeckofan-

tastická a populárno-vedecká literatúra a vie určiť 

rozdiely medzi nimi. Žiak vie sformulovať  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy 

logického myslenia, názorné, 

zážitkové, inscenačné, me-

tódy riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca s 

učebnicou / slovníkom a tex-

tom, práca s IKT a masmé-

diami, riešenie úloh, samo-

statná a skupinová práca, pro-

jekty, prezentácia prác  

Chápanie umelec-
kého diela ako auto-
rovho modelu sveta 
Nachádzanie  

súvislostí - rozvíjanie 

analytických zruč-

ností Vyhľadávanie, 

zhromažďovanie a 

spracovávanie infor-

mácii Rozvíjanie a 

posilňovanie čitateľ-

skej  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  
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   hlavnú myšlienku prečítaného textu. Žiak vie samo-

statne a bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať 

prozaicky text, ktorého obsah, štýl a jazyk sú prime-

rané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a dokáže 

prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo naj-

efektívnejšie pochopiť význam prozaického textu.  

 gramotnosti Kritické 

myslenie Tvorba 

prosociálneho hod-

notového systému  

 

7  Dráma  Dramatické umenie, 

divadelná hra, rozhla-

sová rozprávka, fil-

mová tvorba, film, fil-

mové umenie, tele-

vízna hra  

Žiak vie vysvetliť pojem dráma ako literárny druh, 

vie vysvetliť pojemy divadelná hra, rozhlasová roz-

právka, film, televízna hra. Žiak vie rozlíšiť drama-

tický a prozaický text, svoje tvrdenie vie podložiť ar-

gumentmi. Žiak vie výrazne čítať text divadelnej hry 

a zúčastniť sa ako postava na dramatizovanom čítaní 

textu, vie sformulovať hlavnú myšlienku dramatic-

kého textu, vie identifikovať v texte hry umelecké ja-

zykové prostriedky a vysvetliť ich význam, vie apliko-

vať svoje znalosti o literárnej postave (hlavná, ved-

ľajšia) v prečítanom texte a charakterizovať ju z čita-

teľského hľadiska, vie transformovať dramatický text 

na prozaický, vie zdramatizovať literárny text v po-

dobe jednoduchého scenára, vie vytvoriť scenár 

vlastnej divadelnej hry.  

Informačno-receptívne, repro-

duktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy 

logického myslenia, názorné, 

zážitkové, inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, brain-

storming, výklad, práca s 

učebnicou / slovníkom a tex-

tom, práca s IKT a masmé-

diami, riešenie úloh, samo-

statná a skupinová práca, pro-

jekty, prezentácia prác  

Tvorba, získavanie a 
systemizácia rele-
vantných informácií  
  

Schopnosť vcítiť sa 
do vnútorného  

života iných ľudí  

  

Vytváranie primera-
ných kultúrnych po-
stojov, názorov a  

hodnotových  

kritérií. Kritické mys-

lenie  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

Mediálna  

výchova  

  

Prezentačné zruč-

nosti  
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   Slovenský jazyk a literatúra – jazyk a sloh – kvarta – inovovaný    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané kompe-

tencie  
Prierezové témy  

4  Jazykové štýly a 

slohové postupy  

Jazykový štýl, ho-
vorový, náučný, 
administratívny, 
publicistický,  

rečnícky, umelecký  

štýl;  

slohový postup, 

rozprávací, infor-

mačný, opisný, vý-

kladový slohový po-

stup   

Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov 

identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť po-

znatky o jednotlivých jazykových štýloch.  

Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov 
identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť po-
znatky o jednotlivých slohových postupoch.  

Žiak vie samostatne a bez prípravy správne, plynule 
a nahlas čítať akékoľvek texty (vrátane tabuliek), 
ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazy-
kovej úrovni a skúsenostiam a dokáže prispôsobiť 
rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo najefektívnej-
šie pochopiť informácie. Žiak vie vytvoriť text po-
mocou ktoréhokoľvek slohového postupu a v da-
nom jazykovom štýle  

a zosúladiť ho s témou písania a svoje rozhodnutie 

vie zdôvodniť.  

Žiak vie porovnať a odlíšiť texty jednotlivých sloho-

vých postupov a jednotlivých jazykových štýlov. 

Žiak vie po krátkej príprave samostatne vytvoriť 

text, ktorý bude v súlade so stanoveným slohovým 

postupom a jazykovým štýlom. 

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác 

Používať kognitívne  

operácie  

  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  

  

Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie  

  

Vyhľadávať a odo-

sielať informácie 

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

Mediálna výchova  
  

Prezentačné zruč-

nosti  
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16  Významová  

rovina jazyka   

Slovná zásoba - sys-
tematizácia; slová 
podľa vecného vý-
znamu - plnovýzna-
mové, neplnovýzna-
mové, jednovýzna-
mové, viacvýzna-
mové; vzťahy medzi  
slovami - syno-
nymá, antonymá, 
homonymá; slová 
podľa dobového vý-
skytu - historizmy, 
archaizmy, zasta-
rané slová, neolo-
gizmy; slová podľa 
citového zafarbenia 
- neutrálne, citovo 
zafarbené slová; 
slová podľa pôvodu  

- domáce, zdomác-
nené, cudzie,  

internacionalizmy; 

slová podľa spisov-

nosti;  

Žiak vie vysvetliť pojmy: spôsoby obohacovania 
slovnej zásoby: tvorenie slov, preberanie slov; ne-
priame pomenovania: metafora, metonymia, per-
sonifikácia; jednoslovné pomenovania, viacslovné 
pomenovania (združené pomenovania), frazeolo-
gizmus; slovná zásoba (systematizácia); frazeolo-
gický slovník a uviesť konkrétne príklady, ktoré vie 
využiť v texte. Žiak  

vie vyhľadať, rozlíšiť a určiť v texte: nepriame po-

menovania, metafory, metonymie, personifikácie, 

jednoslovné pomenovania, viacslovné pomenova-

nia (združené pomenovania), frazeologizmy, spi-

sovné slová, nárečové slová.   

Žiak vie vysvetliť funkciu týchto lexikálnych jedno-

tiek v texte. Žiak si vie správne vybrať jazyko-
vednú príručku a overiť v nej význam lexikálnych 

jednotiek. Žiak vie charakterizovať spôsoby obo-

hacovania slovnej zásoby (tvorenie slov, prebera-
nie slov) a vie tieto postupy identifikovať v texte.   

Žiak vie prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na cieľ 

komunikačnej situácie, pri tvorbe vlastných tex-

tov  vie funkčne využiť bohatstvo spisovnej a ne-

spisovnej lexiky národného jazyka s ohľadom na 

žáner/slohový postup/štýl a cieľ komunikácie. 

Žiak pozná funkciu jednotlivých jazykovedných 

príručiek, vie si vybrať a používať vhodnú jazyko-

vednú príručku.                   

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca 

s IKT a masmédiami, rieše-

nie úloh, samostatná a sku-

pinová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Používať kogni-
tívne  

operácie  

  

Tvorivo myslieť a 

uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia  

  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informá-
cie  

  

Vyhľadávať a odo-
sielať informácie  

  

Riešiť problém  

  

Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj     

Multikultúrna 

výchova  
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  spisovné a nespi-
sovné slová, slan-
gové a nárečové 
slová; obohacova-
nie SZ - tvorenie 
slov, tvorenie viac-
slovných pomeno-
vaní, prenášanie  
významu, prebera-
nie cudzích  
slov; druhy slovní-

kov - pravopisný, 

výkladový, synony-

mický, cudzích slov, 

frazeologický  

Žiak vie v danej komunikačnej situácii využívať 

vhodné slová a slovné spojenia v súlade s komuni-

kačnou situáciou, témou a s ohľadom na regio-

nálnu oblasť a sociálne prostredie. Žiak vie prispô-

sobiť lexikálnu stránku prejavu komunikačnej situ-

ácií.  

   

3  Rétorika  

Rečnícky štýl  

Rétorika, rečnícky 

štýl; slávnostný pre-

jav, prívet; jazykové 

a mimojazykové pro-

striedky - artikulácia, 

sila hlasu, mimika, 

gestikulácia, postoj  

Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty z obsahového i 

formálneho hľadiska vzhľadom na komunikačnú 

situáciu. Žiak dokáže na základe analýzy jednotli-

vých textov identifikovať, systematizovať a zovše-

obecniť poznatky o slohových útvaroch: sláv-

nostný príhovor, prejav, rozprávanie. Žiak vie vy-

tvoriť text v danom jazykovom štýle.  

Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre pripravo-

vaný text, vie na zadanú alebo voľnú tému vytvo-

riť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrét-

neho slohového útvaru/žánru s dodržaním časo-

vej a logickej postupnosti. Žiak vie po krátkej prí-

prave vytvoriť slávnostný príhovor, prejav, roz-

právanie.  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca 

s IKT a masmédiami, rieše-

nie úloh, samostatná a sku-

pinová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Tvorivo myslieť a 

uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informá-
cie  

Vyhľadávať a odo-
sielať informácie 
Formulovať svoj 
názor a argumen-

tovať Verbálne a 
neverbálne  

vyjadrovať vôľu a 

city  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj  
  

Mediálna  

výchova  

  

Prezentačné 

zručnosti  
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12  Zvuková rovina 

jazyka  

Zvukové vlastnosti 

reči - prízvuk, dô-

raz, prestávka, me-

lódia vety, tempo 

reči, sila hlasu; zvu-

ková stránka jazyka 

a pravopis - systém 

slovenských hlások  

(samohlásky, tvrdé, 

mäkké, obojaké spo-

luhlásky, znelé a  

neznelé spoluhlá-

sky, dvojhlásky); 

spodobovanie; pra-

vidlo o rytmickom 

krátení; splý-

vavá/viazaná vý-

slovnosť, pravopis 

domácich slov - vy-

brané slová; vý-

slovnosť a pravopis 

slov cudzieho pô-

vodu; interpunkčné 

znamienka - bodka, 

otáznik, výkričník, 

čiarka, bodko-

čiarka, zátvorka, 

dvojbodka, po-

mlčka, spojovník, 

úvodzovky 

Žiak vie nahlas a plynulo prečítať svoj text, pričom 

správne artikuluje, intonuje, prispôsobuje tempo 

svojho prejavu poslucháčom.                      Žiak po-

zná systém slovenských hlások a vo svojom úst-

nom i písomnom prejave dodržiava pravidlo o ryt-

mickom krátení a pravidlá o spodobovaní spoluh-

lások. Žiak vie v ústnej komunikácií výslovnosti. 

Pozná a dodržiava pravidlá správnej výslovnosti i 

pravopisu slov cudzieho pôvodu. Žiak vie v komu-

nikačnej situácii plynulo a zrozumiteľne artikulo-

vať.  

Žiak vie funkčne využívať tempo reči, silu hlasu, 

melódiu, prestávky a dôraz vo výpovedi. dodržia-

vať pravidlá spisovnej  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy 

logického myslenia, názorné, 

metódy riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca s 

učebnicou / slovníkom a tex-

tom s IKT a masmédiami, rie-

šenie úloh, samostatná a sku-

pinová práca, projekty, pre-

zentácia prác, práca  

Používať kogni-
tívne  

operácie  

  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  

 Tvoriť, prijať a 

spracovať informá-

cie  

  

Vyhľadávať a odo-
sielať informácie  

  

Riešiť problém  

  

Spolupracovať s 

inými 

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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8  Výkladový slo-

hový postup  

Výkladový slohový 

postup, výklad - jeho 

podstata, znaky, 

kompozícia, jazykové 

prostriedky, žánre; 

úvaha  

Žiak pozná podstatu výkladového slohového po-

stupu, jeho základné žánre a ich znaky. Žiak do-

káže na základe analýzy jednotlivých textov iden-

tifikovať, systematizovať a zovšeobecniť poznatky 

o výkladovom slohovom postupe a jeho žánroch - 

výklade a úvahe.  

Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy výklad 

a úvaha. Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre pri-

pravovaný text (výklad, úvaha), vie na zadanú 

alebo voľnú tému vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať 

požiadavky konkrétneho slohového útvaru/žánru s 

dodržaním logickej postupnosti.  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Používať kognitívne 

operácie  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  

  

Formulovať svoj ná-
zor a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

17  Tvarová rovina 

jazyka  

Ohybné slovné druhy 

- podstatné mená, 

neživotné podstatné 

mená mužského rodu 

na - 

ál, -r, -l; prídavné 

mená, zámená,  

číslovky, slovesá; ne-

ohybné slovné druhy 

- príslovky, predložky, 

spojky, častice, citos-

lovcia 

Žiak vie vysvetliť funkciu ohybných slovných dru-

hov a gramatických kategórií v texte, vie vysvet-

liť funkciu neohybných slovných druhov v texte, 

vie identifikovať v texte neživotné podstatné 

mená mužského rodu zakončené na ál, -r, -l, po-

užiť ich v správnom tvare a vysvetliť ich pravo-

pis. Žiak vie určiť slovnodruhovú  platnosť všet-

kých slov v texte.   

Ovláda klasifikáciu slovných druhov:  

plnovýznamové – neplnovýznamové; ohybné – ne-

ohybné, vie identifikovať jednotlivé slovné druhy v 

texte. Správne uplatňuje gramatické kategórie 

slovných druhov pri tvorbe viet a textov. 

Informačno-receptívne, repro-

duktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy 

logického myslenia, názorné, 

metódy riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca s 

učebnicou / slovníkom a tex-

tom, práca s IKT a masmé-

diami, riešenie úloh, samo-

statná a skupinová práca, pro-

jekty, prezentácia prác 

Používať kognitívne 

operácie  

Tvorivo myslieť a 

uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia 

Tvoriť, prijať a spra-

covať informácie  

Vyhľadávať a odo-

sielať informácie 

Formulovať svoj ná-

zor a argumentovať 

Spolupracovať s 

inými 

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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3  Umelecký štýl  Umelecký štýl - 
žánre; umelecký a  

vecný text; rozpráva-

nie; uplatnenie roz-

právacieho a opis-

ného slohového po-

stupu v umeleckom 

štýle  

Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty z obsahového i 

formálneho hľadiska vzhľadom na komunikačnú 

situáciu. Žiak dokáže na základe analýzy jednotli-

vých textov identifikovať, systematizovať a zovše-

obecniť poznatky o jednotlivých slohových útva-

roch. Žiak vie vytvoriť text v danom jazykovom 

štýle. Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre pripra-

vovaný text, vie na zadanú alebo voľnú tému vy-

tvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky kon-

krétneho slohového útvaru/žánru s dodržaním do-

držaním časovej a logickej postupnosti. Žiak vie pri 

tvorbe prozaického umeleckého textu aplikovať 

svoje vedomosti o vnútornej kompozícii a vytvoriť 

slohový útvar, ktorý bude v súlade s vyžitým roz-

právacím slohovým postupom a umeleckým jazy-

kovým štýlom.   

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  

Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie  

Vyhľadávať a odo-
sielať informácie 
Formulovať svoj ná-
zor a argumentovať 

Verbálne a never-
bálne  

vyjadrovať vôľu a 

city  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

Prezentačné 

zručnosti  

14  Skladobná rovina 

jazyka  

Skladba; veta; zá-

kladné vetné členy - 

podmet, prísudok, 

vetný základ, vedľaj-

šie vetné členy - 

predmet, prívlastok, 

píslovkové určenie, 

prístavok, jednodu-

chá veta, jednoduchá 

veta s viacnásobným 

vetným členom, jed-

noduché súvetie; in-

terpunkcia; zápor  

Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché holé a roz-

vité vety s rôznou modalitou, pričom dodržiava 

správny slovosled, správne používa interpunkčné 

znamienka a dodržiava pravidlá intonácie; vie v 

jednoduchých holých a rozvitých vetách správne 

používať základné/hlavné a vedľajšie vetné členy, 

určiť ich a zdôvodniť ich významovú a gramatickú 

funkciu, vie samostatne tvoriť jednočlenné a 

dvojčlenné vety, jednoduché súvetia s rôznou mo-

dalitou, pričom dodržiava správny slovosled a 

správne používa interpunkčné znamienka; v ko-

munikačnej situácii rešpektuje syntaktické pra-

vidlá a pri tvorbe vlastných textov využíva celú 

škálu vetných štruktúr. Žiak vie správne  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Používať kognitívne  

operácie  

  

Tvorivo myslieť a 

uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia  

  

Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie  

  

Vyhľadávať a odo-

sielať informácie  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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  v slovenčine; súdrž-

nosť textu  

tvoriť záporné jednoduché vety, záporné jednoč-

lenné i dvojčlenné vety.  Žiak dokáže určiť pro-

striedky nadväzovania viet a vetných celkov a 

správnosť ich použitia v texte: fonetické pro-

striedky − hlavný slovný prízvuk; grafické pro-

striedky − typ písma (napr. kurzíva, tučné), za-

rážky, interpunkcia; konektory – spojky.  

   

Riešiť problém  

  

Spolupracovať s 

inými  

 

4  Náučný štýl Od-

borný opis  

Náučný štýl; charak-
teristika a  

žánre náučného  

štýlu; opisný slo-

hový postup, 

statický a dyna-

mický opis, od-

borný opis  

Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy: ná-

učný štýl, opisný slohový postup, statický a dy-

namický opis, odborný a umelecký opis.  

Žiak vie na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť od-

borný opis, ktorý bude spĺňať požiadavky konkrét-

neho slohového útvaru, opisného slohového po-

stupu a náučného jazykového štýlu s dodržaním 

logickej postupnosti. Pri tvorbe odborného opisu 

používa vhodné jazykové prostriedky. Žiak vie po-

rovnať a odlíšiť odborný opis od ostatných druhov 

opisu a svoje tvrdenie vie zdôvodniť  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Používať kognitívne 

operácie  

  

Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie  

  

Vyhľadávať a odo-

sielať informácie  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

7  Administratívny 

štýl  

Administratívny štýl  

- znaky, žánre, jazy-

kové prostriedky; 

úradný  

list - žiadosť, objed-

návka, reklamácia, 

úradný a štruktúro-

vaný životopis  

Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov 

identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť po-

znatky o slohových útvaroch: úradný list, 

úradný/štruktúrovaný životopis. Žiak vie vytvoriť 

text v administratívnom jazykovom štýle s využitím 

informačného slohového postupu a zosúladiť ho s 

témou písania a svoje rozhodnutie vie zdôvodniť. 

Žiak vie vytvoriť úradný list, úradný/štruktúrovaný 

životopis, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrét-

neho slohového útvaru. Vie charakterizovať roz-

diely vo formálnej úprave administratívneho jazy-

kového štýlu v porovnaní s textami iných jazyko-

vých štýlov. Pri tvorbe administratívnych textov 

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Používať kognitívne 

operácie  

  

Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie  

  

Vyhľadávať a odo-

sielať informácie  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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dodržiava zásady formálnej úpravy dokumentov v 

súlade s administratívnym jazykovým štýlom.  

3  Publicistický štýl  Publicistický štýl - 
znaky, žánre, jazy-
kové  

prostriedky; správa, 

oznámenie, cielený 

rozhovor/interview, 

inzerát   

Žiak  vie vysvetliť pojem publicistický štýl,  pozná 

slohové útvary a jazykové prostriedky, ktoré sa vy-

užívajú v publicistickom štýle. Žiak vie po krátkej 

príprave samostatne vytvoriť text, ktorý bude v 

súlade s publicistickým jazykovým štýlom. Žiak vie 

v danej komunikačnej situácii využívať vhodné 

slová a slovné spojenia v súlade s komunikačnou 

situáciou a témou. Žiak  

vie porovnať a odlíšiť texty jednotlivých jazykových 

štýlov.  

Informačno-receptívne, repro-

duktívne, heuristické, moti-

vačné, problémové, metódy 

logického myslenia, názorné, 

zážitkové, inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, brain-

storming, výklad, práca  

s učebnicou / slovníkom 

a textom, práca s IKT a 

masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná  

a skupinová práca, projekty, 

prezentácia prác  

Používať kognitívne  

operácie  

  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  

  

Formulovať svoj ná-
zor a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj   

  

Mediálna vý-
chova  
  

Prezentačné zruč-

nosti  

  

  

3  Hovorový štýl  Hovorový štýl - 
znaky, žánre, jazy-
kové prostriedky; 
pozdrav, oslovenie, 
predstavenie sa, pri-
vítanie, rozlúčenie, 
prosba/želanie, po-
ďakovanie, osprave-
dlnenie, blahožela-
nie, pohľadnica - 
odosielateľ, adresát, 
adresa, súkromný  

list, telefonický 

rozhovor,  krátke 

Žiak  vie vysvetliť pojem hovorový štýl,  pozná jeho 

podstatu, znaky, slohové útvary a jazykové pro-

striedky, ktoré sa využívajú v hovorovom štýle. 

Žiak vie po krátkej príprave samostatne vytvoriť 

text, ktorý bude v súlade s hovorovým jazykovým 

štýlom. Žiak vie v danej komunikačnej situácii vyu-

žívať vhodné slová a slovné spojenia v súlade s ko-

munikačnou situáciou a témou. Žiak si vie samo-

statne zvoliť alebo sformulovať tému adekvátnu 

komunikačnej situácii. Žiak vie samostatne použiť 

vhodné jazykové prostriedky v súlade s komuni-

kačnou situáciou. Žiak vie v danej komunikačnej 

situácii zvoliť vhodný spoločenský tón v súlade s 

cieľom komunikácie a prostredím, v ktorom sa 

Informačno-receptívne, rep-
roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-
tódy logického myslenia, ná-

zorné, zážitkové, inscenačné, 
metódy riadeného rozho-
voru, brainstorming, výklad, 

práca s učebnicou / slovní-
kom a textom, práca s IKT a 

masmédiami, riešenie úloh, 
samostatná  

a skupinová práca, projekty, 

prezentácia prác  

Používať kognitívne  

operácie  

  

Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie  

  

Vyhľadávať a odo-
sielať informácie  

  

Formulovať svoj ná-
zor a  

argumentovať  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj   

  

Prezentačné  

zručnosti  
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správy - SMS, 

email, dialóg  

daná komunikácia uskutočňuje. Žiak vie porovnať 

a odlíšiť texty jednotlivých jazykových štýlov.  

  

Spolupracovať s 

inými  

5  Jazykoveda a ná-

rodný jazyk  

Náuka o jazyku; čle-

nenie jazykovedy - 

náuka o zvukovej a 

významovej rovine 

jazyka; tvaroslovie 

(morfológia); skladba 

(syntax); národný ja-

zyk - spisovný jazyk, 

nárečia  

Žiak vie vysvetliť pojmy: národný jazyk:  

spisovný jazyk, nárečia, náuka o významovej, zvu-

kovej, tvarovej a skladobnej rovine jazyka. Žiak vie 

prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na cieľ komuni-

kačnej situácie.  

Žiak vie pri tvorbe vlastných textov funkčne využiť 

bohatstvo spisovnej a nespisovnej lexiky národ-

ného jazyka s ohľadom na žáner/slohový po-

stup/štýl a cieľ komunikácie. Žiak vie v danej ko-

munikačnej situácii vyžţívať vhodné slová a slovné 

spojenia v súlade s komunikačnou situáciou, té-

mou a s ohľadom na regionálnu oblasť a sociálne 

prostredie.  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Používať kognitívne 

operácie  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  

Tvoriť, prijať a spra-

covať informácie  

Vyhľadávať a odo-
sielať informácie  

  

Riešiť problém 

Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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Slovenský jazyk a literatúra – literatúra – kvarta – inovovaný  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané kompe-

tencie  
Prierezové témy  

20  Lyrická poézia  Lyrická poézia, epická 

poézia; spoločenská 

lyrika, reflexívna ly-

rika; óda; obkročný 

rým; prerývaný rým, 

rytmus, metonymia; 

symbol; aforizmus; 

epigram; epitaf  

Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu poé-

zia.Žiak vie vysvetliť pojem lyrika ako literárny druh, 

vie na základe textu identifikovať základné znaky ly-

riky a dokáže rozlíšiť spoločenskú a reflexívnu lyriku, 

vie v texte básne vysvetliť, vyhľadať a určiť metony-

miu i ďalšie jazykové prostriedky a vie vysvetliť ich 

význam, vie pri prednese básne rešpektovať rytmickú 
usporiadanosť básnického textu.Žiak vie na základe 

prečítaného textu priradiť báseň k literárnemu žánru: 

óda, príležitostná báseň, hymna, epigram, epitaf.Vie 

vyabstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku, ply-

nulo čítať lyrický text, frázovať ho v súlade s osob-

ným vnímaním.  

Žiak vie vysvetliť pojem aforizmus a dokáže vysvetliť 

jeho podstatu.  

Dokáže verbálne vyjadriť vlastný zážitok a podporiť 

ho príkladmi z textu. Žiak vie svoje hodnotenia prečí-

taného textu podložiť argumentmi a svoje tvrdenia 

vie obhájiť v diskusii.  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác  

Tvorba, získavanie a 
systemizácia rele-
vantných informá-
ciíTvorba prosociál-
neho hodnotového  

systémuSchopnosť  

vcítiť sa do vnútor-

ného života iných ľu-

díRozvoj čitateľskej 

gramotnosti  

Osobnostný a so-

ciálny rozvojRegio-

nálna výchova a 

tradičná ľudová 

kultúra  
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36  Epika a epické 

žánre  

Román vo veršoch; 

román v próze - histo-

rický, dobrodružný, 

vedecko-fantastický, 

dievčenský román, ro-

mán zo života mla-

dých ľudí, román vo 

forme denníka; epos, 

detektívny román, ge-

neračný román; meto-

nymia   

Žiak vie vysvetliť pojem epika ako literárny druh. Vie 

vysvetliť rozdiel medzi lyrikou a epikou. Pozná a vie 

identifikovať jednotlivé epické žánre. Vie vytvoriť a 

vysvetliť definíciu pojmu román, odlíšiť román od os-

tatných žánrov veršovanej a neveršovanej epiky a 

svoje rozhodnutie zdôvodniť. Pri štylistickej a lexikál-

nej analýze literárneho diela vie vyhľadať jednotlivé 

jazykové prostriedky a dokáže vysvetliť ich funkciu v 

rámci estetickej pôsobnosti diela, samostatne a bez 

prípravy správne, plynule a nahlas čítať prozaicky 

text, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho ja-

zykovej úrovni a skúsenostiam a dokáže prispôsobiť 

rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo najefektívnejšie 

pochopiť význam prozaického textu.  

Vie samostatne sformulovať subjektívne hodnotenie 

prečítaného textu a vie ho primerane obhajovať. Pri 

obhajobe názoru dodržiava pravidlá spoločenskej ko-

munikácie.  

Vie určiť a charakterizovať hlavné a vedľajšie postavy 

v literárnom texte, vie kriticky zhodnotiť hlavného hr-

dinu (literárne postavy), jeho konanie a myslenie z 

vlastného pohľadu, podložiť svoje stanovisko argu-

mentmi.  

Vie vysvetliť vonkajšiu i vnútornú kompozíciu epic-

kého diela a určiť ich v rámci textu. 

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riadeného 

rozhovoru, brainstorming, 

výklad, práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a skupi-

nová práca, projekty, pre-

zentácia prác 

Tvorba, získavanie a 
systemizácia rele-
vantných informácií 
Rozvíjanie a posilňo-
vanie čitateľskej gra-
motnosti Chápanie 
umeleckého diela 
ako autorovho  

modelu sveta  

 Tvorba prosociál-
neho hodnotového 
systému Nachádza-
nie  

súvislostí - rozvíjanie 
analytických  

zručností  

  

Vyhľadávanie, zhro-

mažďovanie a spra-

covávanie informácii 

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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10  Dráma a dra-

matické ume-

nie  

Tragédia, komédia, či-
nohra, muzikál;  

vnútorná kompozícia 

dramatického diela - 

úvod, zápletka, vyvr-

cholenie, obrat, roz-

uzlenie; vonkajšia 

kompozícia dramatic-

kého diela - dejstvo, 

výstup; jednoaktovka, 

premiéra, repríza, 

derniéra; inscenácia; 

divák, herec, režisér, 

scenárista, dramaturg  

Žiak vie vysvetliť pojem dráma ako literárny druh.Vie 

vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmov tragédia, komé-

dia, činohra; pri čítaní textu jednotlivých postáv vie 
vyjadriť moduláciou hlasu obsah textu.Dokáže ab-

strahovať a sformulovať hlavnú myšlienku dramatic-
kého textu. Dokáže zdramatizovať literárny text.Vie 

charakterizovať spoločné a odlišné znaky dramatic-

kých žánrov. Vie vysvetliť pojmy vonkajšia kompozí-
cia (dejstvo, výstup) a vnútorná kompozícia (úvod, 

zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie).Vie vysvet-

liť pojmy jednoaktovka, premiéra, repríza, derniéra a 

inscenácia. Dokáže uplatniť mimojazykové prvky 
(gestikulácia, mimika) pri prezentácií dramatického 

textu.  

Dokáže transformovať veršovaný a neveršovaný text 

na dramatický a naopak.  

Informačno-receptívne, rep-

roduktívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, me-

tódy logického myslenia, ná-

zorné, zážitkové, inscenačné, 

metódy riadeného rozho-

voru, brainstorming, výklad, 

práca s učebnicou / slovní-

kom a textom, práca s IKT a 

masmédiami, riešenie úloh, 

samostatná a skupinová 

práca, projekty, prezentácia 

prác  

Tvorba, získavanie a 
systemizácia rele-
vantných  

informácií  

  

Schopnosť vcítiť sa 
do vnútorného  

života iných ľudí  

  

Vytváranie primera-
ných kultúrnych po-
stojov,  

názorov a  

hodnotových  

kritérií. Kritické mys-

lenie  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

Mediálna výchova  

  

Prezentačné zruč-

nosti  

  

  

 

 

 



 

 

Anglický jazyk  
 

 
V prípade, že škola disponuje lektorom, je týždenná časová dotácia navýšená o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá slúži 

na posilnenie komunikačných zručností študentov. 

 

Charakteristika predmetu  
Vyučovanie anglického jazyka sa realizuje v súlade so schválenou koncepciou vyučovania cudzích jazykov v ZŠ a SŠ. V 

súčasnosti sa anglický jazyk stal mimoriadne dôležitým v medzinárodnej komunikácii, rôznych vedných odboroch, tu-

ristike, športe a v iných činnostiach.  

  Vyučovanie prebieha v delených triedach. Trieda sa delí na dve skupiny. Vyučovanie nadväzuje na vedomosti žiakov 

z predchádzajúceho štúdia na základnej škole a je založené na modeli britskej angličtiny.  

  Vyučovanie anglického jazyka vytvára predpoklady pre budúcu vzájomnú komunikáciu žiakov s ostatnými národmi 

Európy a sveta, na pracovné zapojenie mimo oblasti materinského jazyka. Pripravuje žiakov na praktické využívanie 

jazyka, vedie k tolerancii a úcte ku kultúre a etickým hodnotám iných národov.  

  Metódy a formy práce sú založené na pozorovaní, imitácii, tvorivých činnostiach, hre, počúvaní, písomnom precvičo-

vaní. Realizácia vzdelávacieho obsahu predmetu anglický jazyk prebieha takými formami vyučovania, ktoré vyžadujú 

aktívny prístup žiakov. Pozornosť sa venuje rozvoju všetkých rečových zručností: počúvaniu, porozumeniu, čítaniu a 

písomnému prejavu. Postupným rozširovaním učiva sa stále viac uplatňuje logika a tvorivá samostatná práca žiakov 

vo forme skupinovej práce alebo projektov.  

  Žiaci sa zoznamujú s reáliami anglicky hovoriacich krajín, pracujú s autentickými materiálmi (piesne, filmy) alebo žiaci 

sami vyhľadávajú materiály na internete, učia sa ich triediť a hodnotiť ich spoľahlivosť. Dôraz sa kladie na hovorený 

prejav. Nadaní žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží, napríklad Olympiáda v anglickom jazyku, súťaž v písaní esejí, ktorú 

organizuje Open Society Foundation alebo súťaže v anglických časopisoch.  

  Žiaci si majú uvedomiť, že štúdium cudzích jazykov je celoživotné, pretože rozvoj vedy a techniky vplýva aj na vývoj 

novej slovnej zásoby v jazyku.   

  

Výchovné a vzdelávacie stratégie:  
  

Kompetencia k učeniu  
  

Učiteľ:  

- vedie žiakov k záujmu o kultúru anglicky hovoriacich krajín, tolerancii k odlišnostiam  a rešpektu k nim - vedie ich k 

pochopeniu dôležitosti celoživotného jazykového vzdelávania a sledovania vývoja anglicky hovoriacich krajín  

- vedie žiakov k čítaniu anglických časopisov  

- sleduje rozvoj žiakov pomocou testov  

  

Žiak:  

- vyhľadáva a triedi informácie  

Anglický jazyk 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 5 5 5 5 

Časová dotácia za 

šk. rok 

165 165 165 165 



 

 

- pracuje so slovníkmi  

  

Kompetencia komunikatívna  
  

Učiteľ  

- využíva prostriedky informačnej technológie na rozvoj zručností spojený s počúvaním, hovorením, čítaním a písaním  

- umožňuje žiakom v rámci poznávacích zájazdov a internetových projektov využiť čo najviac príležitostí na komuniká-

ciu s rodenými hovoriacimi  

- pri konverzácii  vedie žiakov k vyjadreniu svojho názoru a jeho obhájeniu, ku chápaniu neverbálnej komunikácie  

- zadáva samostatné vystúpenia vo dvojiciach alebo v skupine  

  

Žiak:  

- vyjadruje sa súvisle v ústnom a písomnom prejave  

- počúva a vhodne reaguje na prejavy iných žiakov  

  

Kompetencia k riešeniu problémov  
  

Učiteľ:  

- učí žiakov vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov, vyhodnocovať ich a spracovávať  

- vedie žiakov k samostatnému vyhľadávaniu informácií, ktoré sú potrebné na riešenie   problému alebo úlohy tak, 

ako sú zadané v učebniciach  

- uskutočňuje so žiakmi rozbor problému alebo úlohy  

  

Žiak:  

- samostatne rieši problémy  

- je schopný obhájiť si svoj názor  
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Učebné osnovy  
  

Anglický jazyk – príma – inovovaný    

 

Tematický celok  Metódy vyučovania  

Vzdelávací štandard  
Cieľ  

  

Kľúčové kompeten-

cie  

Metódy hodnotenia  

Medzipredmetové 
vzťahy /  

Prierezové témy  Obsahová časť  Výkonová časť  

10  Upevnenie zá-

kladov učiva  

- výklad  

- počúvanie  

- práca so slovníkom  

- písomné a ústné cvi-

čenia  

- samostatná práca - 
skupinová práca  

- inscenačná metóda  

Gramatika  

Sloveso „be“  

Ukazovacie zámená  

Doplňovacie otázky Slovná 
zásoba  
Krajiny a národnosti  

Číslovky  

Školské pomôcky  

Pokyny v triede  

Dni v týždni  

Mesiace v roku  

Čítanie s porozumením  

Klub priateľov prírody  

Posluch s porozumením 
Nový člen klubu priateľov 
prírody  

  

Upevnenie učiva  

Test  

Rozbor testu  

- správne používanie slo-

vesa „be“ v kladných a 

záporných vetách  

- správne používanie uka-

zovacích zámen  

- správne tvorenie doplňo-

vacích otázok  

- aktívne používanie tema-
tickej slovnej  

zásoby  

  

- dokáže spolup-
racovať v sku-
pine a akceptuje 
pravidlá práce v 
tíme  

- chápe a dokáže 
prevziať zodpo-
vednosť za  

výsledky spoloč-

nej práce - je 

schopný využívať 

(svoje) osvedčené 

stratégie učenia sa, 

pričom si uvedo-

muje svoje silné a 

slabé stránky  

- priebežné slovné  

- priebežné pí-
somné  

- frontálne  

- individuálne  

- sebahodnotenie  

- písomné hodnote-

nie testu  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  
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18  Záujmy  - výklad  

- počúvanie  

- práca so slovníkom  

- písomné a ústné cvi-

čenia  

- samostatná práca  

- skupinová práca  

- inscenačná metóda  

Gramatika  

Sloveso „have got“  

Privlastňovacie adjektíva  

Privlastňovací pád  

Slovná zásoba  

Objekty  

Adjektíva  

Čítanie s porozumením  

Fanúšikovia mesiaca  

Otcov trápny koníček  

Obrazy dvadsiateho storočia  

Posluch s porozumením Rozho-

vor o zbierkach  

Písanie  

Osobný profil  

Hovorenie  

Popisovanie pozície  

  

Upevnenie učiva  

Test  

Rozbor testu 

- správne používanie slo-

vesa „have got“  

- správne používanie pri-
vlastňovacieho pádu  

a adjektív  

- aktívne používanie tema-
tickej slovnej  

zásoby  

- vytvorenie osobného 
profilu  

- správne popísanie pozí-

cie v danej oblasti  

- uplatňuje komu-

nikáciu smerujúcu 

k vytváraniu dob-

rých vzťahov so 

spolužiakmi, s uči-

teľmi, rodičmi a 

ďalšími ľuďmi, s 

ktorými prichádza 

do kontaktu  

- je schopný využí-

vať (svoje) osved-

čené stratégie 

učenia sa, pričom 

si uvedomuje 

svoje silné a slabé 

stránky 

- priebežné slovné  

- priebežné pí-

somné  

- frontálne  

- individuálne  

- sebahodnotenie  

- písomné hodnote-

nie testu  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- ochrana života a 
zdravia  

- multikultúrna vý-
chova  

- regionálna vý-

chova a tradičná  

ľudová kultúra  
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18  Mestá a miesta  - výklad  

- počúvanie  

- práca so slovníkom  

- písomné a ústné cvi-

čenia  

- samostatná práca  

- skupinová práca  

- inscenačná metóda  

Gramatika Existenčná väzba 

„there is / there are“  

Kvantifikátory „some“ a „any“  

Can na vyjadrenie schopnosti  

Slovná zásoba Miesta v 

meste Činnostné slo-

vesá  

Čítanie s porozumením  

Kybermesto – naše mesto  

Skvelé parky v Londýne  

Profil Fazily Shirindel  

Posluch s porozumením Kon-

kurz – hľadanie talentov  

Písanie  

Opis mesta  

Hovorenie  

Pokyny a varovania  

  

Upevnenie učiva  

Test  

Rozbor testu  

- správne používanie exis-
tenčnej väzby „there  

is/are“  

- správne používanie kvan-
tifikátorov  

- správne vyjadrovanie 
schopnosti pomocou mo-
dálneho slovesa  

„can“  

- aktívne používanie tema-
tickej slovnej  

zásoby  

- napísanie opisu mesta  

- efektívne vyjadrovanie 

pokynov a varovaní  

- dokáže sa prime-
rane zapojiť do 
diskusie, pričom 
rešpektuje aj iné 
názory  

- chápe význam 

vzájomnej ohľa-

duplnosti - je 

schopný využívať 

(svoje) osved-

čené stratégie 

učenia sa, pričom 

si uvedomuje 

svoje silné a slabé 

stránky  

- priebežné slovné  

- priebežné pí-
somné  

- frontálne  

- individuálne  

- sebahodnotenie  

- písomné hodnote-

nie testu  

- environmentálna 
výchova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- tvorba projetku a 

prezentačné zruč-

nosti  

- dopravná vý-

chova  
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21  Školstvo  - výklad  

- počúvanie  

- práca so slovníkom  

- písomné a ústné cvi-

čenia  

- samostatná práca  

- skupinová práca  

- inscenačná metóda  

Gramatika  

Prítomný jednoduchý čas – 
kladný a záporný tvar, tvorba  
otázok  

Slovná zásoba Denná 

rutina Školské pred-

mety  

Čítanie s porozumením  

Deň s mojou veľkou rodinou  

Veľký školský kvíz  

Ako si vyrobiť ďalekohľad  

Posluch s porozumením 

 Rozhovor o škole v Číne  

Písanie  

Email  

Hovorenie  

Vyjadrovanie času  

  

Upevnenie učiva  

Test  

Rozbor testu 

- správne tvorenie a použí-

vanie prítomného jedno-

duchého času  

- aktívne používanie tema-
tickej slovnej zásoby  

- napísanie emailu  

- správne vyjadrovanie 

času  

- uvedomuje si 
koncepty demo-
kracie, spravod-
livosti, rovnosti, 
občianstva a ob-
čianskych práv  

- dokáže byť tole-

rantný, vyjadro-

vať odlišné sta-

noviská a poroz-

umieť im - je 

schopný využí-

vať (svoje) 

osvedčené stra-

tégie učenia sa, 

pričom si uvedo-

muje svoje silné 

a slabé stránky 

- priebežné slovné  

- priebežné pí-
somné  

- frontálne  

- individuálne  

- sebahodnotenie  

- písomné hodnote-

nie testu  

- multikultúrna 

výchova  

- osobnostný a 
sociálny rozvoj  

- regionálna vý-

chova a tra-

dičná ľudová 

kultúra  

- tvorba projetku 

a prezentačné 

zručnosti  
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18  Človek a príroda  - výklad  

- počúvanie  

- práca so slovníkom  

- písomné a ústné cvi-

čenia  

- samostatná práca  

- skupinová práca  

- inscenačná metóda  

Gramatika  

Príslovky frekvencie Dopl-

ňovacie otázky v prítom-

nom jednoduchom čase  

Modálne sloveso „must“ 
Slovná zásoba  

Nezvyčajné zvieratá  

Časti tela  

Čítanie s porozumením 

Deň v živote... Nezvyčajní 

domáci  

miláčikovia  

Lavindin najlepší priateľ  

Posluch s porozumením 

Rozhovor o výnimočnom 

psovi Písanie  

Fakty o zvieratách Hovorenie  

Čo máme radi a čo nie  

  

Upevnenie učiva  

Test  

Rozbor testu  

- správne používanie prí-
sloviek frekvencie  

- správne tvorenie dopl-

ňovacích otázok v prí-

tomnom jednoduchom 

čase  

- správne používanie 
modálneho slovesa  

„must“  

- aktívne používanie te-
matickej slovnej zásoby  

- napísanie karty prezen-
tujúcej fakty o zviera-
tách  

- aktívne vyjadrenie vecí, 

ktoré máme a nemáme  

radi  

- dokáže odpre-
zentovať vlastný 
názor, rešpekto-
vať názor iných 
a zaujať k nemu  

postoj  

- je schopný vyu-
žívať (svoje) 
osvedčené stra-
tégie učenia  

sa, pričom si  

uvedomuje 

svoje silné a 

slabé stránky  

- priebežné slovné  

- priebežné pí-
somné  

- frontálne  

- individuálne  

- sebahodnotenie  

- písomné hodnote-

nie testu  

- environmentálna 
výchova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- ochrana života a 
zdravia  

- tvorba projetku 

a prezentačné 

zručnosti  

18  Počasie  - výklad  

- počúvanie  

- práca so slovníkom  

- písomné a ústné cvi-

čenia  

- samostatná práca  

- skupinová práca  

Gramatika  

Prítomný priebehový čas a 

porovnanie s prítomným 

jednoduchým časom 

Slovná zásoba  

Aktivity  

- správne tvorenie a 

používanie prítom-

ného jednoduchého 

času  

- správne používanie 

prítomného priebe-

hového času  

- uvedomuje si svoj 

skutočný potenciál, 

osobné kvality a v 

súlade s tým si pro-

jektuje svoj (aktu-

álny) osobnýrozvoj  

a osobné ciele  

- priebežné slovné  

- priebežné pí-
somné  

- frontálne  

- individuálne  

- sebahodnotenie  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- tvorba projetku 

a prezentačné 

zručnosti  

- environmentálna 

výchova  
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- inscenačná metóda Počasie a ročné obdobia Číta-

nie s porozumením Hádaj po-

volanie  

Básne o počasí  

Prečo je obloha modrá?  

Posluch s porozumením Ná-

zory ľudí na ročné obdobia  

Písanie  

Blog  

Hovorenie  

Vyjadrenie prekvapenia  

  

Upevnenie učiva  

Test  

Rozbor testu 

aktívne používanie tema-

tickej slovnej  

zásoby  

- napísanie blogu  

- adekvátne vyjadre-

nie prekvapenia 

- je schopný využí-

vať (svoje) 

osvedčené stra-

tégie učenia sa, 

pričom si uvedo-

muje svoje silné 

a slabé stránky 

- písomné hodnote-

nie testu  
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21  Jedlo  - výklad  

- počúvanie  

- práca so slovníkom  

- písomné a ústné 

cvičenia  

- samostatná práca  

- skupinová práca  

- inscenačná metóda  

Gramatika  

Počítateľné a nepočítateľné  

podstatné mená Komparatíva  

Kvantifikátory „many“, „much“ 

a „a lot of“  

Slovná zásoba  

Jedlo a nápoje  

Adjektíva  

Čítanie s porozumením Pozri! 

Toto je naša chladnička!  

Tri nezvyčajné miesta  

Profil Louisa Barnetta  

Posluch s porozumením 
Rozhovor o národných jed-
lách Písanie  

Pokyny  

Hovorenie  

Objednanie jedla  

  

Upevnenie učiva  

Test  

Rozbor testu  

- správne používanie 

počítateľných a ne-

počítateľných pod-

statných mien  

- správne používanie 
komparatív a kvan-
tifikátorov  

- aktívne používanie 
tematickej slovnej 
zásoby  

- napísanie pokynov  

- úspešné objednanie 

si jedla v stravova-

com zariadení  

- má základy prí-
rodovednej gra-
motnosti, ktoré 
mu umožnia po-
užívať na prime-
ranej úrovni po-
stupy uplatňo-
vané vo vede  

- je schopný vyu-
žívať (svoje) 
osvedčené stra-
tégie učenia  

sa, pričom si  

uvedomuje 

svoje silné a 

slabé stránky  

- priebežné slovné  

- priebežné pí-
somné  

- frontálne  

- individuálne  

- sebahodnotenie  

- písomné hodnote-

nie testu  

- multikultúrna vý-

chova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- environmentálna 
výchova  

- regionálna vý-

chova a tradičná 

ľudová kultúra  

- tvorba projetku 

a prezentačné 

zručnosti  

18  Život v minulosti  - výklad  

- počúvanie  

- práca so slovníkom  

- písomné a ústné cvi-

čenia  

Gramatika  

Minulý jednoduchý čas slovesa 

„to be“ Existenčná väzba v mi-

nulom čase 

- správne vyjadrovanie mi-

nulého jednoduchého 

času  

- správne používanie exis-

tenčnej väzby „there  

- dokáže oceniť 

umelecké diela a 

mať z nich ra-

dosť, rešpektovať 

- priebežné slovné  

- priebežné pí-
somné  

- frontálne  

- individuálne  

- multikultúrna vý-
chova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- ochrana života  
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  - samostatná práca  

- skupinová práca  

- inscenačná metóda  

Pravidelný spôsob tvorenia 

minulého jednoduchého času 

Slovná zásoba Radové čís-

lovky  

Roky  

Dátumy  

Pravidelné slovesá  

Čítanie s porozumením  

Sila kvetov  

Cestovanie späť v čase 24 

hodín v živote rímskeho die-

ťaťa  

Posluch s porozumením  

Traja zamestnanci z Max  

Múzea  

Písanie  

Esej  

Hovorenie  

Rozprávanie o minulosti  

  

Upevnenie učiva  

Test  

Rozbor testu  

is/are“ v minulom čase  

- aktívne používanie tema-
tickej slovnej zásoby  

- napísanie eseje  

- aktívne rozprávanie o mi-

nulosti  

rozmanitosť kul-

túrneho vyjadro-

vania  

- je schopný využívať 

(svoje) osvedčené 

stratégie učenia 

sa, pričom si uve-

domuje svoje 

silné a slabé 

stránky  

- sebahodnotenie  

- písomné hodnote-

nie testu  

a zdravia  

- regionálna vý-

chova a tradičná 

ľudová kultúra  

- tvorba projetku a 

prezentačné zruč-

nosti  

- environmentálna 

výchova  

  

V prípade, že škola disponuje lektorom, je týždenná časová dotácia navýšená o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá slúži na posilnenie komunikačných zručností študentov. 

Učebné osnovy boli zmenené z dôvodu nadobudnutých vedomostí na základnej škole (žiaci majú povinný Anglický jazyk od 1. ročníka základnej školy).  
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 Anglický jazyk – sekunda – inovovaný  

OBSAH  
Výchovno-vzdelávací CIEĽ  Prierezové témy  

Počet ho-

dín  

Tematický celok, 

podtémy   

Cieľ-  

Kľúčové kompetencie  

Obsahový štandard- Téma  Výkonový štandard-  

Výstup na hodnotenie  
  

27  Cestovanie  - rešpektuje kultúrnu rozma-

nitosť a uplatňuje prime-

ranú formu medzikultúrnej 

komunikácie  

- je schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie učenia 

sa, pričom si uvedomuje 

svoje silné a slabé stránky   

Gramatika  

Nepravidelné tvorenie minu-

lého jednoduchého času – 

kladné a záporné formy; tvorba 

otázok  

Slovná zásoba  

Spôsoby cestovania  

Oblečenie  

Čítanie s porozumením  

Okolo sveta za 80 dní  

Azabova cesta Phionina cesta  

Posluch s porozumením  

Rozhovor o včerajšom dni  

Písanie  

Cestovný denník  

Hovorenie  

Telefonovanie 

- správne tvorenie minulého jednodu-

chého času u nepravidelných slovies  

- aktívne používanie tematickej slovnej zá-
soby  

- písanie cestovného denníka  

- spoločensky správne telefonovanie   

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj Prezen-

tačné zručnosti  

 

28 Veda a technika  - dokáže uplatniť získané ve-

domosti a spôsobilosti v roz-

ličných (pracovných a mimo-

pracovných) životných situá-

ciách  

Gramatika  

Vyjadrenie budúcnosti pomocou  

- správne používanie „going to“ a prítom-

ného priebehového času na vyjadrenie 

budúcnosti  

- aktívne používanie tematickej slovnej zá-
soby  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  
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- dosiahol základnú úroveň 

motivovanosti na celoži-

votné vzdelávanie sa  

- je schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie učenia 

sa, pričom si uvedomuje 

svoje silné a slabé stránky  

„going to“ a prítomného 

priebehového času Slovná 

zásoba  

Technológia  

Technologické frázy  

Čítanie s porozumením  

Elektronické čítanie  

Týžden bez technológií  

Zástupcovia mládeže v Anglicku Po-
sluch s porozumením  

Rozhovor o plánoch na leto  

Písanie  

Príbeh  

Hovorenie Vyžiadanie si informácií 

 

- vytvorenie príbehu  

- efektívne vyžiadanie si informácií .  

   

- tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

- mediálna vý-

chova multikul-

túrna výchova  
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23 Môj život  

  

  

  

- dokáže spolupracovať v sku-
pine a akceptuje pravidlá 
práce v tíme  

- chápe a dokáže prevziať zod-

povednosť za výsledky spo-

ločnej práce  

- je schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie učenia 

sa, pričom si uvedomuje 

svoje silné a slabé stránky  

Gramatika  

Sloveso „be“  

Sloveso „have got“  

Väzba „there is/are“  

Podmetové a predmetové zámená  

Privlastňovací pád  

Privlastňovacie adjektíva 
a zámená Slovná zásoba  

Miesta  

Majetok  

Krajiny a národnosti  

Čítanie s porozumením  

Klub priateľov  

Posluch s porozumením  

Prvý deň v škole  

Písanie  

Vytvorenie profilu na internetovej 

stránke  

interview o známkach   

Rozprávanie: O peniazoch, dialóg v 
obchode  

Čítanie: Článok o peniazoch, o ob-
chode Písanie: Odvrátenie ...  

DVD: Dokument  

- správne používanie slovies „be“ a „have 

got“ v kladných a záporných vetách  

- správne používanie väzby „there is/are“  

- správne používanie privlastňovacieho 
pádu, adjektív a zámen  

- aktívne používanie tematickej slovnej zá-

soby  

- správne vytvorenie profilu na interneto-

vej stránke  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Multikultúrna 

výchova  
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27  Šport a hry  - uplatňuje komunikáciu 

smerujúcu k vytváraniu 

dobrých vzťahov so spolu-

žiakmi, s učiteľmi, rodičmi 

a ďalšími ľuďmi, s ktorými 

prichádza do kontaktu  

- je schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie uče-

nia sa, pričom si uvedo-

muje svoje silné a slabé 

stránky  

Gramatika  

Prítomný jednoduchý čas  

Slovesné tvary  

Príslovky frekvencie  

Slovná zásoba  

Šport  

Zložené podstatné mená  

Čítanie s porozumením  

Olympijské hry  

Poverčiví športovci  

Posluch s porozumením  

Šport  

Rozhlasová relácia o talizmanoch  

Písanie  

Opis športu Hovorenie  

Vyjadrenie vlastného názoru.  

Zistenie názoru iných osôb.  

- správne používanie prítomného jedno-

duchého času  

- správne používanie prísloviek frekvencie  

- aktívne používanie tematickej slovnej zá-
soby  

- vytvorenie opisu športu  

- vyjadrenie vlastného názoru  

- zistenie názoru iných  

.  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- ochrana života a 

zdravia  
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27  Umenie a kultúra  

  

- dokáže sa primerane zapojiť 

do diskusie, pričom rešpek-

tuje aj iné názory  

- chápe význam vzájomnej 

ohľaduplnosti  

- je schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie učenia 

sa, pričom si uvedomuje 

svoje silné a slabé stránky.  

Gramatika  

Prítomný priebehový čas Roz-

diely medzi prítomným jed-

noduchým a priebehovým ča-

som  

Slovná zásoba  

Druhy filmov  

Adjektíva  

Čítanie s porozumením  

Rozhovor v časopise  

Ellin blog  

Článok o mladom producentovi  

Posluch s porozumením  

Rozhovor o filme  

Písanie  

Recenzia filmu  

Hovorenie  

Prezentácia návrhov  

- správne používanie prítomného jednodu-

chého a priebehového času  

- aktívne používanie tematickej slovnej zá-

soby  

- vedenie rozhovoru o filme - napísanie re-
cenzie filmu  

- akceptovateľné prezentovanie návrhu .  

- mediálna vý-

chova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- tvorba projetku 

a prezentačné 

zručnosti  

  

 

V prípade, že škola disponuje lektorom, je týždenná časová dotácia navýšená o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá slúži na posilnenie komunikačných zručností študentov. 
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  Anglický jazyk – tercia – inovovaný  

OBSAH  
Výchovno-vzdelávací CIEĽ  Prierezové témy  

Počet ho-

dín  

 Tematický celok, pod-

témy  

Cieľ –   

Kľúčové kompetencie  

Obsahový štandard - Téma  Výkonový štandard -  

Výstup na hodnotenie  
  

20  Dobrodružstvo  - rešpektuje kultúrnu rozma-

nitosť a uplatňuje prime-

ranú formu medzikultúrnej 

komunikácie  

- je schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie učenia 

sa, pričom si uvedomuje 

svoje silné a slabé stránky  

Gramatika  

Predprítomný jednoduchý čas  

Slovná zásoba  

Príroda  

Kempovanie  

Čítanie s porozumením Dobrodruhovia  

Helenine dobrodružstvo  

Pôvodní obyvatelia Austrálie  

Posluch s porozumením  

Tanečník cestovateľ  

Písanie  

Neformálny email Hovorenie  

Ospravedlňovanie  

- správne používanie predprí-

tomného jednoduchého času  

- aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby  

- napísanie neformálneho emailu  

- vyjadrenie ospravedlnenia  

- výchova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- environmentálna 
výchova  

- dopravná výchova   

- ochrana života a 

zdravia  

- regionálna výchova 

a tradičná ľudová 

kultúra  

- tvorba projektu a 

prezentačné zruč-

nosti  



 

92  

20  Zamestnanie  - dokáže uplatniť získané ve-

domosti a spôsobilosti v 

rozličných (pracovných a 

mimopracovných) život-

ných situáciách  

- dosiahol základnú úroveň 
motivovanosti na celoži-
votné vzdelávanie sa  

- je schopný využívať  

(svoje) osvedčené stratégie 

učenia sa, pričom si uvedo-

muje svoje silné a slabé 

stránky  

Gramatika  

Neurčitý člen a kvatifikátory „some“ a „any“  

Neurčité zámená  

Slovná zásoba  

Zamestnania  

Popis zamestnania  

Čítanie s porozumením  

Tématický park  

Zabudnite na opatrovanie  

Obal knihy  

Posluch s porozumením  

Letné brigády  

Písanie  

Dotazník  

Hovorenie  

Reagovanie  

- správne používanie neurčitého 
člena a kvantifikátorov  

- správne používanie neurčitých 

zámen  

- aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby  

- vyplnenie a vytvorenie dotaz-

níka  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- regionálna vý-

chova a tradičná 

ľudová kultúra  

- tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

15  Ľudské vzťahy  - dokáže spolupracovať v 
skupine a akceptuje pra-
vidlá práce v tíme  

- chápe a dokáže prevziať 

zodpovednosť za výsledky 

spoločnej práce je 

schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie uče-

nia sa, pričom si uvedo-

muje svoje silné a slabé 

stránky 

Gramatika  

Sloveso „be“  

Sloveso „have got“  

Podmetové a predmetové zámená  

Privlastňovací pád  

Privlastňovacie adjektíva  

Neurčité zámená  

Predložky  

Príslovky frekvencie Prítomný 

jednoduchý čas  

- správne používanie slovies 

„be“ a „have got“ v kladných  

a záporných vetách  

- správne používanie privlastňo-
vacieho pádu, adjektív a zá-
men  

- správne používanie podmeto-
vých, predmetových  

a neurčitých zámen  

- vhodné používanie prítom-

ného a minulého jednodu-

chého času  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

  



 

93  

Minulý jednoduchý čas slovesa „to be“  

Slovná zásoba  

Bežné slovesá  

Každodenné predmety  

Školské predmety  

Číslovky a dátumy  

Adjektíva vyjadrujúce názor  

Čítanie s porozumením  

Webová stránka školy  

Posluch s porozumením  

Prvý deň v škole Hovorenie  

Zoznamovanie v škole Písanie  

Profil na školskej stránke 

- aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby  

- správne vytvorenie profilu na 

školskej stránke  

spoločensky akceptova-

teľné zoznámenie sa v 

škole 

 

20  Bývanie  - uplatňuje komunikáciu 

smerujúcu k vytváraniu 

dobrých vzťahov so spolu-

žiakmi, s učiteľmi, rodičmi 

a ďalšími ľuďmi, s ktorými 

prichádza do kontaktu  

- je schopný využívať 

(svoje) osvedčené straté-

gie učenia sa, pričom si 

uvedomuje svoje silné a 

slabé stránky  

Gramatika  

Prítomný jednoduchý a priebehový čas  

Slovesá nasledované gerundiom  

Slovná zásoba Izby a 

časti domu  

Nábytok a veci v dome  

Čítanie s porozumením  

Žitie v malom  

Čo o Tebe hovorí Tvoja izba?  

Domy po celom svete  

Posluch s porozumením  

Rozhovor o vlastnej izbe  

Písanie  

Opis izby  

Hovorenie  

Opisovanie miesta  

- správne používanie prítom-

ného jednoduchého a priebe-

hového času  

- správne používanie gerundia 
po zvolených slovesách  

- aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby  

- vytvorenie opisu izby  

- jasné a zrozumiteľné opísanie 
miesta  

  

- osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

- ochrana života a 
zdravia  

- tvorba projetku a 

prezentačné  

zručnosti  
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20  Umenie a kultúra  - dokáže sa primerane zapo-
jiť do diskusie, pričom reš-
pektuje aj iné názory  

- chápe význam vzájomnej 

ohľaduplnosti  

- je schopný využívať  

(svoje) osvedčené  

stratégie učenia sa, pričom 

si uvedomuje svoje silné a 

slabé stránky  

Gramatika  

Minulý jednoduchý a priebehový čas a rozdiely 
medzi nimi Slovná zásoba  

Adjektíva na opis obrázkov  

Adjektíva s viazanými predložkami  

Čítanie s porozumením  

Súťaž fotografov  

Veľké momenty histórie  

Kieronove maľby  

Posluch s porozumením  

Rozhovor o fotografii  

Písanie  

Opis obrázka  

Hovorenie  

Pýtanie si povolenia  

- dokáže sa primerane zapojiť 

do diskusie, pričom rešpektuje 

aj iné názory  

- chápe význam vzájomnej ohľa-

duplnosti  

- je schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie učenia sa, 

pričom si uvedomuje  

svoje silné a slabé stránky  

- mediálna výchova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- tvorba projetku a 

prezentačné zruč-

nosti  

- multikultúrna vý-

chova  

  

20  Obchod a nakupovanie  - dokáže byť tolerantný, vy-

jadrovať odlišné stanoviská 

a porozumieť im  
- je schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie učenia 

sa, pričom si uvedomuje 

svoje silné a slabé stránky  

Gramatika  

Komparatíva a superlatíva  

Kvantifikátory „much“, „many“ a „a lot of“  

Výrazy „too“ a „enough“  

Slovná zásoba  

História  

Životné udalosti  

Čítanie s porozumením  

Londýnsky trh vyhral cenu  

Internet – najväčší trh na svete  

Ceny vybraných produktov po celom svete  

Posluch s porozumením  

Novinka zo správ  

Písanie  

- správne tvorenie a používanie 

komparatív a superlatív  

- správne používanie kvantifiká-

torov a výrazov „too“ a „eno-

ugh“  

- aktívne používanie tematickej 

slovnej zásoby  

- napísanie zákazníckej recenzie  
- správne požiadanie o pomoc  

- multikultúrna vý-

chova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- regionálna vý-

chova a tradičná 

ľudová kultúra  

- tvorba projektu a 

prezentačné zruč-

nosti  
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Zákaznícka recenzia Hovorenie  
Požiadanie o pomoc  

17  Masmédiá  - dokáže odprezentovať 
vlastný názor, rešpekto-
vať názor iných a zaujať k 
nemu postoj  

- je schopný využívať 

(svoje) osvedčené straté-

gie učenia sa, pričom si 

uvedomuje svoje silné a 

slabé stránky  

Gramatika  

Predprítomný jednoduchý čas  

Rozdiely medzi predprítomným a minulým 

jednoduchým časom Slovná zásoba  

Správy a média  

Príslovky spôsobu  

Čítanie s porozumením  

Prieskum: Násťroční a médiá  

Profil: Christiane Amanpour  

Amy Grey: Blogger o móde  

Posluch s porozumením  

Rozhovory o aktuálnych správach  

Písanie  

Profil  

Hovorenie  

Pochyby a nedôvera  

- správne používanie predprí-

tomného jednoduchého času  

- úspešné rozlišovanie v použití 

predprítomného a minulého 

jednoduchého času  

- aktívne používanie tematickej 

slovnej zásoby  

- napísanie profilu  

- vhodné vyjadrenie pochýb a 

nedôvery  

- multikultúrna vý-
chova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- ochrana života a 
zdravia  

- tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

- mediálna vý-

chova  

  

 

 

V prípade, že škola disponuje lektorom, je týždenná časová dotácia navýšená o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá slúži na posilnenie komunikačných zručností študentov. 
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 Anglický jazyk – kvarta – inovovaný  

OBSAH  
Výchovno-vzdelávací CIEĽ  Prierezové témy  

Počet ho-

dín  

 Tematický celok, pod-

témy  

Cieľ –   

Kľúčové kompetencie  

Obsahový štandard - Téma  Výkonový štandard -  

Výstup na hodnotenie  
  

26  Masmédiá  - dokáže odprezentovať 
vlastný názor, rešpekto-
vať názor iných a zaujať k 
nemu postoj  

- je schopný využívať 

(svoje) osvedčené straté-

gie učenia sa, pričom si 

uvedomuje svoje silné a 

slabé stránky  

Gramatika  

Predprítomný jednoduchý čas  

Rozdiely medzi predprítomným a minulým 

jednoduchým časom Slovná zásoba  

Správy a média  

Príslovky spôsobu  

Čítanie s porozumením  

Prieskum: Násťroční a médiá  

Profil: Christiane Amanpour  

Amy Grey: Blogger o móde  

Posluch s porozumením  

Rozhovory o aktuálnych správach  

Písanie  

Profil  

Hovorenie  

Pochyby a nedôvera  

- správne používanie predprí-

tomného jednoduchého času  

- úspešné rozlišovanie v použití 

predprítomného a minulého 

jednoduchého času  

- aktívne používanie tematickej 

slovnej zásoby - napísanie pro-

filu vhodné vyjadrenie pochýb 

a nedôvery  

- multikultúrna vý-

chova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- ochrana života a 
zdravia  

- tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

- mediálna vý-

chova  
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26  Cestovanie, dovolenky  - uvedomuje si svoj sku-
točný potenciál, osobné 
kvality a v súlade s tým si 
projektuje svoj (aktuálny) 
osobný rozvoj a osobné 
ciele  

- je schopný využívať (svoje) 
osvedčené stratégie učenia 
sa, pričom si uvedomuje 
svoje silné a slabé stránky  

- má základy prírodovednej 

gramotnosti, ktoré mu 

umožnia používať na pri-

meranej úrovni postupy 

uplatňované vo vede  

Gramatika  

Predprítomný jednoduchý čas v spojení s „for“ a  

„since“  

Otázky začínajúce sa na „Ako dlho“  

Predprítomný jednoduchý čas v spojení s „just“  

Slovná zásoba  

Dovolenka  

Významy slovesa „get“  

Čítanie s porozumením Za 
fotoaparátom  

Čudné turistické atrakcie  

Gulliverove cesty  

Posluch s porozumením  

Rozhovor v rádiu – Najnezvyčajnejšie miesto  

Písanie  

Cestovný sprievodca Hovorenie  

Zisťovanie informácií  

  

- správne tvorenie a používanie 

predprítomného jednoduchého 

času  

- aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby  

- napísanie cestovného sprie-

vodcu úspešné zistenie infor-

mácií  

- multikultúrna vý-
chova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- environmentálna 
výchova  

- ochrana života a 
zdravia  

- regionálna vý-

chova a tradičná 

ľudová kultúra  

- tvorba projektu a 

prezentačné zruč-

nosti  
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26 Človek a spoločnosť  - je schopný využívať 
(svoje) osvedčené straté-
gie učenia sa, pričom si 
uvedomuje svoje silné a 
slabé stránky  

- uvedomuje si koncepty 
demokracie,  

spravodlivosti, rovnosti, 

občianstva a občian-

skych práv  

Gramatika  

Modálne slovesá „have to“, „must“  

Vyjadrovanie predpovedí pomocou „will“ a  

„might“  

Slovná zásoba  

Domáce povinnosti  

Adjektíva vyjadrujúce pocity  

Čítanie s porozumením  

Dnešní násťroční nevykonávajú domáce práce  

Násťroční v budúcnosti  

Robov príbeh  

Posluch s porozumením  

Rozhovory s násťročými v budúcnosti  

Písanie Poradňa  

Hovorenie  

Dávanie rád pomocou „should“  

- správne používanie modálnych 
slovies „must“ a  

„have to“  

- správne vyjadrenie charakteru 
predpovedí pomocou „will“ a  

„might“  

- aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby  

- napísanie príspevku do poradne  

poskytovanie rád priateľom  

pomocou „should“  

- multikultúrna vý-
chova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- regionálna vý-

chova a tradičná 

ľudová kultúra  

- tvorba projektu a 

prezentačné zruč-

nosti  
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27 Ľudské vzťahy  - je schopný využívať (svoje) 
osvedčené stratégie učenia 
sa, pričom si uvedomuje 
svoje silné a slabé stránky  

- dokáže uplatniť získané ve-

domosti a spôsobilosti v 

rozličných (pracovných a 

mimopracovných)  

životných situáciách  

  

Gramatika  

Vyjadrenie budúcnosti pomocou „going to“ a  

„will“  

Prvá podmienková veta  

Slovná zásoba  

Protestovanie a podpora  

Ustálené väzby slovies s predložkami  

Čítanie s porozumením  

Prehliadka slonov v Londýne  

Eko svet  

Fairtrade čokoláda  

Posluch s porozumením  

Rozhovor o charite  

Písanie  

Formálny list Hovorenie  

Presviedčanie  

- správne vyjadrenie budúcnosti 
pomocou „going  

to“ a „will“  

- správne vyjadrenie prvej pod-
mienkovej vety  

- aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby  

- napísanie formálneho listu ús-

pešné presviedčanie známych, 

priateľov  

- multikultúrna vý-
chova  

- osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

- ochrana života a 
zdravia  

- regionálna vý-

chova a tradičná 

ľudová  

kultúra  

- tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  
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27  Životný štýl  - rešpektuje kultúrnu rozma-

nitosť a uplatňuje prime-

ranú formu medzikultúrnej 

komunikácie  

- je schopný využívať (svoje) 

osvedčené stratégie učenia 

sa, pričom si uvedomuje  

svoje silné a slabé stránky  

Gramatika  

Druhá podmienková veta  

Vzťažné zámená  

Slovná zásoba  

Silné adjektíva  

Choroby a zranenia  

Čítanie s porozumením Rozhovor 

s Naomi Daniels Prečo ľudia ris-

kujú?  

Coco miluje horolezectvo  

Posluch s porozumením  

Rozhovor o TV šou  

Písanie  

Žiadosť  

Hovorenie  

Rozprávanie o zdraví  

  

Upevnenie učiva  

- správne používanie druhej 

podmienkovej vety a vzťaž-

ných zámen  

- aktívne používanie tematic-

kej slovnej zásoby - napísa-

nie žiadosti jasné a zreteľné 

vyjadrenie prípadných prob-

lémov so zdravím  

- multikultúrna vý-
chova  

- osobnostný a so-
ciálny rozvoj  

- environmentálna vý-
chova  

- dopravná výchova   

- ochrana života a 

zdravia  

- regionálna vý-

chova a tradičná 

ľudová kultúra  

- tvorba projektu a 

prezentačné zruč-

nosti  

  
 V prípade, že škola disponuje lektorom, je týždenná časová dotácia navýšená o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá slúži na posilnenie komunikačných zručností študentov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101  

Nemecký jazyk  
  

 

Charakteristika predmetu  
Vyučovací predmet  nemecký jazyk je jedným z vyučovacích predmetov, v ktorom sa realizuje vzdelávacia oblasť Ja-

zyk a komunikácia.  

Predmet nemecký jazyk je zaradený do osemročného štúdia ako druhý jazyk s 2-hodinovou týždennou dotáciou (66 

hodín ročne) v nižších triedach osemročného gymnázia (príma – kvarta). Nemecký jazyk sa v nižších triedach osemroč-

ného gymnázia vyučuje podľa učebnice Wir.  

Predmet nemecký jazyk vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na dosiahnutie úrovne 

A2 a B1.  

  

Vyučovanie nemeckého jazyka rozvíja:   

• Počúvanie s porozumením  

• Komunikáciu (hovorenie) s porozumením  

• Čítanie s porozumením   

• Písanie s porozumením   

  

Pri štúdiu a používaní jazyka sú dôležité nasledovné kompetencie:  

  

I. pragmatická:  

- žiak formuluje svoje myšlienky tak, aby vedel vyjadriť svoj zámer vo výpovedi, logické súvislosti danej myšlienky  

- vie získavať a odovzdávať informáciu  

- vie vyjadriť súhlas i odmietnutie, túžbu, záujem i prekvapenie, strach i rozčarovanie  

- vie vytvoriť dialógy, spájať myšlienky, pýtať sa a odpovedať, vie začať i ukončiť dialóg, postupne sa oboznamuje 

so slovnou zásobou nemeckého jazyka, obohacuje ju o nové slová, frazeologizmy a dokáže získanú slovnú zá-

sobu vhodne použiť  

- dokáže vyrozprávať príbeh, opísať osobu, predmet, prírodu, prostredie...  

  

II. komunikačná:  

a/ počúvanie s porozumením  

- porozumie počutý text, bežné i náročnejšie výrazy a slovné spojenia  

- dokáže informáciu z textu zopakovať vlastnými slovami  

- dokáže reagovať na otázky k vypočutému  

- dokáže rozlíšiť pravdivú a nepravdivú výpoveď vyplývajúcu z textu  

- dokáže zreprodukovať počuté  

  

b/ čítanie s porozumením  

Nemecký jazyk 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 2 2 3 3 

Časová dotácia za 

šk. rok 

66 66 99 99 
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- žiak chápe význam prečítaného textu  

- dokáže vyhľadať konkrétne informácie z printových materiálov (programy, prospekty, časové harmonogramy)  

- rozumie bežným orientačným tabuliam, nápisom na verejných miestach, reklamným textom  

- chápe význam písaných materiálov (listy, brožúry, články)  

- dokáže po prečítaní pochopiť najprv jednoduchšie, neskôr zložitejšie slohové žánre (rozprávanie, opis, úvaha, 

správy, informácie rôzneho druhu)  

- vie pochopiť z kontextu význam nových slov, chápe tvorenie slov odvodzovaním, skladaním, skracovaním...  

- vie pracovať so slovníkom, rozumie skratkám a značkám pri slovesách, podst. menách... a iných slovných dru-

hoch  

  

c/ písomný prejav  

- dokáže jasne sformulovať svoje myšlienky k danej téme, žánru  

- dokáže logicky spájať jednoduché vety do zložitejších  

- získanú slovnú zásobu využíva pre svoj rozvoj v písomnom prejave aj v komunikácii  

- odlišuje správne a nesprávne gramatické tvary, chápe gramatickú štruktúru cudzieho jazyka  

- účinne spolupracuje vo dvojiciach a v skupinách   

- pozná tvary písma, jeho zvláštnosti a odlišnosti od rodného jazyka  

- pozná základné pravidlá nového nemeckého pravopisu  

  

d/ jazyková kompetencia  

- žiak pozná základné vetné modely (slovosled priamy, nepriamy v jednoduchej vete, slovosled v priraďovacom a 

podraďovacom súvetí) a používa ich pri komunikácii  

- vie sa vyjadrovať k témam podľa získaných vedomostí z cudzieho jazyka  

- vie vyjadriť svoje názory, postoje, pocity, želania, city, súhlas a nesúhlas  

- vie sa pohybovať v cudzojazyčnom prostredí, obstarať základné životné potreby, orientovať sa  

- dokáže viesť dialóg, v ktorom formuluje svoje postoje tak, aby boli jasné pre prijímateľa  

  

III. sociolingvistická:  

  

Kompetencia k učeniu :  

   

a/  U č i t e ľ : pri riešení úloh necháva žiakovi priestor  pre vlastný názor, pre vlastný postup práce (práca s pra-

covným zošitom, nedokončené príbehy, riešenie problémových situácií), zaraďuj  do vyučovacieho pro-

cesu prácu so slovníkom, časopismi, internetom a i., zisťuje vedomosti žiakov testami, ktoré overia žia-

kove logické, kombinačné, ale i tvorivé schopnosti, využíva medzipredmetové vzťahy, pravidelne sleduje 

vedomosti žiaka ústnou aj písomnou formou, využíva nahrávky na precvičovanie sluchovej pamäti, 

strieda metodiku výuky (ind. práca, dvojice, skupiny), vedie žiaka k samostatnosti, využíva myšlienkové 

operácie – indukcia, dedukcia, analýza, syntéza, zovšeobecnenie, aplikácia, zapája študentov do dopiso-

vateľskej činnosti, podnecuje ich, aby aktívne využívali získanú slovnú zásobu návštevami v príslušnej ja-

zykovej oblasti, chatovanie a využili možnosť štúdia v zahraničí, na vyučovacích hodinách používa ne-

mecké časopisy Spitze a Hurra!, tiež interaktívnu tabuľu, filmy, úryvky z literárnych diel, rozprávky a pod.  
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b/  

  

  

Ž i a k : aktívne reaguje na podnety vyučujúceho,  zbiera a spracováva rôzne úlohy, vypracúva projekty, refe-

ráty, správy, prednáša ich v cudzom jazyku na hodine, kladie otázky a žiada fundované odpovede, využíva 

dostupnú literatúru a internet, chatuje, využíva všetky dostupné a ponúkané možnosti na rozšírenie ve-

domostí v nemeckom jazyku, študuje v cudzokrajnom prostredí, získava nové kontakty s ľuďmi, zaujíma 

sa o život, kultúru v iných krajinách – hľadá podobnosti a rozdiely v životnom štýle, pracuje zodpovedne, 

lebo si uvedomuje, že to robí pre seba.  

Základné tematické okruhy na rozvoj rečových zručností:  

  

1. rodina, 2. bývanie, 3. obchod, nákupy, 4. voľný čas, 5. cestovanie, 6. príroda,7. móda, obliekanie, 8. šport, 9. staros-

tlivosť o zdravie, 10. človek v spoločnosti, 11. krajiny príslušnej jazykovej oblasti, 12. kultúra, médiá  

  

Pozn. Tematické okruhy sa v učebniciach opakujú, prelínajú, no neustále obohacujú vedomosti žiaka na jednotlivých 

úrovniach štúdia.  

 Vyučovanie nemeckého jazyka  smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie k:  

• podpore sebadôvery každého žiaka,  

• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať 

aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí,  

• príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej 

spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,  

• zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,  

• pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako 

významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,  

• vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdá-

vaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,  

• zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitív-

neho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,  

• nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozi-

tívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich 

emocionálnych a estetických cítení a vnímaní,  pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu 

jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,  

• viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomnýchjazykových prejavov. 
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Učebné osnovy  
  

Nemecký jazyk – 2. cudzí jazyk – príma – inovovaný  

 

Tematický celok, 

podtémy  
Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  

Výchovno-vzdelávací cieľ,  očakávaný vý-

stup  
Prierezové témy  

23  Rodina a spoločnosť 

Osobné údaje  

Rodina - vzťahy  v 
rodine  

Vzťahy medzi ľuďmi  

S1 Nadviazať kontakt - 

pozdraviť, odpovedať na 

pozdrav, rozlúčiť sa S2 

Vypočuť si a podať infor-

mácie  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť - vy-
jadriť vedomosti, poznatky,  

zistenia  

S17 Reagovať pri prvom stretnutí  

- predstaviť sa, predstaviť niekoho, 

reagovať na predstavenie niekoho  

Pravidlá nemeckej výslovnosti 
a nemeckého pravopisu  

Časovanie slovies heiβen a 
sein v singulári  

Slovosled v nemeckej oznamo-
vacej a opytovacej  

vete  

Číslovky 1 - 100, 1000 Privlas-
tňovacie zámená mein, meine, 
dein, deine Určitý člen pod-
statných mien der, die, das, die 
(pl.) Časovanie slovesa haben v  

singulári    

Vykanie  

Žiak   

- vie správne používať osvojené pravidlá ne-
meckej výslovnosti a pravopisu,  

- vie sa pozdraviť,  

- vie sa predstaviť a dokáže predstaviť svoju 
rodinu,  

- vie vyjadriť svoj vek,   

- dokáže sa opýtať na osobné údaje inej osoby 

a poskytnúť osobné údaje o sebe a inej osobe,  

- vie predstaviť inú osobu,  

- vie správne vykať,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Prezentačné zručnosti  
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21  Krajiny, mestá a 
miesta  

Krajiny a mestá  

S2 Vypočuť si a podať infor-

máciu - informovať sa S3 Vy-

brať si z ponúkaných možností 

- potvrdiť (vyjadriť súhlas)  

Časovanie slovesa sein vo 

všetkých slovesných osobách v 

prítomnom čase  

Predložky bei, in, aus Časova-

nie slovesa sprechen  

v prítomnom čase  

Žiak  

- sa vie opýtať na bydlisko, adresu a e-mailovú 
adresu inej osoby,  

- vie poskytnúť informáciu o svojom bydlisku, 

o svojej adrese a e-mailovej adrese, - vie vyjadriť, 

kde ležia jednotlivé mestá,  

- vie podať informáciu o bydlisku,  

- vie vyjadriť, odkiaľ, osoby pochádzajú, - 
ovláda názvy niektorých európskych krajín a názvy 
jazykov jednotlivých krajín  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Prezentačné zručnosti  

6  Domov a bývanie  

Môj dom/byt  

Zariadenie bytu  

S3 Vybrať si z ponúkaných mož-

ností - identifikovať, opísať, potvr-

diť, odmietnuť (vyjadriť  

nesúhlas)  

S4 Vyjadriť svoj názor - vyjadriť  

Neurčitý člen podstatných 

mien ein, eine, ein Zápor 

kein / keinev nominatíve 

Spojka sondern  

Žiak   

- vie pomenovať jednotlivé miestnosti v 

byte/dome a vie vyjadriť, aké sú,  

- vie ohodnotiť miestnosť v byte/dome,  

- vie pomenovať zariadenie v miestnosti,  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Prezentačné zručnosti  

  svoj súhlas, nesúhlas   - vie jednoducho opísať svoju izbu,   

- vie vyjadriť svoj súhlas a nesúhlas  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

 

6  Človek a spoločnosť  

Kultúra komunikácie  

  

Stravovanie  

Nápoje  

S14 Ponúknuť a reagovať na po-
nuku  

S17 Reagovať pri stretnutí - privítať  

Osobné zámená v datíve  

(mir,dir, Ihnen)  

Väzba ich mӧchte- 2. os. sg. a 3. 

os. pl.  

Žiak  

- vie privítať návštevu, nadviazať rozhovor - 

vie sa opýtať niekoho, ako sa má a dokáže reagovať 

na rovnakú otázku,  

- vie sa opýtať hostí, čo si želajú na pitie, vie 

ponúknuť nápoje,  

- vie reagovať na otázku, čo si želá kladne i zá-
porne,  

- vie vyjadriť, čo si želá radšej,  

- dokáže viesť dialóg v téme,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  
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10  Človek a príroda 

Zvieratá/fauna  

S4 Vyjadriť svoj názor - vyjadriť 
svoj súhlas, nesúhlas  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť - vy-

jadriť vedomosti, poznatky, ziste-

nia  

Časovanie slovesa haben v prí-

tomnom čase  

Zápor kein / keine  v 
akuzatíve  

Časovanie slovesa mӧgen  v 

prítomnom čase  

Žiak  

- vie pomenovať zvieratá a predstaviť svoje 

obľúbené zviera,  

- dokáže reagovať na otázky kladne i záporne,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Environmentálna vý-
chova  
  

Prezentačné zručnosti  

 Z celkového počtu: 

4 vyučovacie hodiny sú určené na písomné školské úlohy a ich opravu - v každom polroku 2 vyučovacie hodiny  

  

  Nemecký jazyk – 2. cudzí jazyk – sekunda – inovovaný   

 

Tematický celok, 

podtémy  
Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  

Výchovno vzdelávací cieľ,  očakávaný vý-

stup  
Prierezové témy  

9  Stravovanie Potra-
viny  

Občerstvenie  

S2 Vypočuť si a podať informáciu  

- informovať sa  

S4 Vyjadriť svoj názor  

Časovanie nepravidelných 

slovies essen a nehmen v 

prítomnom čase.   

Neurčitý člen a zámeno kein v 

akuzatíve.  

Žiak vie  

- pomenovať jedlá a nápoje  

- objednať si maličkosť na jedenie  

- opýtať sa na cenu  

- používať jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

8  Vzdelávanie a práca  

Školské pomôcky 
Rozvrh hodín  

Učebné predmety  

S2 Vypočuť si a podať informáciu  

- informovať sa  

S4 Vyjadriť svoj názor  

Plurál podstatných mien.  

Určitý člen v akuzatíve.  

Príslovky času.  

Sloveso finden.  

Žiak vie  

- pomenovať školské potreby, vyučovacie  

predmety, dni v týždni  

- opísať rozvrh hodín  

- používať jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Prezentačné zručnosti  

6  Voľný čas a záľuby  

Televízia  

Televízne relácie  

S2 Vypočuť si a podať informáciu  

- informovať sa  

S4 Vyjadriť svoj názor S20 

Vymieňať si názory, komu-

nikovať s niekým  

Vyjadrovanie času.   

Časová predložka von...bis. 

Časovanie nepravidelného slo-

vesa sehen.  

Osobné zámená v kuzatíve.  

Žiak vie  

- pomenovať televízne relácie  

- určovať čas oficiálne  

- používať jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  
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Televízny program  Väzba es gibt.  

12  Mládež a jej svet  

Režim dňa  

Týždenný plán  

S2 Vypočuť si a podať informáciu  

- informovať sa  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností 

(opísať)  

Časovanie nepravidelného 

slovesa fahren. Časovanie 

slovies s odlučiteľnou pred-

ponou.  

Predložka in s akuzatívom.  

Žiak vie  

- opísať režim dňa, týždenný plán  

- určovať čas neoficiálne  

- používať jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Prezentačné zručnosti  

8  Voľný čas a záľuby  

Aktivity vo voľnom 

čase  

Športové aktivity  

  

Obliekanie Základné 

druhy oblečenia  

S5 Vyjadriť svoju vôľu  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

S9 Predstaviť svoje záľuby a svoj 

vkus  

Časovanie modálnych slovies 

kӧnnen, müssen, wollen.  

Zložené podstatné mená.  

Opytovacie zámeno wem. Pri-
vlastňovacie zámená v nomi-
natíve a akuzatíve.  

Spojka sondern.  

Žiak vie  

- pomenovať druhy športov, svoje záľuby a po-

vedať, čo k tomu potrebuje, - opýtať sa niekoho na 

jeho záľuby,  

- vyjadriť potrebu a želanie,  

- pomenovať druhy oblečenia,  

- pomenovať farby  

- používťa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

11  Doprava a cestova-
nie  

Cestovanie  

  

Človek a príroda  

Počasie  

Ročné obdobia  

S2 Vypočuť si a podať informácie S5 

Vyjadriť svoju vôľu  

Príslovkové určenie  miesta : 

wohin - in, an, nach. Príslov-

kové určenie času:  

im, am.  

Otázky: Warum? Wann?  

Žiak vie  

- pomenovať rôzne miesta a krajiny,  

- opýtať sa niekoho, kam cestuje  

- vyjadriť, kam chce cestovať,  

- pomenovať ročné obdobia,  

- ovláda názvy mesiacov,  

- používať jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Environmentálna vý-

chova  

12  Multikultúrna spo-

ločnosť  

Rodinné sviatky  

S2 Vypočuť si a podať informácie 

S11 Stanoviť, oznámiť a prijať pra-

vidlá alebo povinnosti (vyjadriť prí-

kaz/zákaz)  

S14 Ponúknuť a reagovať na po-

nuku  

Vyjadrovanie letopočtu. Vy-
jadrovanie dátumu.  

Sloveso werden. Rozka-
zovací spôsob  v 2. os. 
singuláru. Časovanie 
modálneho slovesa sol-
len.  
Osobné zámená v kuzatíve. 
Opytovacie zámeno wen.  

Žiak vie  

- vyjadriť letopočet, dátum,  

- opýtať sa na dátum narodenia,  

- zablahoželať  k narodeninám,  

- napísať pozvánku a na pozvánku odpovedať,  

- používať jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  
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Predložka für s akuzatívom.  

 Z Celkového počtu: 

4 vyučovacie hodiny sú určené na písomné školské úlohy a ich opravu - v každom polroku 2 vyučovacie hodiny  

  

 Nemecký jazyk – 2. cudzí jazyk – tercia – inovovaný  

 

Tematický celok, 

podtémy  
Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  

Výchovno vzdelávací cieľ,  očakávaný 

výstup  
Prierezové témy  

18  Ľudské telo a 
starostlivosť o 
zdravie  

  

Ľudské telo Cho-
roby a nehody  

Lieky  

U lekára  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť   

  

S11 Stanoviť, oznámiť a prijať pra-

vidlá alebo povinnosti                 

Datív podstatných mien a 
osobných zámen.  

Rozkazovací spôsob.  

Žiak   

- vie pomenovať časti ľudského tela,  

- vie vyjadriť, čo ho bolí,  

- vie pomenovať choroby a lieky,  

- dokáže porozumieť listom čitateľov,  

- vie niekomu niečo rozkázať, prikázať,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Ochrana života a zdra-
via  
  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

13  Ľudské telo a 
starostlivosť o 
zdravie Zdravý 
spôsob  

života  

  

  

Stravovanie  

Názvy potravín  

Recept  

S2 Vypočuť si a podať informáciu  

- informovať sa  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných mož-

ností   

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť   

  

S11 Stanoviť, oznámiť a prijať pra-

vidlá alebo povinnosti   

Časovanie modálneho slo-
vesa dürfen.  

Vety so spojkou weil.  

Žiak  

- vie pomenovať potraviny,  

- vie povedať, čo robí pre svoje zdravie, - ro-
zumie receptom na varenie,  

- vie napísať / povedať jednoduchý recept,  

- vie zostaviť zdravé raňajky,  

- vie uviesť argumenty,  

- dokáže požiadať o povolenie,  

- vie niečo povoliť, zakázať  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Ochrana života a zdra-
via  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  
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Zdravá výživa  

15  Ľudské telo a 
starostlivosť o 
zdravie Cho-
roby a  

nehody  

  

Šport  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S25 Porozprávať niečo  

Perfektum pravidelných a 
nepravidelných slovies.  

Príslovky času.  

Žiak   

- vie rozprávať príbeh podľa obrázkov,  

- vie rozprávať, čo sa stalo včera, minulý týždeň,  

- vie vyjadriť časové údaje,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Ochrana života a zdra-
via  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

18  Mestá a miesta  

Plán mesta  

Miesta v meste  

Budovy v meste  

Orientácia v meste  

 Obchod  

a služby Nákupné 

zariadenia 

  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na po-

nuku  

Príslovkové určenie miesta. 
Otázka: Wo?   

Časovanie slovesa wissen.  

Žiak  

- vie pomenovať budovy a miesta v meste, - 

sa vie orientovať v meste, na pešej zóne,  

- vie sa opýtať a vyjadriť, čo sa kde kupuje,  

- vie vyjadriť, čo sa kde nachádza,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  
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17  Mestá a miesta  

  

Orientácia v meste  

Vysvetľovanie cesty  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na po-

nuku  

Príslovkové určenie miesta. 
Otázka: Wohin?  

Predložky mit, zu s datívom.  

Žiak  

- sa vie opýtať na cestu,  

- vie vysvetliť, popísať cestu,  

- vie vyjadriť, kam ide  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

18  Domov a  

bývanie  

  

Môj dom / byt  

Zariadenie bytu  

Opis miestnosti  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na po-

nuku  

Väzba slovies s datívom a 

akuzatívom. Predložky s 

datívom a akuzatívom.  

Žiak   

- sa vie opýtať a odpovedať, čo sa kde nachádza,  

- sa vie opýtať, čo kam umiestníme,   

- vie opísať zariadenie miestnosti  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

Z celkového počtu: 

4 vyučovacie hodiny sú určené na písomné školské úlohy a ich opravu - v každom polroku 2 vyučovacie hodiny  

   

Nemecký jazyk – 2. cudzí jazyk – kvarta – inovovaný  

 

Tematický celok, 

podtémy  
Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  

Výchovno vzdelávací cieľ,  očakávaný vý-

stup  
Prierezové témy  

18  Zamestnanie  

  

Práca a povolanie  

Povolania  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S5 Vyjadriť svoju vôľu  

             

Genitív podstatných mien 
Vedľajšie vety so spojkou  

dass  

Žiak   

- sa vie opýtať na povolanie,  

- vie vyjadriť, čím sa chce stať,  

- dokáže povedať, čo sa v jednotlivých povola-
niach robí,  

- vie napísať štruktúrovaný životopis,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  
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15  Vzdelávanie a práca  

  

Plány do budúcnosti  

S2 Vypočuť si a podať informáciu  

- informovať sa  

S5 Vyjadriť svoju vôľu  

S11 Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti  S15 

Reagovať na niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti  

Budúci čas  

2. a 3. stupeň prídavných 

mien a prísloviek  

Žiak  

- vie vyjadriť budúci dej,  

- vie hovoriť o svojich plánoch,  

- vie vyjadriť zámer, prognózy do budúcnosti,  

- vie porovnávať ľudí / veci,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

11  Vzdelávanie a práca  S2 Vypočuť si a podať informácie 

S4 Vyjadriť svoj názor  

Vedľajšie vety so spojkou 

wenn a s väzbou um...zu  

Žiak   

- vie formulovať podmienku,  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

 Štúdium jazykov  S8 Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne  

 - vie povedať, kedy sa niečo deje,  

- vie vyjadriť cieľ, úmysel,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

17  Rodina a  

spoločnosť  

  

Vzťahy v rodine Vý-

znamné udalosti v ro-

dine  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S16 16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti  

Perfektum slovies   

Préteritum slovesa sein 

Vedľajšie vety so spojkou 

dass  

Žiak  

- vie hovoriť v minulosti,  

- vie sa opýtať, kedy sa čo stalo,  

- vie poprosiť o potvrdenie,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

9  Rodina a  

spoločnosť  

  

Dôležité okamihy v ži-

vote  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S16  Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti  

Préteritum slovies sein a ha-
ben  

Préteritum modálnych slovies  

Vedľajšia veta časová so spoj-

kou als  

Žiak  

- vie hovoriť o dôležitých životných okamihoch 

v minulom čase,  

- vie hovoriť, kedy niečo bolo,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

10  Voľný čas, záľuby  

  

Knihy a čítanie Roz-

právanie rozprávok  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa  

udialo v minulosti  

  

Préteritum pravidelných a ne-

pravidelných slovies  

Žiak   

- vie porozprávať príbeh v minulom čase,  

- vie porozprávať krátku rozprávku,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  
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S25 Porozprávať niečo  

7  Rodina a  

spoločnosť  

  

Opis a charakteristika 

osoby  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

Prídavné meno v prívlastku 

Opytovacie zámeno was für 

ein / was für eine ...  

Žiak  

- opísať osobu, jej zovňajšok, charakter,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

12  Obliekanie a móda  

  

Základné druhy 

oblečenia Odevné 

doplnky  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

Prídavné meno v prívlastku 

Opytovacie zámeno welcher, 

welche, welches Konjunktiv II. 

- würde-Form  

Žiak  

- vie popísať časti oblečenia, čo sa mu páči, ne-

páči,  

- vie dávať rady a tipy,  

- vie vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas, od-
mietnutie,  

- používa jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

Z celkového počtu: 

4 vyučovacie hodiny sú určené na písomné školské úlohy a ich opravu - v každom polroku 2 vyučovacie hodiny  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Matematika  
 

Charakteristika predmetu  
  

 Učebný predmet matematika na gymnáziách s osemročným štúdiom (ďalej len GOŠ) je zameraný na rozvoj matema-

tickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:  

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v 

každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na 

vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické mo-

dely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“   

 Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite, vrátane 

opakovania učiva na začiatku školského roku, s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznoro-

dým kontextom, aby tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentá-

cie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. 

Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. Vyučovanie by malo 

viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a 

tvorbou matematických modelov. Matematika sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na 

vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré 

namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Má viesť žiakov k 

získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostat-

nému učeniu sa.  

  

CIELE PREDMETU   
Žiaci   

- získajú schopnosť používať matematiku a matematické myslenie vo svojom budúcom živote,  - rozvíjajú svoje lo-

gické a kritické myslenie,   

- argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému,   

- čítajú s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a 

diagramy,   

- využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh,   

- vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami,   

- osvoja si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy,   

- spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.   

  

  Hlavným cieľom vyučovania matematiky je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku a matematické 

myslenie v svojom budúcom živote. Tomu musí zodpovedať   

- spôsob vyučovania   

  

Matematika 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 4 5 4 4 

Časová dotácia za 

šk. rok 

132 165 132 132 



 

 

 Vyučovanie treba viesť tak, aby rozvíjalo logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť argumentovať a umožnilo 

každému z nich získať poznatky objavovaním. Dostatočnú pozornosť a čas treba venovať použitiu získaných poznatkov 

pri riešení reálnych úloh. Zvyšovanie výpočtovej zručnosti a automatizácie výpočtov nesmie byť na úkor objavovania, 

pochopenia a aplikácie získaných poznatkov pri riešení úloh. Dôležitou súčasťou vyučovania je aj využívanie prostried-

kov IKT. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústre-

denie sa na podstatu riešeného problému.   

- aj jeho náplň   

  

 Žiak sa má oboznámiť so základnými matematickými nástrojmi a spôsobmi reprezentácie (vzorce, premenné a funk-

cie, modely, diagramy, grafy, tabuľky), a to predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, 

má získať skúsenosti s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Prostredníctvom riešenia 

úloh by sa mal žiak oboznamovať aj s príkladmi praktického použitia matematiky v súčasnosti aj v minulosti.   

Ciele a požiadavky uvedené v predchádzajúcom odseku sa týkajú všetkých žiakov, bez ohľadu na to, či budú alebo 

nebudú z matematiky maturovať. Maturant v porovnaní so žiakom, ktorý nebude z matematiky maturovať, má do-

siahnuť vyšší stupeň automatizácie výpočtových zručností, používať väčší rozsah matematických nástrojov a dosiah-

nuť vyšší stupeň formalizácie matematických poznatkov (vrátane používania symboliky a odbornej terminológie) a 

abstrakcie.   

  

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD   
 Vzdelávací štandard je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť súvisí so získaním nižšieho stredného vzdelania (1. – 4. 

ročník GOŠ), druhá časť sa vzťahuje na 5. – 8. ročník GOŠ.   

 Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov (pričom tematický okruh Logika, dôvodenie, 

dôkazy nie je explicitne vymedzený v nižšom strednom vzdelávaní, ale sa prelína celým matematickým učivom):   

- Čísla, premenná a počtové výkony s číslami   

- Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy   

- Geometria a meranie   

- Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika    - Logika, dôvodenie, dôkazy.   

  

 Vzdelávací štandard pre 5. – 8. ročník GOŠ je v časti Obsahový štandard rozdelený spravidla na dve menšie časti s 

názvami Pojmy a Vlastnosti a vzťahy. Sú tu vymenované termíny a vzťahy  

(vzorce, postupy, tvrdenia), ktoré má žiak ovládať. Toto ovládanie v prípade pojmov znamená, že žiak   

- rozumie týmto pojmom, ak sú použité v zadaniach úloh,    - vie ich správne použiť pri formuláciách svojich 

odpovedí,   - vie ich stručne opísať (definovať).   

 V prípade vlastností a vzťahov ovládaním rozumieme žiakovu schopnosť vybaviť si tieto vzťahy v mysli (bez toho, aby 

mu bolo potrebné pripomínať konkrétnu podobu uvedeného vzťahu, postupu či tvrdenia) a použiť ich pri riešení da-

nej úlohy (pričom spôsob tohto použitia špecifikuje časť výkonový štandard). Kvôli prehľadnosti neuvádzame úplné 

znenie jednotlivých vzťahov so všetkými predpokladmi a podmienkami, ale len takú ich podobu, z ktorej je jasné, aké 

tvrdenie máme na mysli.   

 Snaha o relatívnu samostatnosť jednotlivých kapitol viedla k tomu, že niektoré výkonové štandardy sa môžu vyskyt-

núť na viacerých miestach tohto materiálu.  
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Učebné osnovy   
  

Matematika – príma – inovovaná     

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kom-

petencie  
Prierezové témy  

10  

  

Čísla, premenné a 

počtové výkony s 

číslami   

  

Prirodzené čísla a ich znázornenie na 

číselnej osi,  

zápis prirodzených čísel v desiatkovej 

sústave, porovnávanie a zaokrúhľova-

nie prirodzených čísel, operácie s pri-

rodzenými číslami a ich vlastnosti, 

práca s kalkulačkou,  propedeutika 

počítania s približnými  

(zaokrúhlenými) číslami  sčítanie a od-

čítanie, resp. násobenie a delenie ako 
navzájom opačné operácie a ich vyu-
žitie pri riešení jednoduchých slov-

ných úloh (propedeutika rovníc)  pro-

pedeutika výpočtu   

lineárne rovnice a nerovnice, číselné a 
logické rady,  

- riešenie jednoduchých úloh vedúcich 
na lineárne rovnice bez formalizácie 
do podoby rovnice: úvahou, metódou 
pokus – omyl, znázornením,  

  

Žiak vie:  

-zobrazovať prirodzené čísla na číselnej osi, -používať zá-

pisy prirodzených čísel v desiatkovej sústave,  -porovnávať 

prirodzené čísla, zaokrúhľovať  prirodzené čísla,   

-sčitovať, odčitovať a násobiť prirodzené čísla,   

-spamäti vykonávať jednoduché výpočty, odhadovať vý-
sledky,   

-deliť prirodzené čísla jednociferným a dvojciferným čís-

lom,   

-ovláda základné operácie v obore prirodzených čísel, -roz-

hodnúť o správnom poradí počtových operácií pri riešení 

úloh,  

-vyriešiť úlohy, v ktorých sa nachádza viac operácií napr. 2 

. 6 + 20 : 4 (aj na kalkulačke).   

-riešiť jednoduché lineárne rovnice a nerovnice,   

-doplňovať číselné a logické rady,  

-vyriešiť jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rov-
nici bez formalizácie do podoby rovnice,   

-zapísať postup riešenia slovnej úlohy,   

-overiť skúškou správnosti, či dané číslo je riešením slovnej 
úlohy,   

- používať uvedené poznatky pri riešení úloh z praxe,   

Motivácia, vy-
svetľovanie, cvi-
čenie a navyka-
nie, rozhovor, 
demonštrácia, 
aktualizácia ob-
sahu, samo-
statná  

práca,   

  

Učenie, riešenie 
problémov, pra-
covné, komuni-
kačné, sociálne 
a personálne  

  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj, envi-
ronmentálna vý-
chova  
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25  

  

Delenie prirodze-

ných čísel, Deliteľ-

nosť prirodzených 

čísel  

  

Delenie 1 a 2-ciferných čísel 1ciferným 

číslom spamäti, Delenie prirodzeného 

čísla 1-ciferným číslom, Delenie priro-

dzeného čísla  

2-ciferným číslom bezo zvyšku, De-

lenie prirodzeného čísla 2ciferným 

číslom bezo zvyšku, Delenie priro-

dzeného čísla 2ciferným číslom so 

zvyškom, Delenie prirodzeného čísla 

2- ciferným číslom so zvyškom, De-

lenie prirodzeného čísla 3ciferným 

číslom na kalkulačke, delenie priro-

dzených čísel písomne a na kalku-

lačke  

objav deliteľnosti dvoma, piatimi, 

desiatimi a stomi  práca podľa ná-

vodu – kritériá deliteľnosti číslami 

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

10, 100  propedeutika počítania s 
približnými  

(zaokrúhlenými) číslami   

sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a 
delenie ako navzájom opačné operá-
cie a ich využitie pri riešení jedno-
duchých slovných úloh (propedeutika 
rovníc)  propedeutika výpočtu ob-
jemu kvádra a kocky ako súčin prí-
slušných celočíselných rozmerov – 
prirodzených čísel, propedeutika jed-
notiek objemu: mm3, cm3, dm3, m3   

Rímske číslice, násobok čísla, deliteľ 
čísla, ciferný súčet, prvočísla  

Žiak vie:  

vydeliť 1 a 2-ciferné čísla 1-ciferným číslom spamäti, vy-

deliť prirodzené číslo 1-ciferným číslom písomne, vydeliť 

prirodzené číslo 2-ciferným číslom bezo zvyšku, vydeliť 

prirodzené číslo 2-ciferným číslom bezo zvyšku, vydeliť 

prirodzené číslo 2-ciferným číslom so zvyškom, vydeliť pri-

rodzené číslo 2-ciferným číslom so zvyškom, vydeliť priro-

dzené číslo 3-ciferným číslom na kalkulačke, analyzovať 

úlohu z hľadiska stratégie jej riešenia,   

-ovládať základné operácie v obore prirodzených čísel, - 

rozložiť zložené číslo na súčin menších čísel v obore malej 

a veľkej násobilky,   

- zistiť podľa dodaného návodu, či je dané číslo deli-

teľné číslami 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100,   

- rozhodnúť o správnom poradí počtových operácií 

pri riešení úloh,   

- vyriešiť úlohy, v ktorých sa nachádza viac operácií 

napr. 2 . 6 + 20 : 4 (aj na kalkulačke).   

  

rímske číslice a čísla, pojem násobok čísla, deliteľ čísla, ci-

ferný súčet, prvočíslo, zložené číslo, súdeliteľné a nesúdeli-

teľné čísla  

zistiť, či je dané číslo prvočíslo, rozložiť zložené číslo na 

prvočinitele, určiť spoločný násobok, spoločný deliteľ 

dvoch prirodzených čísel, určiť najmenší spoločný náso-

bok a najväčší spoločný deliteľ dvoch prirodzených čísel  

 

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca,  

pracovné, ko-

munikačné, so-

ciálne a perso-

nálne, učenie, 

riešenie problé-

mov,   

pracovné, uče-
nie, riešenie 
problémov, ko-
munikačné, so-
ciálne a perso-
nálne,   
  

osobnostný a so-
ciálny rozvoj, envi-
ronmentálna vý-
chova  
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a zložené čísla, rozklad na prvočini-

tele, spoločný násobok a deliteľ, naj-

menší spoločný násobok, najväčší spo-

ločný deliteľ 

 

20  

  

Uhol a jeho veľ-

kosť, operácie  s 

uhlami  

  

Os uhla, Dvojice uhlov   

uhol ako časť roviny, veľkosť uhla, 
jednotky stupeň a minúta, uhlomer, 
ramená uhla, vrchol uhla, os uhla a 
jej vlastnosti, porovnávanie uhlov 
priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, 
uhol väčší ako priamy uhol, vrcho-
lový uhol, susedný uhol a ich vlast-
nosti,   

sčítanie a odčítanie veľkostí uhlov, 

násobenie a delenie uhla dvomi. Tro-

juholník, základné prvky trojuholníka 

(vrcholy, strany, vnútorné a vonkajšie 

uhly)  vnútorné uhly trojuholníka, ob-

jav vzťahu pre súčet vnútorných uh-

lov trojuholníka,   

ostrouhlý, pravouhlý a tupo-

uhlý trojuholník, trojuholní-

ková nerovnosť,   

a + b > c, a + c > b, b + c > a, rovnora-
menný a rovnostranný trojuholník, 
ramená, základňa, hlavný vrchol rov-
noramenného  
trojuholníka   

Žiak vie:   

- preniesť daný uhol na zvolenú polpriamku,  

-odmerať veľkosť narysovaného uhla v stupňoch,  

-narysovať pomocou uhlomera uhol s danou veľkosťou   

-konštrukčne uhol veľkosti 30°, 60°, 45°, 90°,   

-primerane odhadnúť veľkosť uhla,  -premeniť 

stupne na minúty a naopak,  zostrojiť os uhla 

pomocou uhlomera, kružidla,   

-porovnať uhly podľa ich veľkosti numericky,   

-rozlíšiť vrcholové uhly, susedné uhly,   

-rozpoznať uhol ostrý, pravý, tupý, priamy a dvojice uh-
lov,  

-vypočítať veľkosť vrcholového a susedného uhla k da-

nému uhlu,   

-rozlíšiť základné prvky trojuholníka,   

-pomenovať trojuholník podľa veľkosti jeho vnútorných 
uhlov,   

-vypočítať veľkosť tretieho vnútorného uhla trojuhol-

níka, ak pozná veľkosť jeho dvoch vnútorných uhlov v 

stupňoch,   

-vypočítať veľkosť vonkajších uhlov trojuholníka   

- popísať ostrouhlý, pravouhlý, tupouhlý, rovnostranný a 

rovnoramenný trojuholník 

motivácia, vy-
svetľovanie, 
cvičenie a na-
vykanie, rozho-
vor, demon-
štrácia, aktuali-
zácia obsahu, 
samostatná  
práca,   

  

pracovné, uče-
nie, riešenie 
problémov, 
komunikačné, 
sociálne a  

personálne,   

  

osobnostný a so-
ciálny rozvoj, envi-
ronmentálna vý-
chova  
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24  

  

  

  

  

Desatinné čísla  

  

Desatinné zlomky, desatinné číslo, 
celá časť desatinného čísla, desa-
tinná časť desatinného čísla, desa-
tinná čiarka, desatiny, stotiny, tisí-
ciny..., rád číslice v desatinnom čísle, 
číselná os, vzdialenosť čísel na čísel-
nej osi, násobenie a delenie desatin-
ných čísel 10,100,1000, porovnáva-
nie, usporiadanie desatinných čísel 
znaky =, >, <,   

zaokrúhľovanie nadol na ..., zaok-

rúhľovanie nahor na ..., zaokrúhľo-

vanie na ...  objav periodickosti pri 

delení dvoch prirodzených čísel, pe-

rióda, periodické čísla   

sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a 

delenie ako navzájom opačné operácie 
(propedeutika rovníc)  jednotky dĺžky 

(km, m, dm, cm, mm), hmotnosti (t, 
kg, dag, g, mg) a ich premena v obore 
desatinných čísel  propedeutika zlom-
kov na rôznorodých kontextoch  pro-

pedeutika nepriamej úmernosti  

(riešenie slovných úloh)   

Žiak vie:  

-prečítať a zapísať desatinné čísla a určiť rád číslice v zá-

pise desatinného čísla,   

-uviesť príklady použitia desatinných čísel v bežnom ži-

vote a pracovať s nimi v uvedenom kontexte,  -správne 

zobraziť desatinné číslo na číselnej osi,  -zistiť vzájomnú 

vzdialenosť desatinných čísel na číselnej osi,   

-porovnať, usporiadať podľa predpisu (zostupne, vzos-

tupne) a zaokrúhliť podľa zadania desatinné číslo na celé 

číslo, na desatiny, na stotiny, na tisíciny, ..., nahor, nadol aj 

aritmeticky,   

-sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť primerané desatinné 

čísla spamäti, ostatné písomne alebo pomocou kalkulačky,   

-vynásobiť a vydeliť desatinné čísla mocninami čísla 10 
spamäti,   

-desatinné číslo vydeliť prirodzeným a správne zapísať zvy-

šok (aj na kalkulačke),   

-vyriešiť slovné úlohy s desatinnými číslami,   

-využiť vlastnosti desatinných čísiel pri premene jednotiek 

dĺžky a hmotnosti,   

-porovnať veľkosti vyjadrené jednotkami a usporiadať ich 

podľa veľkosti vzostupne a zostupne.   

motivácia, vy-
svetľovanie, cvi-
čenie a navyka-
nie, rozhovor, 
demonštrácia, 
aktualizácia ob-
sahu, samo-
statná práca,   

  

učenie, riešenie 
problémov, pra-
covné, komuni-
kačné, sociálne 
a  

personálne,   

  

osobnostný a so-
ciálny rozvoj, envi-
ronmentálna vý-
chova  
  

20  Základy geometrie, 

Trojuholník  

rysovanie bodov, priamok, polpria-

mok, úsečiek a kružníc, vzdialenosť 

bodu od priamky, meranie dĺžky a pre-

nášanie úsečky, poznávanie trojuholní-

kov a  

Žiak vie:  

-znázorňovať body a priamky a rozhodnúť o ich vzájomnej 
polohe(bod na priamke, rovnobežky, kolmice),   

-merať dĺžku, narysovať úsečku danej dĺžky, zmerať  
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  štvoruholníkov, rysovanie štvorca, 

obdĺžnika a trojuholníka,  obsah, vý-

mera, plocha, rovinných útvarov, 

štvorec, obdĺžnik, mnohouholník,  
jednotka štvorcovej siete   

jednotky obsahu, centimeter  štvor-

cový ( cm2),   

slovné vzorce pre výpočet obvodu a 
obsahu štvorca, obdĺžnika a pravouh-
lého trojuholníka, poznávanie základ-
ných  
priestorových telies (kocka a kváder) 
trojuholník, základné prvky trojuhol-

níka (vrcholy, strany, vnútorné a von-
kajšie uhly)  vnútorné uhly trojuhol-

níka, objav vzťahu pre súčet vnútor-

ných uhlov trojuholníka   

ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý 

trojuholník  náčrt, konštrukcia   

zhodnosť dvoch trojuholníkov, veta 
sss, sus, usu   

konštrukcia trojuholníka podľa vety 
sss, sus, usu   
konštrukcia trojuholníka, ak je daná 

strana, výška na danú stranu a pri-

ľahlý uhol alebo ak je daná strana, 

výška na danú stranu a ďalšia strana   

trojuholníková nerovnosť, a + b > c,  

a + c > b, b + c > a  rovnoramenný a 
rovnostranný trojuholník, ramená, 
základňa, hlavný vrchol rovnora-
menného trojuholníka   

vzdialenosť bodu od priamky,   

-určiť približný obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti,   

-narysovať kružnicu s daným stredom a polomerom,  

zostrojiť stred úsečky pomocou kružidla,   

-narysovať trojuholník, štvorec, obdĺžnik,  

-používať jednotky dĺžky (km, m, dm, cm, mm), vedieť ich 
vzájomné premeny,   

-počítať obvody štvorca, obdĺžnika, mnohouholníkov a ve-

dieť vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika a obsah útvaru 

znázorneného v štvorcovej sieti,   

-používať jednotky obsahu (km2, m2, dm2, cm2, mm2), ve-

dieť ich vzájomné premeny,   

-pomenovať a znázorniť kocku a kváder  

-rozlíšiť základné prvky trojuholníka   

-pomenovať trojuholník podľa veľkosti jeho vnútorných 
uhlov,   

-vypočítať veľkosť tretieho vnútorného uhla trojuholníka, 

ak pozná veľkosť jeho dvoch vnútorných uhlov v stupňoch,   

- vypočítať veľkosť vonkajších uhlov trojuholníka,  - 

vyriešiť úlohy s využitím vlastností vnútorných a vonkaj-

ších uhlov trojuholníka,   

- rozhodnúť o zhodnosti dvoch trojuholníkov v ro-

vine,  - zostrojiť trojuholník podľa (slovného) postupu kon-

štrukcie s využitím vety sss, sus a usu,  -zostrojiť trojuhol-

ník podľa (slovného) postupu konštrukcie, ak je daná 

strana, výška na danú stranu a priľahlý uhol alebo ak je 

daná strana, výška na danú stranu a ďalšia strana,   

- opísať (slovne) postup konštrukcie trojuholníka,   

- narysovať pravidelný šesťuholník,   
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objav základných vlastností rovnora-

menného a rovnostranného trojuhol-

níka, pravidelný šesťuholník  výška tro-

juholníka (priamka, úsečka, dĺžka 

úsečky), päta výšky, priesečník výšok 

trojuholníka   

obvod a obsah trojuholníka  

(objavovanie výpočtu obsahu tohto 
útvaru)   
pravouhlý trojuholník a ich konštruk-
cia, výška a ortocentrum trojuholníka, 
stredná priečka trojuholníka, ťažnice a 
ťažisko trojuholníka  

 

- poznať vetu o trojuholníkovej nerovnosti,  - na zá-

klade vety o trojuholníkovej nerovnosti rozhodnúť o mož-

nosti zostrojenia trojuholníka z troch úsečiek   

- opísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník 

a ich základné vlastnosti (veľkosti strán a uhlov, súmer-

nosť),   

- presne a čisto narysovať rovnostranný a rovnora-
menný trojuholník,   

- zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupo-

uhlom a pravouhlom) a ich priesečník,   

- vypočítať obvod a obsah trojuholníka,  

-  - vyriešiť slovné (kontextové a podnetové) úlohy z 

reálneho života s využitím poznatkov o obsahu a obvode 

trojuholníka a s využitím premeny jednotiek dĺžky a ob-

sahu.  zostrojiť v trojuholníku výšku, ortocentrum, stredné 

priečky, ťažnice, ťažisko, riešiť úlohy s využitím strednej 

priečky a ťažníc, jednoduchým spôsobom zapísať rozbor a 

postup konštrukcie trojuholníka 

 

12  Obsah obdĺžnika a 

štvorca  

Obsah, výmera, plocha, rovinných 

útvarov, štvorec, obdĺžnik, mnohou-

holník,  jednotka štvorcovej siete   

jednotky obsahu, premena jednotiek 

obsahu: hektár, ár, kilometer štvor-

cový, meter štvorcový, decimeter 

štvorcový, centimeter štvorcový a mi-

limeter štvorcový (ha, a, km2, m2, 

dm2, cm2, mm2),  slovné vzorce pre 

výpočet obvodu a obsahu štvorca, 

obdĺžnika a pravouhlého trojuhol-

níka,  

žiak vie:  

-vypočítať obvod a obsah štvorca a obdĺžnika v obore de-

satinných čísel,   

-vypočítať obsah pravouhlého trojuholníka ako polovicu 

obsahu obdĺžnika,   

-premeniť základné jednotky obsahu s využívaním  

vlastností desatinných čísel,   

-zanalyzovať útvary zložené zo štvorcov a obdĺžnikov z hľa-

diska možností výpočtu ich obsahu a obvodu,  -vypočítať 

obvod a obsah obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžni-

kov,   
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-vyriešiť úlohy z praxe na výpočet obvodov a obsahov 

útvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov,   

6  

  

Objem kocky a 
kvádra  

  

Zobrazenie kocky a kvádra, Objem 
kocky a kvádra  

  

Žiak vie:  

-postaviť stavbu z kociek podľa plánu, nakresliť plán a 

pohľady spredu, zhora a zboku stavby z kociek, spočítať, 

koľko kociek je použitých na stavbu -  vypočítať objem 

kocky a kvádra s celočíselnými rozmermi  

-spoznať jednotku meter kubický v reálnej veľkosti načrt-

núť a narysovať kocku a kváder,   

-vypočítať obejm kocky a kvádra,  -premieňať jednotky po-

vrchu, aplikovať uvedené poznatky pri riešení úloh z praxe 

 

motivácia, vy-
svetľovanie, cvi-
čenie a navyka-
nie, rozhovor, 
demonštrácia, 
aktualizácia ob-
sahu, samo-
statná práca,   
  

pracovné, ko-
munikačné, so-
ciálne a perso-
nálne,  učenie, 
riešenie problé-
mov,   

  

osobnostný a so-
ciálny rozvoj, envi-
ronmentálna vý-
chova  

  

7  

  

Celé čísla  

  

Číselná os, kladné a záporné číslo, 

navzájom opačné čísla  kladné a zá-

porné desatinné číslo, usporiadanie 

čísel,   

porovnanie čísel,   

  

Žiak vie:  

-uviesť príklady využitia kladných a záporných celých čísel 

v praxi,   

-prečítať a zapísať celé čísla (aj z rôznych tabuliek a gra-
fov),   

-určiť k danému číslu číslo opačné,   

-vymenovať a vypísať dvojice navzájom opačných čísel (aj 

z číselnej osi),   

-porovnať celé  čísla a usporiadať ich podľa veľkosti,   

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná  

učenie, pra-
covné, komuni-
kačné, sociálne 
a personálne,   
riešenie problé-
mov,   

  

osobnostný a so-
ciálny rozvoj, envi-
ronmentálna vý-
chova  

  

   -správne zobraziť celé čísla na číselnej osi,   

-priradiť k celému číslu obraz na číselnej osi,   

práca,     
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8  

  

Kombinatorika  

  

Usporiadanie prvkov (s opakovaním, 

bez opakovania), dáta, údaje, tabuľka, 

diagram   

kontextové úlohy s kombinatorickou 
motiváciou   

propedeutika štatistiky, pravdepo-
dobnosti a kombinatoriky (zhromaž-

ďovanie, usporiadanie a grafické zná-

zornenie údajov),  objav podstaty da-
ného systému vo vypisovaní mož-

ností,  

systematické vypisovanie možností, 

rôzne spôsoby vypisovania možností   

počet usporiadaní, počet možností, 
propedeutika základných modelov  

kombinatoriky,   

grafické znázornenie údajov  

Žiak vie:  

- systematicky usporiadať daný malý počet prvkov podľa 

predpisu,   

-z daných prvkov vybrať skupinu prvkov s danou  

vlastnosťou a určiť počet týchto prvkov,   

-pokračovať v danom systéme usporiadania/vypisovania,   

-zvoliť stratégiu riešenia kombinatorickej úlohy,   

-zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia tabuľkou a diagra-
mom,   

-vypísať (všetky) možnosti podľa určitého systému,  -vy-

tvoriť systém (napr. strom možností) na vypisovanie mož-

ností   

  

motivácia, vy-
svetľovanie, cvi-
čenie a navyka-
nie, rozhovor, 
demonštrácia, 
aktualizácia ob-
sahu, samo-
statná  

práca,   

  

komunikačné, 
riešenie problé-
mov, pracovné, 
sociálne a per-
sonálne,   

učenie,   

  

osobnostný a so-
ciálny rozvoj, envi-
ronmentálna vý-
chova  

  

Z Celkového počtu: 

 8 vyučovacích hodín je určených na školské úlohy a ich opravu 

 

 

   Matematika – sekunda – inovovaná     

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, 

formy práce  

Rozvíjané kom-

petencie  
Prierezové témy  
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19  Opakovanie z 

prímy  

Prirodzené čísla, desatinné čísla, celé 
čísla, porovnávanie,  
zaokrúhľovanie, sčítanie, odčítanie, 

násobenie a delenie celých a desatin-

ných čísel  

Žiak pozná:  

prirodzené čísla, desatinné čísla, celé čísla, porov-

návanie,  Žiak vie: zaokrúhľovať, sčítať, odčítať, ná-

sobiť a deliť celé a desatinné čísla  

precvičovanie, 

aktualizácia 

obsahu, samo-

statná práca  

pracovné, ko-

munikačné, so-

ciálne a perso-

nálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  

13  Zlomky. Poč-

tové výkony so 

zlomkami.  

celok, zlomok ako časť z celku  zná-
zornenie zlomkovej časti celku  
(aj vhodným diagramom)  znázorne-

nie zlomkov na číselnej osi  zlomok 

ako číslo   

zlomková čiara, čitateľ a menova-

teľ zlomku  rovnosť zlomkov   

krátenie (zjednodušovanie) zlom-
kov, rozširovanie zlomkov  zá-

kladný tvar zlomku  porovnávanie 

zlomkov ( >, <, = )  sčitovanie zlom-
kov, odčitovanie zlomkov, rovnaký 

a nerovnaký menovateľ zlomkov, 
spoločný menovateľ, spoločný ná-
sobok, krížové pravidlo   

násobenie zlomkov, delenie zlom-

kov zlomková časť z celku  prevrá-

tený zlomok   

desatinný zlomok, periodické 

číslo, perióda, periodický rozvoj  

(kladné) racionálne číslo  pro-

pedeutika kladných a záporných 

čísel riešením úloh  porovnávanie 

a usporiadanie zlomkov  

  

Žiak vie:  

-správne chápať, prečítať a zapísať zlomok,   

- chápať, že každé racionálne číslo môžeme vyjadriť 

nekonečným množstvom zlomkov,   

- v rámci toho istého celku uviesť príklad rovnakého 
zlomku v inom tvare, kedy sa zlomok rovná jednej celej, 
kedy sa rovná nule a kedy nemá zmysel,   
- graficky znázorniť a zapísať zlomkovú časť z celku, 

správne znázorniť zlomok na číselnej osi,  - porovnať a 

usporiadať zlomky s rovnakým menovateľom (čitateľom) a 

výsledok porovnávania zapísať znakmi >, <, =,   

- vykrátiť a rozšíriť zlomok daným číslom, krátením 
upraviť zlomok na základný tvar, sčítať a odčítať zlomky s 
rovnakými aj nerovnakými menovateľmi, nájsť niektorého 
spoločného menovateľa zlomkov (upraviť zlomky na rov-
nakého menovateľa), pri počítaní dodržať  

 dohodnuté poradie operácií, správne používať zátvorky,   

písomne vynásobiť a vydeliť zlomok prirodzeným číslom a 

zlomkom,  vypočítať zlomkovú časť z celku,  pomocou kal-

kulačky prevodom na desatinné čísla s danou presnosťou 

počítať so zlomkami,  prečítať a zapísať desatinné zlomky,  

previesť zlomok na desatinné číslo,  zapísať zlomok v 

tvare desatinného čísla (alebo periodickým číslom) s po-

žadovanou presnosťou (na požadovaný počet miest),  ur-

čiť pri prevode zlomku na desatinné číslo periódu v zápise 

výsledku,  zmiešané číslo previesť na zlomok, zlomok, kde 

je čitateľ väčší ako menovateľ, zapísať v tvare zmiešaného 

čísla,  vyriešiť jednoduché slovné úlohy so zlomkami   

motivácia, vy-

svetľovanie, 

cvičenie a na-

vykanie, roz-

hovor, de-

monštrácia, 

aktualizácia 

obsahu, sa-

mostatná 

práca  

pracovné, ko-
munikačné, 
sociálne a 
personálne, 
učenie,  
riešenie prob-

lémov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, en-

vironmentálna 

výchova  
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29  Percentá a  

diagramy  

  

  

percento (%), základ, časť prislú-
chajúca k počtu percent, počet 
percent  promile (‰)   

kruhový diagram, stĺpcový diagram  

istina, úrok, jednoduché úrokova-

nie, úroková miera, pôžička, úver, 

vklad  štatistické údaje, tabuľka, 

graf, diagram   

Delenie celku na rovnaké časti, trojč-

lenka v percentovom počte,  tvorba 

tabuliek a diagramov na počítači  

 

Žiak vie:  

-vypočítať 1 percento (%) ako stotinu základu,  rozlí-
šiť, určiť a vypočítať základ, keď pozná počet percent 
a hodnotu prislúchajúcu k tomuto počtu percent,   

-rozlíšiť, určiť a vypočítať hodnotu časti prislúchajúcej k 

počtu percent,   

-vypočítať počet percent, ak je daný základ a časť prislú-

chajúca k počtu percent,   

-uplatniť vedomosti o percentách pri riešení jedno-

duchých slovných úloh z praktického života,  -že ak je 

rôzny základ, rovnakej časti zodpovedajú rôzne počty 

percent (napr.: číslo 50 je o 25 % väčšie ako číslo 40, ale 

číslo 40 je o 20 % menšie ako číslo 50 a pod.),   

-vypočítať 1 promile (‰) ako tisícinu základu,  -poznať 

vzťah medzi zlomkami, percentami a desatinnými čís-

lami,   

-vypočítať 10 %, 20 %, 25 %, 50 % bez prechodu cez 1 %,   

-prečítať údaje súvisiace s počtom percent/promile z 
diagramov (grafov),   

-zapísať znázornenú časť celku počtom percent/promile,   
znázorniť na základe odhadu (počtu percent/promile) 

časť celku v kruhovom diagrame,   

-porovnať viacero častí z jedného celku a porovnanie 

zobraziť vhodným stĺpcovým aj kruhovým diagramom,  -

zostrojiť kruhový alebo stĺpcový diagram na základe úda-

jov z tabuľky,   

-vypočítať úrok z danej istiny za určité obdobie pri danej 
úrokovej miere,   

-vypočítať hľadanú istinu,   

-vyriešiť primerané slovné (podnetové, kontextové) 
úlohy z oblasti bankovníctva a finančníctva, v ktorých sa 

motivácia, vy-

svetľovanie, 

cvičenie a na-

vykanie, roz-

hovor, de-

monštrácia, 

aktualizácia 

obsahu, sa-

mostatná 

práca  

učenie, pra-
covné, komu-
nikačné, so-
ciálne a per-
sonálne,    

riešenie prob-

lémov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, en-

vironmentálna 

výchova, fi-

nančná grmot-

nosť  
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vyskytujú ako podnet štatistické dáta (v tabuľkách, dia-
gramoch, a pod.).   

pohotovo spamäti určiť 1 percento zo základu, vypočítať 

percentovú časť, vypočítať základ, vypočítať počet per-

cent,   

použiť trojčlenku na výpočet ľubovoľnej veličiny, vy-

počítať 1 promile a použiť ho vo výpočtoch, vypočí-

tať úrok a ročnú úrokovú mieru, znázorniť počet 

percent v obdĺžnikovom modeli, v kruhovom dia-

grame čítať údaje zo stĺpcových diagramov, čítať 

údaje z kruhových diagramov, nakresliť stĺpcový dia-

gram pre percentá, nakresliť stĺpcový diagram pre 

absolútnu početnosť, nakresliť kruhový diagram, vie 

vytvoriť tabuľku a k nej graf v tabuľkovom kalkulá-

tore na počítači 

 

30  Priestorové telesá 
– kváder, kocka  

Objem a povrch 

kvádra a kocky  

priestor, vzor, obraz, náčrt  voľné 
rovnobežné premietanie, per-
spektíva   

kocka, kváder, viditeľné a nevidi-

teľné hrany  teleso, jednoduché a 

zložené teleso  nárys, bokorys, pô-

dorys  sieť kvádra, sieť kocky...   

povrch kocky a kvádra, jednotky po-
vrchu  objem kocky a kvádra, jed-
notky objemu: meter kubický, deci-
meter kubický, centimeter kubický, 
milimeter kubický, kilometer kubický, 
liter, deciliter, centiliter, mililiter,  

hektoliter (m3, dm3, cm3, mm3, km3, 
l, dl, cl, ml, hl), premena jednotiek   

Žiak vie:  

- načrtnúť a narysovať obraz kvádra a kocky vo voľ-

nom rovnobežnom premietaní,   

- vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich viditeľné a 

neviditeľné hrany a ich základné prvky,   

- načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky,   

- zostaviť na základe náčrtu alebo opisu teleso skla-
dajúce sa z kociek a kvádrov,   

- zhotoviť náčrt telies skladajúcich sa z kvádrov a 
kociek,   

- nakresliť nárys, bokorys a pôdorys telies zostave-
ných z kvádrov a kociek,   

- poznať vzťah 1 liter = 1 dm3,   

- premeniť základné jednotky objemu,   

- vypočítať povrch a objem kvádra a kocky, ak po-

zná dĺžky ich hrán,   

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca 

pracovné, uče-

nie, riešenie 

problémov, ko-

munikačné, so-

ciálne a perso-

nálne 

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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priestorová predstavivosť a úlohy na 

jej rozvoj   

- vyriešiť primerané slovné úlohy na výpočet po-

vrchu/objemu kvádra a kocky aj s využitím premeny jed-

notiek obsahu/objemu   

 

30  Pomer. Priama a 

nepriama úmer-

nosť.  

pomer, prevrátený pomer, postupný 

pomer ako skrátený zápis jedno-

duchých pomerov, rozdeľovanie 

celku v danom pomere  plán, mapa, 

mierka plánu a mapy  priama a ne-

priama úmernosť  trojčlenka (jedno-

duchá, zložená)  tabuľka priamej a 

nepriamej úmernosti   

kontextové úlohy na priamu a ne-

priamu úmernosť, pomer a mierku  

pravouhlá sústava súradníc v rovine, 

graf priamej a nepriamej úmernosti, 

funkčná závislosť medzi veličinami  

Žiak vie:  

-zapísať a upraviť daný pomer a postupný pomer, -rozde-

liť dané číslo (množstvo) v danom pomere,  zväč-

šiť/zmenšiť dané číslo v danom pomere,    

-vyriešiť primerané slovné úlohy na pomer rôzneho typu 

a praktické úlohy s použitím mierky plánu a mapy,    

-rozhodnúť, či daný vzťah je alebo nie je priamou/nepria-

mou úmernosťou,    

-vyriešiť úlohy (aj z praxe) s využitím priamej a nepria-

mej úmernosti (aj pomocou jednoduchej alebo zloženej 

trojčlenky). zostaviť tabuľku pre priamu a nepriamu 

úmernosť, riešiť slovné úlohy pomocou trojčlenky aj zlo-

ženej trojčlenky, v mierke nakresliť objekt, určiť sku-

točné rozmery objektu, ak pozná mierku, zakresliť do 

pravouhlej súradnicovej sústavy bod daný súradnicami, 

zapísať rovnicu priamej a nepriamej úmernosti, z grafu 

určiť rovnice priamej a nepriamej úmernosti, zostaviť ta-

buľku pre priamu a nepriamu úmernosť, podľa tabuľky 

nakresliť graf priamej a nepriamej úmernosti, určiť, či je 

medzi dvoma veličinami funkčný vzťah  

motivácia, vy-

svetľovanie, 

cvičenie a na-

vykanie, roz-

hovor, demon-

štrácia, aktua-

lizácia obsahu, 

samostatná 

práca  

učenie, rieše-

nie problé-

mov, pra-

covné, komu-

nikačné, so-

ciálne a perso-

nálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  

22  Rovinné útvary – 

rovnobežník,   

  

rovnobežnosť, rovnobežné priamky 

(rovnobežky), rôznobežky, priečka, 

rovnobežky preťaté priečkou  súh-

lasné a striedavé uhly a ich vlastnosti   

štvoruholníky, rovnobežníky, štvo-

rec, kosoštvorec, obdĺžnik,  

Žiak vie:  

-zostrojiť dve rovnobežné priamky (rovnobežky), ktoré sú 

preťaté priečkou,   

- určiť súhlasné a striedavé uhly pri dvoch rovno-

bežných priamkach preťatých priečkou,  - vyriešiť 

úlohy s využitím vlastností súhlasných a strieda-

vých uhlov,   
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  kosodĺžnik, lichobežník a ich základné 

vlastnosti (o stranách, vnútorných 

uhloch, uhlopriečkach a ich prieseč-

níku)   

strany, veľkosti strán, vnútorné 

uhly rovnobežníka (štvoruholníka), 

dve výšky rovnobežníka, uhlo-

priečky, priesečník uhlopriečok rov-

nobežníka, vlastnosti rovnobežníka  

súčet vnútorných uhlov  

štvoruholníka (α + β + γ + δ = 360º)   

- načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik,   

- rozlíšiť a vysvetliť rozdiel medzi pravouhlými a  

kosouhlými rovnobežníkmi,   

- narysovať štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, koso-

dĺžnik a správne označiť všetky ich základné prvky,  - zos-

trojiť a odmerať v rovnobežníku (štvorci, kosoštvorci, ob-

dĺžniku, kosodĺžniku) jeho dve rôzne výšky,   

  

   

22  Kombinatorika  

  

Usporiadanie prvkov (s opakovaním, 

bez opakovania), dáta, údaje, ta-

buľka, diagram   

kontextové úlohy s kombinatorickou 
motiváciou   

propedeutika štatistiky, pravdepo-

dobnosti a kombinatoriky (zhromaž-

ďovanie, usporiadanie a grafické 

znázornenie údajov),  objav pod-

staty daného systému vo vypisovaní 

možností,  

systematické vypisovanie možností, 

rôzne spôsoby vypisovania možností   

počet usporiadaní, počet možností, 
propedeutika základných modelov  

kombinatoriky,   

  

Všetky možné usporiadania daného 

počtu prvkov, výber a usporiadanie 

prvkov  

Žiak vie:  

- systematicky usporiadať daný malý počet prvkov podľa 

predpisu,   

-z daných prvkov vybrať skupinu prvkov s danou  

vlastnosťou a určiť počet týchto prvkov,   

-pokračovať v danom systéme usporiadania/vypisovania,   

-zvoliť stratégiu riešenia kombinatorickej úlohy,   

-zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia tabuľkou a dia-
gramom,   

-vypísať (všetky) možnosti podľa určitého systému,  -vy-

tvoriť systém (napr. strom možností) na vypisovanie mož-

ností   

  

Žiak vie: usporiadať prvky do radu rôznymi systémami 

vypisovania, tvoriť dvoj-, troj-, štvorciferné čísla (prvky) 

z daného počtu číslic (prvkov)  

motivácia, vy-

svetľovanie, 

cvičenie a na-

vykanie, roz-

hovor, demon-

štrácia, aktua-

lizácia obsahu, 

samostatná 

práca  

 učenie, rieše-

nie problémov, 

pracovné, ko-

munikačné, so-

ciálne a perso-

nálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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Z Celkového počtu: 

8 vyučovacích hodín je určených na školské úlohy a ich opravu  

 

Matematika – tercia – inovovaná  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kom-

petencie  
Prierezové témy  

10  Opakovanie a 

prehĺbenie 

učiva  

Znaky deliteľnosti, spoločný násobok a 

deliteľ, operácie s racionálnymi číslami, 

priama a nepriama úmernosť, percentá, 

trojuholník a jeho vlastnosti, povrch a 

objem, kombinatorika  

žiak pozná: znaky deliteľnosti  

  

žiak vie: určiť spoločný násobok a deliteľ  

precvičovanie, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

pracovné, ko-

munikačné, so-

ciálne a perso-

nálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  

12  Celé čísla  

  

Číselná os, kladné a záporné číslo, 

navzájom opačné čísla  kladné a zá-

porné desatinné číslo,  

absolútna hodnota čísla, usporiadanie  

čísel,   

porovnanie čísel,   

súčet, rozdiel, súčin a podiel celých čísel   

Žiak vie:  

-uviesť príklady využitia kladných a záporných celých čísel v 

praxi,   

-prečítať a zapísať celé čísla (aj z rôznych tabuliek a grafov),   

-určiť k danému číslu číslo opačné,   

-vymenovať a vypísať dvojice navzájom opačných čísel (aj z 

číselnej osi),   

-porovnať celé  čísla a usporiadať ich podľa veľkosti,   

-správne zobraziť celé čísla na číselnej osi,   

-priradiť k celému číslu obraz na číselnej osi,   

-určiť absolútnu hodnotu celého,   

-sčítať a odčítať celé čísla,   

-vyriešiť primerané slovné úlohy na sčítanie a odčítanie ce-

lých čísel (kladných a záporných),   

-jednoducho zapísať postup riešenia slovnej úlohy.  

motivácia, vy-
svetľovanie, cvi-
čenie a navyka-
nie, rozhovor, 
demonštrácia, 
aktualizácia ob-
sahu, samo-
statná  
práca,   

  

učenie, pra-
covné, komuni-
kačné, sociálne 
a personálne,   
riešenie problé-
mov,   

  

osobnostný a so-
ciálny rozvoj, envi-
ronmentálna vý-
chova  
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12  Rovinné útvary – 

rovnobežník, licho-

bežník Rovnobež-

nosť, rovnobežník,  

lichobežník  

  

rovnobežnosť, rovnobežné priamky 

(rovnobežky), rôznobežky, priečka, rov-

nobežky preťaté priečkou  súhlasné a 

striedavé uhly a ich vlastnosti   

štvoruholníky, rovnobežníky, štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik, licho-

bežník a ich základné vlastnosti (o stra-

nách, vnútorných uhloch, uhlopriečkach 

a ich priesečníku)  strany, veľkosti strán, 

vnútorné uhly rovnobežníka (štvoruhol-

níka), dve výšky rovnobežníka, uhlo-

priečky, priesečník uhlopriečok rovno-

bežníka, vlastnosti rovnobežníka   

súčet vnútorných uhlov štvoruholníka  

(α + β + γ + δ = 360º)  základňa lichobež-

níka, rameno lichobežníka, výška licho-

bežníka, všeobecný lichobežník, pravo-

uhlý lichobežník, rovnoramenný licho-

bežník  obvod a obsah rovnobežníka 

(kosoštvorca, kosodĺžnika) a lichobež-

níka (objavovanie výpočtu obsahu tohto 

útvaru)   

Žiak vie:  

-zostrojiť dve rovnobežné priamky (rovnobežky), ktoré sú 

preťaté priečkou,   

- určiť súhlasné a striedavé uhly pri dvoch rovno-

bežných priamkach preťatých priečkou,  - vyriešiť úlohy s 

využitím vlastností súhlasných a striedavých uhlov,   

- načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik,   

- rozlíšiť a vysvetliť rozdiel medzi pravouhlými a  

kosouhlými rovnobežníkmi,   

narysovať štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik a 

správne označiť všetky ich základné prvky,  - zostrojiť a 

odmerať v rovnobežníku (štvorci, kosoštvorci, obdĺžniku, 

kosodĺžniku) jeho dve rôzne výšky,   

- načrtnúť lichobežník, pomenovať a opísať jeho zá-
kladné prvky,   

- zostrojiť ľubovoľný lichobežník (všeobecný, pra-

vouhlý, rovnoramenný) podľa daných prvkov a na základe 

daného konštrukčného postupu,  - vyriešiť primerané kon-

štrukčné úlohy pre štvoruholníky s využitím vlastností 

konštrukcie trojuholníka a s využitím poznatkov o rovno-

bežníkoch a lichobežníkoch,   

- vypočítať obvod a obsah štvorca, kosoštvorca, ob-

dĺžnika, kosodĺžnika a lichobežníka,   

- vyriešiť slovné (kontextové a podnetové) úlohy z 

reálneho života s využitím poznatkov o obsahu a obvode 

rovnobežníka a lichobežníka a s využitím premeny jedno-

tiek dĺžky a obsahu   

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

učenie, riešenie 

problémov, pra-

covné, komuni-

kačné, sociálne 

a personálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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30  Premenná, výraz a 
jeho úprava  
  

číselný výraz, rovnosť a nerovnosť čísel-

ných výrazov   

nerovná sa, je rôzne od, znaky =, ≠  

hodnota číselného výrazu  výraz s pre-

mennou (algebrický výraz)  dosadzova-

nie čísel za jednotlivé  

premenné  rovnica   

dopočítavanie chýbajúcich údajov v 
jednoduchých vzorcoch  koeficient, 
premenná, člen s premennou, číslo 
(člen bez premennej)   

neznáma veličina vo vzorci  vzorec 

(skrátený zápis vzťahov), vzorce na 

výpočet obvodu a obsahu štvorca, 

obdĺžnika   

vyjadrenie a výpočet neznámej z jed-
noduchého vzorca  vynímanie pred 
zátvorku  propedeutika riešenia line-
árnych rovníc s jedným výskytom ne-
známej  propedeutika riešenia lineár-
nych rovníc s viacnásobným výsky-
tom neznámej   

Úprava výrazov pomocou vzorcov (a + 

b)2, (a - b)2, a2 - b2 Úprava náročnejších 

výrazov pomocou vzorcov 

Žiak vie:  

-sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť primerané číselné vý-
razy,   

-rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných výrazov,   

- rozlíšiť číselný výraz a výraz s premennou,   

- zostaviť podľa slovného opisu jednoduchý výraz s 
premennou,   

- určiť vo výraze s premennou členy s premennou a 

členy bez premennej,   

- určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota pre-
mennej,   

- sčítať a odčítať výrazy s premennou,   

- vynásobiť a vydeliť primerané výrazy s premen-

nou číslom rôznym od nuly, vynímať pred zátvorku,   

- vyjadriť neznámu z jednoduchých vzorcov (napr. 

o =  

4 . a).   

upravovať výrazy pomocou vzorcov  

(a + b)2, (a - b)2, a2 - b2  

  

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

pracovné, ko-
munikačné, so-
ciálne a perso-
nálne, učenie,  
riešenie problé-

mov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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12  

  

Kruh, kružnica  

  

  

  

  

  

  

kružnica, kruh, medzikružie  stred 

kruhu (kružnice)   

polomer a priemer kruhu (kružnice) a 

ich vzťah  vzájomná poloha kružnice a 

priamky  sečnica, nesečnica, dotyčnica 

ku kružnici, tetiva, ich vlastnosti,  

vzdialenosť stredu kružnice od tetivy  

Tálesova kružnica   

kružnicový oblúk, stredový uhol, kru-
hový výsek, kruhový odsek   

Ludolfovo číslo a jeho 

približné  

 hodnoty π ≐3,14 (resp. )    

obsah a obvod kruhu, dĺžka kružnice,  

𝑆 = 𝜋. 𝑟. 𝑟, 𝑜 = 2𝜋𝑟 = 𝜋𝑑  

  

Konštrukčné úlohy  

  

Žiak vie:  

-zostrojiť kružnicu s daným polomerom alebo s daným 
priemerom,   

- vysvetliť vzťah medzi polomerom a priemerom 

kružnice,   

- určiť vzájomnú polohu kružnice a priamky,  - zos-

trojiť dotyčnicu ku kružnici v určenom bode ležiacom na 

tejto kružnici,   

- zostrojiť dotyčnicu ku kružnici z daného bodu, 

ktorý leží mimo tejto kružnice,   

- slovne opísať postup konštrukcie dotyčnice ku 

kružnici približnou metódou aj pomocou Tálesovej kruž-

nice,   

- vyznačiť na kružnici kružnicový oblúk a kružni-

cový oblúk prislúchajúci danému stredovému uhlu,  - vy-

značiť v kruhu kruhový výsek a kruhový výsek prislúcha-

júci danému stredovému uhlu,   

- vyznačiť v kruhu kruhový odsek,   

- určiť a odmerať stredový uhol prislúchajúci k da-

nému kružnicovému oblúku alebo kruhovému výseku,  - 

vypočítať obsah a obvod kruhu a dĺžku kružnice,  - vyriešiť 

slovné úlohy, ktoré využívajú výpočet obsahu alebo ob-

vodu kruhu, alebo dĺžku kružnice.   

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

pracovné, ko-
munikačné, so-
ciálne a perso-
nálne, učenie,  

riešenie problé-

mov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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10  Priestorové telesá 

- hranol  

teleso, kocka, kváder, vrcholy, hrany, 
steny   
hranol (kolmý, pravidelný, trojboký, 

štvorboký, šesťboký...)  ihlan (pravi-

delný, trojboký, štvorboký,  

...)   

sieť, podstava, plášť a ich vlastnosti; 

výška, vrchol   

povrch, objem, vzorce na ich výpočet   

jednotky obsahu a objemu   

  

Žiak vie:  

-načrtnúť kocku, kváder a hranol (trojboký, štvorboký) a  

ihlan vo voľnom rovnobežnom premietaní,   

- opísať hranol a ihlan a identifikovať ich základné 
prvky,   

- určiť počet hrán, stien a vrcholov hranola a ih-

lana, - zostrojiť sieť kolmého hranola a ihlana,   

- použiť príslušné vzorce na výpočet objemu a po-
vrchu (kocky, kvádra, hranola a ihlana),   

- vypočítať objem a povrch kocky, kvádra, hranola 
a ihlana,   

- vyriešiť slovné úlohy s využitím objemu alebo po-
vrchu kocky, kvádra, hranola a ihlana.   

pojem n-boký kolmý hranol, plášť hranola, podstava 

hranola načrtnúť 3, 4, 6-boký hranol, plášť hranola  

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

učenie, pra-

covné, komuni-

kačné, sociálne 
a personálne,    

riešenie problé-

mov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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22  Zlomky. Racio-

nálne čísla.  

celok, zlomok ako časť z celku  znázor-

nenie zlomkovej časti celku (aj vhod-

ným diagramom)  znázornenie zlom-

kov na číselnej osi  zlomok ako číslo   

zlomková čiara, čitateľ a menovateľ 

zlomku  rovnosť zlomkov   

krátenie (zjednodušovanie) zlomkov, 

rozširovanie zlomkov  základný tvar 

zlomku  porovnávanie zlomkov ( >, <, 

= )  sčitovanie zlomkov, odčitovanie 

zlomkov, rovnaký a nerovnaký meno-

vateľ zlomkov, spoločný menovateľ, 

spoločný násobok, krížové pravidlo   

násobenie zlomkov, delenie zlomkov  

zlomková časť z celku  prevrátený zlo-

mok   

desatinný zlomok, periodické číslo, 

perióda, periodický rozvoj  (kladné) 

racionálne číslo  propedeutika klad-

ných a záporných čísel riešením úloh  

Použitie zmiešaných čísel  

  

Žiak vie: správne chápať, prečítať a zapísať zlomok, chá-
pať, že každé racionálne číslo môžeme vyjadriť nekoneč-
ným množstvom zlomkov, v rámci toho istého celku 
uviesť príklad rovnakého zlomku v inom tvare, kedy sa 
zlomok rovná jednej celej, kedy sa rovná nule a kedy 
nemá zmysel, graficky znázorniť a zapísať zlomkovú časť z 
celku, správne znázorniť zlomok na číselnej osi, porovnať 
a usporiadať zlomky s rovnakým menovateľom (čitate-
ľom) a výsledok porovnávania zapísať znakmi >, <, =, vy-
krátiť a rozšíriť zlomok daným číslom, krátením upraviť 
zlomok na základný  

tvar, sčítať a odčítať zlomky s rovnakými aj nerovnakými 

menovateľmi, nájsť niektorého spoločného menovateľa 

zlomkov (upraviť zlomky na rovnakého menovateľa), pri 

počítaní dodržať dohodnuté poradie operácií, správne 

používať zátvorky,  písomne vynásobiť a vydeliť zlomok 

prirodzeným číslom a zlomkom,  vypočítať zlomkovú časť 

z celku,  pomocou kalkulačky prevodom na desatinné 

čísla s danou presnosťou počítať so zlomkami,  prečítať a 

zapísať desatinné zlomky,  previesť zlomok na desatinné 

číslo,  zapísať zlomok v tvare desatinného čísla (alebo pe-

riodickým číslom) s požadovanou presnosťou (na požado-

vaný počet miest),  určiť pri prevode zlomku na desatinné 

číslo periódu v zápise výsledku,  zmiešané číslo previesť 

na zlomok, zlomok, kde je čitateľ väčší ako menovateľ, za-

písať v tvare zmiešaného čísla,  vyriešiť jednoduché 

slovné úlohy so zlomkami   

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

učenie, riešenie 

problémov, pra-

covné, komuni-

kačné, sociálne 

a personálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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11  Trojuholník. Zhod-

nosť trojuholníkov  

  

Zhodnosť geometrických útvarov  

Zhodnosť trojuholníkov  

Konštrukcia trojuholníka Kon-
štrukcia kružnice opísanej a vpí-
sanej do trojuholníka  

  

zistiť, či sú dva trojuholníky zhodné, ak pozná niektoré 

uhly, alebo strany skonštruovať trojuholník s použitím 

viet sss, sus, usu skonštruovať kružnicu opísanú troju-

holníku a kružnicu vpísanú do trojuholníka aj vyznačiť 

ich polomery  

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

učenie, rieše-

nie problé-

mov, pra-

covné, so-

ciálne a per-

sonálne, ko-

munikačné  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  

13  Pravdepodob- 

nosť a štatistika  

udalosť, pravdepodobnosť   

pokus, početnosť, relatívna početnosť  

možné a nemožné udalosti   

Žiak vie:  

-uskutočniť primerané pravdepodobnostné experimenty,   

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a  

pracovné, uče-

nie, riešenie  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna  

  porovnávanie rôznych udalostí vzhľa-

dom na mieru ich pravdepodobnosti   

Výber prvkov bez ich usporiadania  

Pravidlo súčinu  

Pravidlo súčtu (počet ciest)  

Pascalov trojuholník  

Náhodné pokusy  

Relatívna početnosť udalosti a jej výpo-

čet  

Pravdepodobnosť udalosti a jej výpočet  

- posúdiť a rozlíšiť možné a nemožné udalosti 

(javy),  - rozhodnúť o pravdepodobnosti jednoduchej uda-

losti,   

- vypočítať relatívnu početnosť udalosti.   

  

Žiak pozná: pojem kombinácie bez opakovania, 
Pascalov trojuholník  

pojem istá, nemožná, náhodná udalosť, náhodný pokus – 
experiment  

pojem relatívna početnosť, pravdepodobnosť udalosti ur-

čiť počet kombinácií bez opakovania výpisom všetkých 

možností  

riešiť kombinatorické úlohy využitím pravidla súčinu a 

súčtu  

napísať Pascalov trojuholník určiť, či je udalosť istá, 

nemožná alebo náhodná vie vymenovať niektoré 

isté, nemožné a náhodné udalosti  

zaznamenávať výsledky experimentov  

určiť absolútnu a relatívnu početnosť udalosti zlomkov,  

navykanie, roz-

hovor, demon-

štrácia, aktuali-

zácia obsahu, sa-

mostatná práca  

problémov, ko-

munikačné, so-

ciálne a perso-

nálne  

výchova, finančná 

grmotnosť  
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desatinným číslom a percentom experimentom 

určiť pravdepodobnosť udalosti vypočítať prav-

depodobnosť udalosti ako podiel priaznivých a 

všetkých prípadov  

  

Z Celkového počtu: 

8 vyučovacích hodín je určených na školské úlohy a ich opravu  
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  Matematika – kvarta – inovovaná  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kom-

petencie  
Prierezové témy  

10  Mocniny a odmoc-

niny, zápis veľkých 
čísel  

  

Druhá a tretia mocnina a odmocnina. 

Mocniny s mocniteľom – prirodzeným 

číslom Mocniny čísla 10, predpony a 

ich súvis s mocninami.  

Zápis veľkých čísel v tvare a.10n (pre 

1 a<10 a n N) a práca s takýmito čís-

lami na kalkulačke.  

Vytváranie predstavy o veľmi veľkých 

a veľmi malých číslach. Počítanie s veľ-

kými číslami, zaokrúhľovanie a odhad 

výsledku.  

Žiak vie:  

prečítať správne zápis druhej a tretej mocniny  

ľubovoľného racionálneho čísla a určiť v ňom mocnenca  

(základ) a mocniteľa (exponent) zapísať druhú a tretiu 

mocninu ľubovoľného racionálneho čísla ako súčin rovna-

kých činiteľov. zapísať aj súčin konkrétneho väčšieho 

počtu rovnakých činiteľov do tvaru mocniny a opačne. 

vysvetliť vzťah x 2 x 2 a x3 x3  

prečítať správne zápis druhej a tretej odmocniny ľubo-

voľného kladného racionálneho čísla a určiť v ňom stu-

peň odmocnenia a odmocnenca (základ) zapísať druhú a 

tretiu odmocninu kladného racionálneho čísla.  

pozná zápis n-tej mocniny ľubovoľného čísla a, kde n je 

prirodzené číslo ( an ).  

vypočítať druhú mocninu ľubovoľného racionálneho čísla 

a druhú odmocninu kladného racionálneho čísla na kal-

kulačke. vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej moc-

niny malých prirodzených čísel a hodnotu druhej odmoc-

niny z čísel 4, 9, 16, 25, ..., 100.  

zapísať ako mocninu čísla: 100, 1000, 10 000 zapísať 

veľmi veľké čísla v tvare a.10n (pre 1≤a <10 a n N).  

Napr.: 70 000 = 7.104. riešiť primerané numerické a 

slovné úlohy s veľkými číslami s využitím zručností od-

hadu a zaokrúhľovania. používať zaokrúhľovanie a od-

had pri riešení praktických úloh.  

precvičovanie, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

pracovné, ko-

munikačné, so-

ciálne a perso-

nálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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10  Pytagorova veta  

  

pravouhlý trojuholník, základné prvky a 
vlastnosti pravouhlého trojuholníka  
– pravý uhol,   

odvesny, prepona, súčet dvoch ostrých 

uhlov je 90 stupňov   

Žiak vie:  

-vymenovať základné prvky a vlastnosti pravouhlého tro-

juholníka (odvesna, prepona, súčet dvoch ostrých uhlov je 

90 stupňov)  

- poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej vety aj jej  

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor,  

učenie, riešenie 

problémov, 

pracovné, ko-

munikačné,  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  

 

  Pytagorova veta pre pravouhlý  

trojuholník  vzťahy c

 

 
význam a využitie Pytagorovej vety  vy-
jadrenie neznámej zo vzorca   

   

  

význam,   

- zapísať Pytagorovu vetu v pravouhlom trojuhol-

níku ABC s pravým uhlom pri vrchole C vzťahom c2 = a2 + 

b2, ale aj vzťahom pri inom označení strán pravouhlého 

trojuholníka,   

- vyjadriť a zapísať zo základného vzťahu Pytagoro-
vej vety obsah štvorca nad odvesnami (  

𝑐2 − 𝑎2), podobne aj pri inom označení strán trojuholníka,   

- vyjadriť 

vzťah pre výpočet dĺžky 

odvesien pomocou  

 odmocnín (  ), podobne aj pri  

inom označení strán trojuholníka,   

- vypočítať dĺžku tretej strany pravouhlého troju-

holníka,  

ak sú známe dĺžky jeho dvoch zvyšných strán,  - 

samostatne použiť Pytagorovu vetu na riešenie 

kontextových úloh z reálneho praktického života   

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

sociálne a per-

sonálne  
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10  Výraz a jeho 
úprava - opakova-
nie  
  

číselný výraz, rovnosť a nerovnosť čísel-

ných výrazov   

nerovná sa, je rôzne od, znaky =, ≠  

hodnota číselného výrazu  výraz s pre-

mennou (algebrický výraz)  dosadzova-

nie čísel za jednotlivé  

premenné  rovnica   

dopočítavanie chýbajúcich údajov v 

jednoduchých vzorcoch  koeficient, 

premenná, člen s premennou, číslo 

(člen bez premennej)   

neznáma veličina vo vzorci  vzorec 

(skrátený zápis vzťahov), vzorce na 

výpočet obvodu a obsahu štvorca, 

obdĺžnika   

vyjadrenie a výpočet neznámej z jed-
noduchého vzorca  vynímanie pred 
zátvorku  propedeutika riešenia line-
árnych rovníc s jedným výskytom ne-
známej  propedeutika riešenia lineár-
nych rovníc s viacnásobným výsky-
tom neznámej   

Úprava výrazov pomocou vzorcov (a  

+ b)2, (a - b)2, a2 - b2 Úprava náročnejších 

výrazov pomocou vzorcov 

Žiak vie: -sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť primerané 

číselné výrazy,   

-rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných výrazov,   

- rozlíšiť číselný výraz a výraz s premennou,   

- zostaviť podľa slovného opisu jednoduchý výraz s 
premennou,   

- určiť vo výraze s premennou členy s premennou a 

členy bez premennej,   

- určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota pre-
mennej,   

- sčítať a odčítať výrazy s premennou,   

- vynásobiť a vydeliť primerané výrazy s premennou 

číslom rôznym od nuly, vynímať pred zátvorku,   

- vyjadriť neznámu z jednoduchých vzorcov (napr. o 

=  

4 . a).   

upravovať výrazy pomocou vzorcov  

(a + b)2, (a - b)2, a2 - b2  

  

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

pracovné, ko-
munikačné, so-
ciálne a perso-
nálne, učenie,  
riešenie problé-

mov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  

 

30  Riešenie lineár-
nych rovníc a ne-
rovníc  
  

riešenie jednoduchých úloh vedúcich 
na lineárne rovnice bez formalizácie 
do podoby rovnice: úvahou, metódou 
pokus – omyl, znázornením  rovnosť a 
nerovnosť dvoch algebrických výrazov   

Žiak vie:  

-vyriešiť jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rov-
nici bez formalizácie do podoby rovnice,   

- zapísať postup riešenia slovnej úlohy,   

- overiť skúškou správnosti, či dané číslo je rieše-
ním slovnej úlohy,   

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

učenie, rieše-

nie problé-

mov, pra-

covné, so-

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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lineárna rovnica s jednou neznámou  
lineárna nerovnica s jednou nezná-
mou  ľavá a pravá strana rovnice  
(nerovnice), riešenie (koreň) rovnice a 
nerovnice   

znamienka rovnosti (nerovnosti), 
znaky nerovnosti, ostré a neostré 
nerovnosti  skúška správnosti  vý-
raz, lomený výraz, výraz s nezná-
mou v menovateli  rovnica s jed-
nou neznámou  podmienky pre 
riešenie rovnice (s neznámou v 
menovateli), skúška správnosti   

slovná (kontextová) úloha, zápis, ma-

tematizácia textu úlohy  postup rie-

šenia, zostavenie lineárnej  

rovnice (nerovnice), skúška, odpoveď  

,   

vyjadrenie neznámej zo vzorca  
Riešenie jednoduchých lineárnych 
rovníc pomocou ekvivalentných 
úprav.  
Riešenie jednoduchých lineárnych ne-

rovníc, ich vzťah k príslušnej lineárnej 

rovnici.  

Riešenie jednoduchých lineárnych rov-

níc s neznámou v menovateli. Vyjadre-

nie neznámej zo vzorca. Riešenie slov-

ných (kontextových) úloh, ktoré vedú k 

lineárnej rovnici alebo nerovnici.  

- rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti) dvoch čísel-

ných  

(algebrických) výrazov,   

- rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, rovnice, ne-
rovnice,   

- vyriešiť jednoduchú lineárnu rovnicu s jedným 
výskytom neznámej,   

- vyriešiť jednoduchými úpravami lineárnu rovnicu 

s viacnásobným výskytom neznámej (napr. 2x + 3 = 3x –  

4),   

- poznať význam skúšky správnosti a rozumieť 

tomu, prečo nie je pri niektorých rovniciach nutná,  - vy-

riešiť jednoduché lineárne nerovnice s jedným výskytom 

neznámej (napr.: 2(x + 8) > 42),  - vyriešiť 

jednoduché rovnice s jedným výskytom 

neznámej v menovateli (napr.:  ),  

-urobiť skúšku správnosti riešenia jednoduchej rovnice s 
neznámou v menovateli,   

- určiť podmienky riešenia rovnice s neznámou v 
menovateli,   

- vyjadriť neznámu zo vzorca (z primeraných mate-
matických a fyzikálnych vzorcov),   

- vybrať vhodnú stratégiu riešenia slovnej úlohy  

(rovnicou, nerovnicou, tipovaním, a pod.),   

- vyriešiť slovné (kontextové) úlohy vedúce k line-
árnej rovnici (nerovnici),   

- overiť správnosť riešenia slovnej úlohy.   

  

  

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

ciálne a per-

sonálne, ko-

munikačné  
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12  Výrazy – lineárne 

lomené výrazy  

Lomený výraz, opis, definičný obor Krá-
tenie lomených výrazov  

Rozširovanie lomených výrazov Sčitova-
nie a odčitovanie lomených výrazov  

Násobenie lomených výrazov celistvým 
výrazom  

Delenie lomených výrazov lomeným vý-

razom  

charakterizovať pojem lomený výraz  

upravovať lomené výrazy krátením, rozširovaním 

sčitovať a odčitovať lomené výrazy násobiť a deliť 

lomené výrazy  

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

pracovné, ko-
munikačné, so-
ciálne a perso-
nálne, učenie,  

riešenie problé-

mov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  

12  Priestorové telesá 
- ihlan Niektoré 
ďalšie telesá, ich 
objem a povrch 
Priestorové telesá 
– valec,  

kužeľ, guľa  

  

teleso, kocka, kváder, vrcholy, hrany, 
steny   
hranol (kolmý, pravidelný, trojboký, 

štvorboký, šesťboký...)  ihlan (pravi-

delný, trojboký, štvorboký,  

...)   

sieť, podstava, plášť a ich vlastnosti; 

výška, vrchol   

povrch, objem, vzorce na ich výpočet   

jednotky obsahu a objemu   

  

 (rotačný) valec, (rotačný) kužeľ, guľa, 

guľová plocha   

sieť, podstava (horná, dolná), plášť, 

výška, vrchol  strana kužeľa   

stred gule, polomer a priemer gule  ob-
jem, povrch    

Použitie vzorcov na výpočet objemu a 

povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule (aj v 

slovných úlohách z praxe).  

Žiak vie:  

-načrtnúť kocku, kváder a hranol (trojboký, štvorboký) a  

ihlan vo voľnom rovnobežnom premietaní,   

- opísať hranol a ihlan a identifikovať ich základné 
prvky,   

- určiť počet hrán, stien a vrcholov hranola a ih-

lana, - zostrojiť sieť kolmého hranola a ihlana,   

- použiť príslušné vzorce na výpočet objemu a po-
vrchu (kocky, kvádra, hranola a ihlana),   

- vypočítať objem a povrch kocky, kvádra, hranola 
a ihlana,   

- vyriešiť slovné úlohy s využitím objemu alebo po-
vrchu kocky, kvádra, hranola a ihlana.   

-načrtnúť valec a kužeľ vo voľnom rovnobežnom premie-
taní,   

- opísať valec, kužeľ a guľu a pomenovať ich zá-
kladné prvky,   

- zostrojiť sieť valca a kužeľa,   

- dosadením do vzorcov vypočítať objem a povrch 

valca, kužeľa a gule,   

- vyriešiť primerané slovné úlohy na výpočet ob-

jemu a povrchu valca, kužeľa a gule.   

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

pracovné, ko-
munikačné, so-
ciálne a perso-
nálne, učenie,  

riešenie problé-

mov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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10 Stredová a osová  

súmernosť  

  

Stredová súmernosť  

Osová súmernosť  

Posunutie  

  

  

  

  

Žiak pozná: pojem 
vzor a obraz  

pojem stredová a osová súmernosť, posunutie, sa-

modružný bod, os súmernosti, stred súmernosti, 

smer a veľkosť posunutia, orientovaná úsečka Žiak 

vie: vymenovať niektoré stredovo alebo osovo sú-

merné útvary a objekty  

vie zostrojiť obraz bodu, úsečky a kružnice v stredovej a 

osovej súmernosti vie zostrojiť obraz bodu v posunutí vie 

zostrojiť obraz útvaru v štvorcovej sieti v posunutí  

vie nájsť stred súmernosti, os súmernosti že obrazom 

úsečky v stredovej súmernosti je úsečka s ňou zhodná a 

rovnobežná 

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

učenie, pra-
covné, komuni-
kačné, sociálne 
a personálne,    

riešenie problé-

mov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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10  Grafické znázorňo-
vania závislosti.  

Funkcie.  

  

pravouhlý systém súradníc, sústava 
súradníc v rovine  súradnicové osi, 
priesečník súradnicových osí  súrad-
nice bodu  graf, hodnota   

hodnoty v tabuľke, najmenšia hodnota, 

nulová hodnota, najväčšia hodnota   

závislosť dvoch hodnôt, nezávislá a zá-
vislá premenná   
priama a nepriama úmernosť ako  

príklady závislosti veličín   

graf priamej úmernosti, graf nepriamej 

úmernosti  lineárna závislosť, lineárna 

funkcia  graf lineárnej funkcie   

Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy 
závislostí.  

Súvis grafu s niektorými základnými 

vlastnosťami závislostí (rast, klesanie, 

najväčšie a najmenšie hodnoty). Line-

árna závislosť (lineárna funkcia), jej 

vlastnosti a graf.  

Všeobecná rovnica lineárnej funkcie:   

y = k . x + q ; (k  0)  

Parametre k a q v lineárnej funkcii.  

Žiak vie:  

-opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém,   

- zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu súradníc v rovine,   

- zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.) v pravouh-

lom súradnicovom systéme (napr. A[3 ; 2]; úsečka XY, ak  

X[2 ; –4] a Y[–3 ; 3], atď.),   

- určiť súradnice daného bodu zobrazeného v pravo-
uhlej sústave súradníc.   

- zostrojiť graf priamej úmernosti a lineárnej závis-

losti podľa údajov z tabuľky,   

- určiť k danej prvej súradnici druhú súradnicu bodu, 

ktorý leží na danom grafe,   

- prečítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmer-

nosti a použiť ich pri výpočte,   

- vyriešiť slovné úlohy na využitie grafov priamej a ne-
priamej úmernosti.   

 zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa údajov z tabuľky pre 

hodnoty x a y. opísať základné vlastnosti grafu lineárnej 

funkcie (lineárnej závislosti) – tvar grafu, súvislosť čísla k v 

predpise lineárnej funkcie y = k x + q s jej rastom alebo kle-

saním  

uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je lineárna funk-

čná súvislosť. zostaviť tabuľku a zostrojiť graf lineár-

nej funkcie v obore reálnych čísel.  

pozná význam koeficientov k a q v predpise lineárnej funkcie 
y = k x + q.  

určiť, či je lineárna funkcia rastúca (klesajúca). zapísať 

tvar konštantnej funkcie napr. y = a, kde a je reálne číslo. 

čítať údaje z grafu a vie ich použiť pri výpočte. určiť 

druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe. riešiť slovné 

úlohy na využitie závislosti prvkov  

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

pracovné, ko-
munikačné, so-
ciálne a perso-
nálne, učenie,  

riešenie problé-

mov  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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9  Sústava lineárnych 

rovníc  

  

Riešenie sústav 2 lineárnych rovníc s 
dvoma neznámymi   

Sústava 2 lineárnych rovníc s dvoma ne-

známymi, grafické riešenie Slovné úlohy 

vedúce na sústavu lineárnych rovníc 

Žiak vie: charakterizovať pojem sústava dvoch rovníc 

o dvoch neznámych pozná rôzne spôsoby riešenia 

sústav aplikovať poznatky pri riešení slovných úloh z 

praxe 

motivácia, vy-

svetľovanie, cvi-

čenie a navyka-

nie, rozhovor, 

demonštrácia, 

aktualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca 

učenie, riešenie 

problémov, pra-

covné, komuni-

kačné, sociálne 

a personálne 

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova  

 

12  Podobnosť  

trojuholníkov  

  

geometrické útvary v rovine  

zhodnosť geometrických útvarov  

podobnosť geometrických útva-

rov, podstata podobnosti  pomer 

podobnosti dvoch geometrických 

útvarov  podobnosť trojuholníkov   

vety o podobnosti trojuholníkov (sss, 
sus, uu)   

podobnosť trojuholníkov v praxi   

Úsečka rozdelená v danom pomere. 

Riešenie primeraných matematických 

(numerických) a konštrukčných úloh. 

Použitie podobnosti pri meraní výšok 

a vzdialeností, topografické práce v 

reálnych situáciách  

Žiak vie:  

-vysvetliť podstatu podobnosti dvoch geometrických 

útvarov,   

- rozhodnúť o podobnosti dvojice trojuholníkov v 

rovine,  

- vypočítať pomer podobnosti dvoch podobných 
trojuholníkov,   

- na základe viet o podobnosti trojuholníkov vyrie-

šiť primerané výpočtové a konštrukčné úlohy,   

- využiť vlastnosti podobnosti trojuholníkov pri rie-

šení praktických úloh zo života pri meraní (odhadovaní) 

vzdialeností a výšok,   

- určiť skutočnú vzdialenosť (mierka mapy) a sku-
točné rozmery predmetov (mierka plánu).   

použiť pomer podobnosti k dvoch podobných rovinných 

útvarov pri výpočtovej a primeranej konštrukčnej úlohe 

základné vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu) 

na základe viet o podobnosti trojuholníkov riešiť prime-

rané matematické (numerické) a konštrukčné úlohy  

použiť pomer podobnosti k dvoch podobných útvarov 

pri výpočtovej úlohe. využívať vlastnosti podobnosti 

trojuholníkov pri riešení praktických úloh zo života pri 

meraní (odhadovaní) vzdialeností a výšok  

motivácia, vy-
svetľovanie, 
cvičenie a  

 navykanie,  

rozhovor, de-

monštrácia, ak-

tualizácia ob-

sahu, samo-

statná práca  

učenie, rieše-

nie problé-

mov, pra-

covné, komu-

nikačné, so-

ciálne a perso-

nálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova,   
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riešiť jednoduché praktické topografické úlohy s vyu-

žitím vlastností podobnosti trojuholníkov určiť sku-

točnú vzdialenosť – mierka mapy a skutočné rozmery 

predmetov – mierka plánu.  

7  Štatistika  

  

štatistika, štatistické zisťovanie  štatis-
tický prieskum, štatistický súbor, roz-
sah štatistického súboru, štatistický 
znak, triedenie,   

jednotka, absolútna početnosť, po-

četnosť a relatívna početnosť javu, 

aritmetický priemer   

tabuľka, kruhový diagram, stĺpcový 

diagram   

Žiak vie:  

-spracovať, zhromaždiť a roztriediť údaje v experimente,   

- vytvoriť zo zhromaždených údajov štatistický sú-

bor,   

- vypočítať aritmetický priemer z údajov v tabuľke 
alebo grafe,   

- zaznamenať a usporiadať údaje do tabuľky,   

- prečítať a interpretovať údaje z tabuľky, z kruho-

vého a stĺpcového diagramu,   

motivácia, vy-

svetľovanie, 

cvičenie a na-

vykanie, rozho-

vor, demon-

štrácia, aktuali-

zácia obsahu, 

samostatná  

pracovné, uče-

nie, riešenie 

problémov, 

komunikačné, 

sociálne a per-

sonálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, envi-

ronmentálna vý-

chova, finančná 

gramotnosť  

  graf – diagram, prechod od jedného 
typu znázornenia k inému  hodnoty 

– údaje, ich znázornenie a interpre-

tácia  využitie IKT v štatistike, prie-

skum  triedenie, náhodný výber.  

Realizácia vlastných jednoduchých šta-

tistických prieskumov - projektov, ich 

spracovanie.  

Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, 

interpretácia a tvorba, prechod od jed-

ného typu znázornenia k inému.  

- znázorniť údaje z tabuľky kruhovým a stĺpcovým 
diagramom a naopak,   

- zrealizovať primeraný štatistický prieskum,  - pri-

praviť a spracovať jednoduchý vlastný projekt zameraný 

na štatistický prieskum určitej udalosti s vyjadrením po-

četnosti určitého javu,   

- vyriešiť primerané úlohy zo štatistiky s využitím  

výpočtu aritmetického priemeru,   

- spracovať získané hodnoty – údaje z vlastného 

štatistického prieskumu do tabuľky,   

- interpretovať údaje z tabuľky,   

- prostredníctvom viacerých druhov diagramov – 

grafov znázorniť hodnoty – údaje.  popísať triedenie šta-

tistických jednotiek a náhodný výber zo súboru  

práca    

 Z celkového počtu: 

8 vyučovacích hodín je určených na školské úlohy a ich opravu  

  

  



 

 

Informatika  
  

 

Charakteristika predmetu   
  

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zruč-

ností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budova-

nie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania in-

formatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti 

získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má 

dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primár-

nom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne 

využívali takto na- dobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch. Výuka prebieha v odbornej učebni informa-

tiky, kde sa celá trieda delí na polovicu.  

  

Obsah predmetu informatika je rozdelený do 5 tematických okruhov:  

  

Informácie okolo nás (ION)  

Princípy fungovania IKT (PFI)  

Komunikácia prostredníctvom IKT (KOM)  

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (PRG) Informačná spoloč-

nosť (ISP).  

  

Ciele predmetu  
Žiaci  

• uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich spracovanie,  

• uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú návody, programy podľa 

daných pravidiel,  

• logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

• poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov,  

• komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe,  

• poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

• rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy s nimi spojené,  

• rešpektujú intelektuálne vlastníctvo.  

  

Informatika 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 1 1 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 33 33 



 

 

Naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k 

efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov.   

Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných tech-

nológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.  
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Učebné osnovy  
  

 Informatika – príma – inovovaná   

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

2  Softvér a hardvér 
– práca v počíta-
čovej sieti a na  

internete  

  

Pojmy: sieť  

Vlastnosti a vzťahy: lokálne súbory 
na počítači a súbory na sieti, sie-
ťovom disku, cesta (adresa) ako 
zápis, ktorý identifikuje počítač, 
počítačová  sieť ako prepojenie 
počítačov a zariadení, Internet   
ako   celosvetová   počítačová 
sieť  

Procesy: sťahovanie a posielanie súbo-

rov  

• orientujú sa v konkrétnych miestach v sieti  

• používajú nástroje na zdieľanie (kopírovanie, 
prenášanie) súborov v rámci počítačovej siete  

• rozlišujú súbory, ktoré sú uložené na sieti a sú-

bory vo vlastnom počítači  ukladajú súbory 

do svojho počítača z internetu, zo sieťového 

disku  

• nahrávajú súbory na sieťový disk  

• rozlišujú emailovú a webovú adresu  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

v oblasti informač-
ných a  
komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a 

sociálny rozvoj   

3  Softvér a har-

dvér – práca so 

súbormi a prie-

činkami, práca v 

operačnom sys-

téme  

Pojmy: súbor, priečinok  

Vlastnosti a vzťahy: v súbore je ulo-

žený nejaký obsah, rôzne typy sú-

borov pre rôzne typy informácií 

(súbor s obrázkom, súbor s textom, 

súbor s tabuľkou), odpadkový kôš  

Procesy: vytvorenie, ukladanie doku-
mentov   

Vlastnosti a vzťahy: schránka ako 
miesto na krátkodobé uchovávanie 
alebo prenášanie údajov  

Procesy: používanie školského vzdelá-

vacieho softvéru, práca s digitálnou 

učebnicou a encyklopédiou  

• ukladajú produkt do súboru  

• otvárajú rozpracovaný produkt zo súboru  

• orientujú sa v konkrétnej štruktúre prie-

činkov  používajú nástroj na manipuláciu so sú-

bormi a priečinkami  

• presúvajú, mažú, premenujú súbory   po-

užívajú rôzny aplikačný softvér, ktorý je prime-

raný veku  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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6  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

grafikou  

Pojmy: oblasť, animácia  

Vlastnosti a vzťahy: obrázok ako 
štvorcová mriežka, priehľadnosť, 
obrázok  v rastri, animácia ako po-
stupnosť obrázkov, dĺžka trvania 
(dĺžka zobrazenia obrázkov na ob-
razovke)  

Procesy: kreslenie základných geomet-

rických tvarov, používanie nástro-

jov na kreslenie, otáčanie, preklá-

panie a zmena veľkosti oblasti, 

zmena veľkosti papiera, spustenie a 

zastavenie animácie, krokovanie a 

prepínanie sa medzi obrázkami ani-

mácie, kreslenie obrázkov animá-

cie, zmena poradia, vloženie a od-

stránenie obrázka z animácie 

• používajú konkrétne nástroje editora 

na tvorbu a úpravu obrázkov a animácií  hľa-
dajú, odhaľujú a opravujú chyby pri úprave 

obrázkov aj animácií  

• kombinujú rôzne typy zdrojov skúmajú 

nové nástroje v konkrétnom editore 

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači, ko-

mentovaná pre-

zentácia 

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a 

sociálny rozvoj   
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6  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

textom  

Pojmy:  schránka,  odrážky  a  číslova-

nie, tabuľka  

Vlastnosti a vzťahy: slovo ako sku-
pina písmen, veta ako skupina 
slov, odsek ako skupina viet, me-
dzery a oddeľovače, obrázok a 
text, formátovanie textu, písmo + 
typ, veľkosť, hrúbka a farba 
písma (t.j. zvýraznenia), zarovna-
nie odseku, obrázok ako súčasť 
textu, skryté značky ako súčasť 
textového dokumentu, obrázok 
ako súčasť textu, vplyv skrytých 
znakov na štruktúru aj výsledný 
vzhľad textu, znaky ako písmená, 
číslice, špeciálne znaky a sym-
boly, text a hypertext  

(napr. na internete, v encyklopé-
dii)  

Procesy: presúvanie, kopírovanie a 

vkladanie textu, vkladanie ob-

rázkov zo súboru, kontrola pra-

vopisu  

• používajú konkrétne nástroje editora na 
tvorbu a úpravu textu  

• volia vhodný nástroj na prácu s textom  pou-
žívajú nástroje na vyhľadanie a nahradenie 

textu  

• posudzujú vplyv formátovacích nástrojov a 
skrytých znakov na výsledný text a operácie s 
textom  

• skúmajú nové nástroje v konkrétnom editore  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

tvorba projek-

tov a prezentá-

cií, regionálna 

výchova  

8  Algoritmické  

riešenie problé-

mov  

Pojmy: príkaz, parameter príkazu, po-

stupnosť príkazov  

Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí príkaz, 

poradie príkazov a výsledok, pra-

vidlá jazyka pre  

• pomocou postupnosti príkazov  riešia 

problém skladaním príkazov do postup-

nosti  

• aplikujú pravidlá, konštrukcie jazyka pre 

zostavenie postupnosti príkazov  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači,  

riešiť problémy, 

uplatňovať matema-

tické myslenie a poz-

návanie v oblasti  
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  zostavenie sekvencie príkazov  

Procesy: zostavenie a upravenie prí-
kazu/príkazov, 
 vyhodnotenie postupnosti prí-
kazov, úprava sekvencie príka-
zov (pridanie,  odstránenie prí-
kazu, zmena poradia príkazov)  

Vlastnosti a vzťahy: jazyk - vykonanie 
programu  

Procesy: krokovanie, čo sa deje v 
počítači v prípade chyby v 
programe  

Vlastnosti a vzťahy: chyba v postup-
ností príkazov (zlý príkaz, chýba-
júcu príkaz, vymenený príkaz alebo 
príkaz navyše), riešenie, ktoré lep-
šie spĺňa stanovené kritérium v za-
danom  

probléme  

Procesy: hľadanie chyby  

• interpretujú postupnosť príkazov  hľadajú 

chybu v postupnosti príkazov a opravia ju  

  

• interpretácia zápisu riešenia  

• realizujú návod, postup, algoritmus riešenia 

úlohy - interpretujú ho, krokujú riešenie, simu-

lujú činnosť  

• vykonávateľa  

  

• hľadanie, opravovanie chýb  

• rozpoznajú, že program pracuje nesprávne  

• hľadajú chybu vo vlastnom, nesprávne pracujú-

com programe a opravia ju  

• interpretujú návod, v ktorom je chyba  

• diskutujú a argumentujú o správnosti riešenia 

(svojho aj cudzieho)  diskutujú o svojich rieše-

niach  

• diskutujú o rôznych postupoch a výstupoch rie-

šenia (porovnajú riešenia konkrétneho prob-

lému od rôznych žiakov, z hľadiska dĺžky vý-

sledku, trvania, veľkosti kódu/zápisu)  

• doplňujú, dokončujú, modifikujú rozpracované 

riešenie  

• navrhujú vylepšenie  

aplikačná me-

tóda, korekcia 

programu  

vedy a techniky, v ob-

lasti informačných a 

komunikačných tech-

nológií  
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3  Komunikácia a 

spolupráca – 

práca s nástrojmi 

na komunikáciu  

Pojmy: príloha, adresár  

Procesy: dodržiavanie netikety, prepos-

lanie emailu, priloženie prílohy, 

odoslanie viacerým adresátom na-

raz  

• zostavujú a posielajú správu danému príjem-
covi prostredníctvom konkrétneho emailového 
nástroja  

• hľadajú a zobrazujú prijatú správu od konkrét-
neho odosielateľa prostredníctvom konkrét-
neho emailového nástroja  

• pripájajú prílohu správy, zobrazujú prijatú prí-
lohu prostredníctvom konkrétneho emailového 
nástroja  

• zhodnocujú správnosť emailovej adresy  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

v oblasti informač-

ných a komunikač-

ných technológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

2  Komunikácia a 

spolupráca – vy-

hľadávanie na 

webe  

Pojmy: vyhľadávač  

Procesy: vyhľadávanie textov, stránok, 

obrázkov, videa, vyhľadávanie v 

mapách na internete  

• získavajú informácie z webových stránok a po-

užívajú ich vo svojich produktoch  

(rešpektujú autorské práva)  

• posudzujú účel webovej stránky  

• diskutujú o výsledkoch vyhľadávania (či spĺňajú 

naše očakávania)  

• posudzujú správnosť vyhľadaných informácií  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

v oblasti informač-

ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, 

mediálna vý-

chova, multikul-

túrna výchova  

   (výstup vyhľadávania)  

• vyhľadávajú a získavajú textovú a grafickú in-

formáciu podľa zadanej frázy na webe  

• prostredníctvom presne zadaných inštrukcií 
získavajú z konkrétneho zdroja požadované vý-
stupy  

• vyhľadávajú rôzne typy informácií na webe  

   

3  Informačná spo-

ločnosť – bezpeč-

nosť a  

riziká  

  

Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý 

softvér, dôveryhodnosť získaných 

informácií, riziká na internete a so-

ciálnych sieťach  

Procesy: šírenie počítačových vírusov a 

spamov, bezpečné a  etické  sprá-

vanie sa na internete, činnosť heke-

rov  

• diskutujú o rizikách na internete  aplikujú pra-

vidlá pre zabezpečenie emailu proti neopráv-

nenému použitiu  

• aplikujú pravidlá pre zabezpečenie údajov, apli-

kácii (aj emailu) proti neoprávnenému použitiu  

• diskutujú o počítačovej kriminalite  

• diskutujú o dôveryhodnosti informácií na webe  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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   Informatika – sekunda – inovovaná    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

1  Softvér a hardvér 
– práca v počíta-
čovej sieti a na  

internete  

  

Pojmy: sieť  

Vlastnosti a vzťahy: lokálne súbory 

na počítači a súbory na sieti, sie-

ťovom disku, cesta (adresa) ako 

zápis, ktorý identifikuje   počí-

tač,   počítačová   sieť ako pre-

pojenie počítačov a zariadení, 

Internet ako celosvetová  počí-

tačová sieť  

Procesy: sťahovanie a posielanie súbo-

rov  

• orientujú sa v konkrétnych miestach v sieti  

• používajú nástroje na zdieľanie (kopírovanie, 

prenášanie) súborov v rámci počítačovej siete  

• rozlišujú súbory, ktoré sú uložené na sieti a sú-

bory vo vlastnom počítači  

• ukladajú súbory do svojho počítača z inter-

netu, zo sieťového disku  

• nahrávajú súbory na sieťový disk  

• rozlišujú emailovú a webovú adresu  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-

ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, 

mediálna vý-

chova, multikul-

túrna výchova  

1  Informačná spo-

ločnosť – bezpeč-

nosť a  

riziká  

Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý 

softvér, dôveryhodnosť získaných 

informácií, riziká na internete a so-

ciálnych sieťach 

Procesy: šírenie počítačových vírusov a 

spamov, bezpečné a  etické  sprá-

vanie sa na internete, činnosť 

hekerov 

• diskutujú o rizikách na internete  apli-

kujú pravidlá pre zabezpečenie emailu proti ne-

oprávnenému použitiu  

aplikujú pravidlá pre zabezpečenie údajov, ap-

likácii (aj emailu) proti neoprávnenému použi-

tiu  

• diskutujú o počítačovej kriminalite  

• diskutujú o dôveryhodnosti informácií 

na webe 

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači 

v oblasti informač-

ných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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1  Softvér a har-
dvér – práca so 
súbormi a  

priečinkami  

  

Pojmy: súbor, priečinok  

Vlastnosti a vzťahy: v súbore je ulo-
žený nejaký obsah, rôzne typy 

súborov pre rôzne    typy     

informácií    (súbor    s obráz-

kom,  súbor  s  textom,  súbor  s 

tabuľkou), odpadkový kôš  

Procesy: vytvorenie, ukladanie doku-

mentov  

• ukladajú produkt do súboru  

• otvárajú rozpracovaný produkt zo súboru  

• orientujú sa v konkrétnej štruktúre priečinkov  

• používajú nástroj na manipuláciu so súbormi a 

priečinkami  

• presúvajú, mažú, premenujú súbory  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

tvorba projek-

tov a prezentá-

cií, regionálna 

výchova  

1  Softvér a hardvér 
– práca v operač-
nom systéme  

  

Vlastnosti a vzťahy: schránka ako 
miesto na krátkodobé uchová-
vanie alebo prenášanie údajov  

Procesy: používanie školského vzde-

lávacieho softvéru, práca s digi-

tálnou učebnicou a encyklopé-

diou  

 používajú rôzny aplikačný softvér, ktorý je pri-

meraný veku  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  

3  Reprezentácie a 
nástroje – infor-
mácie  

  

Vlastnosti a vzťahy: vzťahy medzi 

jednotlivými typmi informácie 

(grafika, text, čísla, zvuk)  

• kódujú informáciu podľa pokynov do konkrét-
nej reprezentácie  

• dekódujú informáciu z jednoduchých reprezen-
tácii  

• vyhľadávajú a získavajú informácie v informač-

nom systéme a databáze (knižnica,  

el. obchod, rezervácie lístkov...)  

• získavajú informácie rôznych typov pomocou 
konkrétnych nástrojov (napr.  

zoskenovaním, odfotením, nahraním zvuku, vi-
dea, ...)  

• rozhodnú sa pre nástroje na spracovanie infor-

mácii (na vyhľadávanie a získavanie, spracova-

nie informácií a komunikovanie pomocou ná-

strojov)  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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2  Reprezentácie a 

nástroje – štruk-

túry  

Pojmy: postupnosť, tabuľka (v 

zmysle frekvenčná, kódovacia, 

slovník, mriežka), riadok, stĺpec  

Vlastnosti a vzťahy: poradie objektov a 

ich pozícia v  

• orientujú sa v jednoduchej štruktúre – vy-

hľadávajú a získavajú informácie zo štruk-

túry podľa zadaných kritérií  

• organizujú informácie do štruktúr – vytvá-

rajú  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  

 

  postupnosti, význam  

postupnosti, pozícia objektov v 

tabuľke, predchodca, nasledov-

ník, sused, význam tabuľky  

Procesy: práca s grafovými štruktú-

rami (s mapou, labyrintom, sie-

ťou), práca so stromovými 

štruktúrami (strom rozhodnutí, 

stratégií, turnajov, rodokmeň),  

 zapisovanie a vyhľadávanie v jed-

noduchej štruktúre, zostavo-

vanie štruktúry  

a manipulujú so štruktúrami, ktoré obsahujú 

údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, grafy,  

postupnosti obrázkov, čísel, ...)  

 interpretujú údaje zo štruktúr – vyvodia existu-

júce vzťahy zo zadaných údajov v štruktúre, 

prerozprávajú informácie uložené v štruktúre 

vlastnými slovami  

   

6  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

prezentáciami   

Procesy:  manipulácia  s poradím  sní-

mok, vloženie prepojenia  
 používajú nástroje editora na tvorbu a úpravu 

prezentácií  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  
komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projek-

tov a prezentácií  
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12  Algoritmické  

riešenie problé-

mov  

Vlastnosti a vzťahy: platí - neplatí, 
a/alebo/nie  

(neformálne)  

Procesy: krokovanie sekvencie a 
opakovania, rozhodovanie  o 
pravdivosti tvrdenia  

Vlastnosti a vzťahy: chybný zápis, 

konštrukcie   jazyka   ako   po-

stupnosť príkazov  

Procesy: zostavovanie programu v ja-
zyku na zápis algoritmov, spuste-
nie programu  

Pojmy: príkaz, parameter príkazu, po-

stupnosť príkazov  

Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí prí-
kaz, poradie príkazov a výsle-
dok, pravidlá jazyka pre zosta-
venie sekvencie príkazov  

Procesy: zostavenie a upravenie 

príkazu/príkazov, vyhodnote-

nie postupnosti príkazov, 

úprava sekvencie príkazov (pri-

danie,  odstránenie príkazu, 

zmena  

analýza problému  

• uvažujú o obmedzeniach, ktoré súvisia s rieše-

ním úlohy  

• navrhujú riešenie, vyjadrujú plán riešenia  
identifikujú opakujúce sa vzory  

• uvažujú o hraničných prípadoch (na úrovni cyk-
lov)  

• rozhodujú o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia 
(výroku)  

• vyberajú prvky alebo možností podľa pravdi-
vosti tvrdenia  

• popisujú vzťahy medzi informáciami vlastnými 
slovami  

• uvádzajú kontra príklad, kedy niečo neplatí, ne-
funguje  

• uvažujú o rôznych riešeniach  

  

jazyk na zápis riešenia  

• používajú jazyk na popis riešenia problému - 

aplikujú pravidlá, konštrukcie jazyka  

  

pomocou postupnosti príkazov  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači, apli-

kačná metóda, 

korekcia pro-

gramu  

riešiť problémy, 

uplatňovať matema-

tické myslenie a poz-

návanie v oblasti vedy 

a techniky, v oblasti 

informačných a ko-

munikačných techno-

lógií  

  

 



 

156  

  poradia príkazov)  

Vlastnosti a vzťahy: jazyk - vykonanie 
programu  

Procesy: krokovanie, čo sa deje v 
počítači v prípade chyby v pro-

grame  

Vlastnosti a vzťahy: chyba v po-
stupností príkazov (zlý príkaz, 

chýbajúcu príkaz, vymenený 

príkaz alebo príkaz navyše), 
riešenie, ktoré lepšie spĺňa sta-

novené kritérium v zadanom 
probléme  

Procesy: hľadanie chyby  

• riešia problém skladaním príkazov do postup-
nosti  

• aplikujú pravidlá, konštrukcie jazyka pre zosta-

venie postupnosti príkazov  interpretujú po-

stupnosť príkazov  

• hľadajú chybu v postupnosti príkazov a opravia 
ju  

  

interpretácia zápisu riešenia  

• realizujú návod, postup, algoritmus riešenia 

úlohy - interpretujú ho, krokujú riešenie, simu-

lujú činnosť vykonávateľa  

  

hľadanie, opravovanie chýb  

• rozpoznajú, že program pracuje nesprávne  

• hľadajú chybu vo vlastnom, nesprávne pracujú-

com programe a opravia ju  

• interpretujú návod, v ktorom je chyba  

• diskutujú a argumentujú o správnosti riešenia 

(svojho aj cudzieho)  

• diskutujú o svojich riešeniach  

• diskutujú o rôznych postupoch a výstupoch rie-

šenia (porovnajú riešenia konkrétneho prob-

lému od rôznych žiakov, z hľadiska dĺžky vý-

sledku, trvania, veľkosti kódu/zápisu)  

• doplňujú, dokončujú, modifikujú rozpracované 

riešenie  

• navrhujú vylepšenie  
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1  Informačná spo-

ločnosť - digitálne 

technológie  

v spoločnosti  

  

Vlastnosti a vzťahy: informatika ako 
povolanie, informatika v povola-
niach (napr. aj v dizajne a v archi-
tektúre, v obchode, vo  
financiách)  

• diskutujú o vzťahu digitálnych technológií k po-
volaniam  

• diskutujú o digitálnych technológiách v spoloč-

nosti  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projek-

tov a prezentácií  

1  Informačná spo-

ločnosť – legál-

nosť používania  

Vlastnosti a vzťahy: autorské právo 

a jeho vzťah k autorovi, dielu a 
použitiu, softvér zadarmo a pla-

tený softvér  

Procesy: legálnosť a nelegálnosť po-

užívania softvéru a informácií 

(texty, obrázky, hudba, filmy, ...)  

• diskutujú o dodržiavaní základných princípoch 
autorských práv  

• diskutujú, či bolo dielo legálne nadobudnuté, a 

o tom, ako sa dá ďalej používať  

• diskutujú o právnych dôsledkoch nelegálne po-

užívaného diela  

• diskutujú o právnych dôsledkoch publikovania 

kriminálneho a nelegálneho obsahu 

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projek-

tov a prezentácií  

2  Softvér a hardvér 

– počítač a prí-

davné zariadenia  

Pojmy: program, procesor, pamäť 

Vlastnosti a vzťahy: počítač ako za-

riadenie s procesorom a pamäťou, 

pamäť si pamätá programy a údaje, 

pamäť v počítači ako zariadenie na 

(krátkodobé) uchovanie  informácií,  

disk  v počítači ako zariadenie na dl-

hodobé uchovanie informácií, proce-

sor vykonáva programy (program ako 

návod pre procesor), tlačiareň, repro-

duktor/slúchadlá ako zariadenia 

sprostredkovanie výstupu, skener, di-

gitálny fotoaparát, kamera, mikrofón 

ako zariadenia na digitalizáciu úda-

jov, rozdiel medzi hardvérom a soft-

vérom  

• pracujú s pamäťovými a prídavnými zariade-

niami: prenášajú, ukladajú, kopírujú informácie  

• pracujú s prídavnými zariadeniami (napr.  

naskenujú, vytlačia dokument, nahrajú zvuk, 
zosnímajú obraz fotoaparátom alebo kame-
rou)  

• skúmajú nové možnosti použitia konkrétneho 

hardvéru  

• porovnajú klady a zápory počítačov rôznych ty-

pov (napr. stolný počítač, notebook, tablet)  

• rozlišujú vstupné a výstupné zariadenia  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projektov 

a prezentácií  
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2  Komunikácia a 

spolupráca – vy-

hľadávanie na 

webe  

Pojmy: vyhľadávač  

Procesy: vyhľadávanie textov, stránok, 
obrázkov, videa,  
vyhľadávanie v mapách na  

internete  

• diskutujú o výsledkoch vyhľadávania (či spĺňajú 

naše očakávania)  

• posudzujú správnosť vyhľadaných informácií 

(výstup vyhľadávania)  

• vyhľadávajú a získavajú textovú a grafickú in-

formáciu podľa zadanej frázy na webe  

• prostredníctvom presne zadaných inštrukcií zís-

kavajú z konkrétneho zdroja požadované vý-

stupy  

• vyhľadávajú rôzne typy informácií na webe  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projektov 

a prezentácií  

  

  

 Informatika – tercia – inovovaná  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

1  Softvér a hardvér 

– práca so sú-

bormi a priečin-

kami  

Pojmy: súbor, priečinok  

Vlastnosti a vzťahy: v súbore je ulo-

žený nejaký obsah, rôzne typy sú-
borov pre rôzne typy informácií 

(súbor s obrázkom, súbor s textom, 
súbor s tabuľkou), odpadkový kôš  

Procesy: vytvorenie,  ukladanie do-

kumentov  

• ukladajú produkt do súboru  

• otvárajú rozpracovaný produkt zo súboru  

• orientujú sa v konkrétnej štruktúre priečinkov  

• používajú nástroj na manipuláciu so súbormi a 

priečinkami  

• presúvajú, mažú, premenujú súbory  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

v oblasti informač-

ných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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1  Softvér a hardvér 

– práca v operač-

nom systéme  

Vlastnosti a vzťahy: schránka ako 
miesto na krátkodobé uchovávanie 
alebo prenášanie údajov  

Procesy: používanie školského 

vzdelávacieho softvéru, práca 

s digitálnou učebnicou a en-

cyklopédiou  

 používajú rôzny aplikačný softvér, ktorý je pri-

meraný veku  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

tvorba projek-

tov a prezentá-

cií, regionálna 

výchova  

1  Softvér a hardvér 

– práca v počíta-

čovej sieti a na in-

ternete  

Pojmy: sieť  

Vlastnosti a vzťahy: lokálne súbory na 
počítači a súbory na sieti, sieťovom 
disku, cesta (adresa) ako zápis, 
ktorý identifikuje počítač, počíta-
čová  sieť ako prepojenie počítačov 
a zariadení,  

Internet ako celosvetová  počíta-

čová sieť  

Procesy: sťahovanie a posielanie súbo-

rov  

• orientujú sa v konkrétnych miestach v 

sieti  používajú nástroje na zdieľanie (kopírova-

nie, prenášanie) súborov v rámci počítačovej 

siete  

• rozlišujú súbory, ktoré sú uložené na sieti 

a súbory vo vlastnom počítači  ukladajú súbory 

do svojho počítača z internetu, zo sieťového 

disku  

• nahrávajú súbory na sieťový disk  

• rozlišujú emailovú a webovú adresu  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

2  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

grafikou  

Pojmy: oblasť, animácia  

Vlastnosti a vzťahy: obrázok ako 

štvorcová mriežka, priehľadnosť, 

obrázok v rastri, animácia ako po-

stupnosť obrázkov, dĺžka trvania 

(dĺžka zobrazenia obrázkov na ob-

razovke)  

Procesy: kreslenie základných geomet-

rických tvarov, používanie nástrojov na 

kreslenie, otáčanie, preklápanie a 

zmena veľkosti oblasti, zmena veľkosti 

papiera, spustenie a zastavenie animá-

cie, krokovanie a prepínanie sa medzi 

• používajú konkrétne nástroje editora na 

tvorbu a úpravu obrázkov a animácií  hľadajú, 
odhaľujú a opravujú chyby pri úprave obrázkov aj 
animácií  

• kombinujú rôzne typy zdrojov  

• skúmajú nové nástroje v konkrétnom edi-

tore  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-

ných a komunikač-

ných  

technológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, 

mediálna vý-

chova, multikul-

túrna výchova  
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obrázkami animácie, kreslenie obráz-

kov animácie, zmena poradia, vloženie 

a odstránenie obrázka z animácie 

 

10  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

multimédiami  

Pojmy: klip, efekt, prechod, strihanie, 

časová os  

Vlastnosti a vzťahy: video ako po-
stupnosť klipov,  efektov, pre-
chodov, klip ako zvuk, video, ob-
rázok, titulok, vzťah medzi rozlo-
žením prvkov na časovej osi a vý-
sledkom  

Procesy: zaznamenanie, uloženie zá-

znamu, orezanie, vystrihnutie, 

umiestnenie klipu  

• používajú konkrétne nástroje editora na skom-

binovanie videa, zvuku a textu  

• rozhodujú sa pre správne zariadenie pre zazna-
menanie zvuku a obrazu  

• skúmajú nové nástroje v konkrétnom editore  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a komuni-

kačných technológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  

10  Algoritmické  

riešenie problé-

mov  

Vlastnosti a vzťahy: platí - neplatí, 
a/alebo/nie (neformálne)  

Procesy: krokovanie sekvencie a opa-
kovania, rozhodovanie  o  

pravdivosti tvrdenia  

  

Vlastnosti a vzťahy: chybný zápis, kon-

štrukcie   jazyka   ako   postupnosť 

príkazov  

Procesy: zostavovanie programu v ja-
zyku na zápis algoritmov, spustenie 
programu  

  

analýza problému  uvažujú o obmedze-

niach, ktoré súvisia s riešením úlohy  

• navrhujú riešenie, vyjadrujú plán riešenia  
identifikujú opakujúce sa vzory  

• uvažujú o hraničných prípadoch (na úrovni cyk-

lov)  

• rozhodujú o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia 
(výroku)  

• vyberajú prvky alebo možností podľa pravdi-

vosti tvrdenia  

• popisujú vzťahy medzi informáciami vlastnými 
slovami  

• uvádzajú kontra príklad, kedy niečo neplatí, 
nefunguje  

• uvažujú o rôznych riešeniach  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači, apli-

kačná metóda, 

korekcia pro-

gramu  

riešiť problémy, 

uplatňovať matema-

tické myslenie a poz-

návanie v oblasti 

vedy a techniky, v ob-

lasti informačných a 

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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Pojmy: opakovanie, počet opakovaní, 
telo cyklu  

Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí počet 

opakovaní s výsledkom  

Procesy: zostavovanie, upravovanie 
tela cyklu, nastavenie počtu opako-
vaní  

Vlastnosti a vzťahy: jazyk - vykonanie 
programu  

Procesy: krokovanie, čo sa deje v počí-
tači v prípade chyby v  

programe  

 

  

jazyk na zápis riešenia  

používajú jazyk na popis riešenia problému - 

aplikujú pravidlá, konštrukcie jazyka  

  

pomocou cyklu  

• rozpoznajú opakujúce sa vzory pri riešení zada-
ného problému  

• rozpoznajú, aká časť algoritmu sa má vykonať 

pred, počas a po skončení cyklu  stanovujú 

počet opakovaní pomocou hodnoty  

• riešia problémy, ktoré vyžadujú známy počet 

opakovaní  

• zapisujú riešenie problému s cyklom pomocou 
jazyka  

• interpretujú algoritmy s cyklami  

  

interpretácia zápisu riešenia  

• realizujú návod, postup, algoritmus riešenia 

úlohy - interpretujú ho, krokujú riešenie, simu-

lujú činnosť vykonávateľa 

 

 

1  Komunikácia a 

spolupráca – 

práca s nástrojmi 

na komunikáciu  

Pojmy: príloha, adresár  

Procesy: dodržiavanie netikety, prepos-

lanie emailu, priloženie prílohy, 

odoslanie viacerým adresátom na-

raz  

• zostavujú a posielajú správu danému príjem-
covi prostredníctvom konkrétneho emailového 
nástroja  

• hľadajú a zobrazujú prijatú správu od konkrét-
neho odosielateľa prostredníctvom konkrét-
neho emailového nástroja  

• pripájajú prílohu správy, zobrazujú prijatú prí-
lohu prostredníctvom konkrétneho emailového 
nástroja  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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• zhodnocujú správnosť emailovej adresy  

2  Komunikácia a 
spolupráca – 
práca s   

webovou  

stránkou, vyhľa-

dávanie na webe  

Pojmy: vyhľadávač  

  

Procesy: vyhľadávanie textov, stránok, 

obrázkov, videa, vyhľadávanie v 

mapách na internete  

• získavajú informácie z webových stránok a po-
užívajú ich vo svojich produktoch  

(rešpektujú autorské práva)  

• posudzujú účel webovej stránky  

• diskutujú o výsledkoch vyhľadávania (či spĺňajú 

naše očakávania)  

• posudzujú správnosť vyhľadaných informácií  

(výstup vyhľadávania)  

• vyhľadávajú a získavajú textovú a grafickú in-

formáciu podľa zadanej frázy na webe  

• prostredníctvom presne zadaných inštrukcií 

získavajú z konkrétneho zdroja požadované  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

   výstupy  

 vyhľadávajú rôzne typy informácií na webe  

   

2  Informačná 

spoločnosť - di-

gitálne techno-

lógie v spoloč-

nosti  

Vlastnosti a vzťahy: informatika ako 

povolanie, informatika v povola-

niach (napr. aj v dizajne a v archi-

tektúre, v obchode, vo financiách)  

• diskutujú o vzťahu digitálnych technológií k po-
volaniam  

• diskutujú o digitálnych technológiách v spoloč-

nosti  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

1  Informačná spo-

ločnosť – legál-

nosť používania  

Vlastnosti a vzťahy: autorské právo a 

jeho vzťah k autorovi, dielu a použi-

tiu, softvér zadarmo a platený soft-

vér  

Procesy: legálnosť a nelegálnosť použí-

vania softvéru a informácií (texty, 

obrázky, hudba, filmy, ...)  

• diskutujú o dodržiavaní základných princípoch 
autorských práv  

• diskutujú, či bolo dielo legálne nadobudnuté, a 

o tom, ako sa dá ďalej používať  

• diskutujú o právnych dôsledkoch nelegálne po-

užívaného diela  

• diskutujú o právnych dôsledkoch publikovania 

kriminálneho a nelegálneho obsahu  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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2  Informačná spo-

ločnosť – bezpeč-

nosť a  

riziká  

Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý 

softvér, dôveryhodnosť získaných 

informácií, riziká na internete a so-

ciálnych sieťach  

Procesy: šírenie počítačových vírusov a 

spamov, bezpečné a  etické  sprá-

vanie sa na internete, činnosť 

hekerov  

• diskutujú o rizikách na internete  aplikujú pra-

vidlá pre zabezpečenie emailu proti neopráv-

nenému použitiu  

• aplikujú pravidlá pre zabezpečenie údajov, apli-

kácii (aj emailu) proti neoprávnenému použitiu  

• diskutujú o počítačovej kriminalite  

• diskutujú o dôveryhodnosti informácií na webe  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

  

  

   Informatika – kvarta – inovovaná   

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

1  Softvér a hardvér 

– práca v počíta-

čovej sieti a na in-

ternete  

Pojmy: sieť  

Vlastnosti a vzťahy: lokálne súbory 

na počítači a súbory na sieti, sieťo-

vom disku, cesta (adresa) ako zápis, 

ktorý identifikuje počítač, počíta-

čová  sieť ako prepojenie počítačov 

a zariadení, Internet ako celosve-

tová  počítačová sieť  

Procesy: sťahovanie a posielanie súbo-

rov 

• orientujú sa v konkrétnych miestach v sieti  

• používajú nástroje na zdieľanie (kopírovanie, 
prenášanie) súborov v rámci počítačovej siete  

• rozlišujú súbory, ktoré sú uložené na sieti a sú-

bory vo vlastnom počítači  

ukladajú súbory do svojho počítača z internetu, 

zo sieťového disku  

• nahrávajú súbory na sieťový disk  

• rozlišujú emailovú a webovú adresu 

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači ria-

dená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači 

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a komuni-

kačných technológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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10  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

tabuľkami  

Pojmy: tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, 
adresa bunky  

Vlastnosti a vzťahy: adresa bunky ako 
pozícia bunky v tabuľke, bunky a 
typy údajov (číslo, text), bunky ako 
zarovnanie, farba, veľkosť, okraje 
bunky, bunky so vzorcami  

Procesy: pohyb (navigácia) v tabuľke 

(šípkami, klikaním), vpisovanie 

údajov, ich upravovanie a zvýraz-

ňovanie, jednoduché    výpočty    

s    operáciami sčítania, odčítania, 

násobenia a delenia, vloženie jed-

noduchej funkcie  

• používajú konkrétne nástroje na prácu s tabuľ-

kami  

• volia a používajú funkcie pre jednoduché vý-

počty  

• skúmajú nové nástroje v konkrétnom editore  

  k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

tvorba projek-

tov a prezentá-

cií, regionálna 

výchova  

2  Reprezentácie a 

nástroje – infor-

mácie  

Vlastnosti a vzťahy: vzťahy medzi jed-
notlivými typmi informácie  

(grafika, text, čísla, zvuk)  

• kódujú informáciu podľa pokynov do konkrét-
nej reprezentácie  

• dekódujú informáciu z jednoduchých reprezen-
tácii  

• vyhľadávajú a získavajú informácie v informač-

nom systéme a databáze (knižnica, el. obchod, 

rezervácie lístkov...)  

• získavajú informácie rôznych typov pomocou 
konkrétnych nástrojov (napr. zoskenovaním, 
odfotením, nahraním zvuku, videa, ...)  

• rozhodnú sa pre nástroje na spracovanie infor-

mácii (na vyhľadávanie a získavanie, spracova-

nie informácií a komunikovanie pomocou ná-

strojov)  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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2  Reprezentácie a 

nástroje – štruk-

túry  

Pojmy: postupnosť, tabuľka  

(v zmysle frekvenčná, kódovacia, 

slovník, mriežka), riadok, stĺpec Vlast-

nosti a vzťahy: poradie objektov a ich 

pozícia v postupnosti, význam postup-

nosti, pozícia objektov v tabuľke, pred-

chodca, nasledovník, sused, význam 

tabuľky  

• orientujú sa v jednoduchej štruktúre – vyhľa-

dávajú a získavajú informácie zo štruktúry 

podľa zadaných kritérií  

• organizujú informácie do štruktúr – vytvárajú a 

manipulujú so štruktúrami, ktoré obsahujú 

údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, grafy, po-

stupnosti obrázkov, čísel, ...)  

• interpretujú údaje zo štruktúr – vyvodia existu-

júce vzťahy zo zadaných údajov  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  

 

  Procesy: práca s grafovými štruktú-

rami (s mapou, labyrintom, sie-

ťou), práca so stromovými štruk-

túrami (strom rozhodnutí, straté-

gií, turnajov, rodokmeň), zapiso-

vanie a vyhľadávanie v jedno-

duchej štruktúre, zostavovanie 

štruktúry  

v štruktúre, prerozprávajú informácie uložené v 

štruktúre vlastnými slovami  
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12  Algoritmické  

riešenie problé-

mov  

Vlastnosti a vzťahy: chyba v po-
stupností príkazov (zlý príkaz, 
chýbajúcu príkaz, vymenený 
príkaz alebo príkaz navyše), 
riešenie, ktoré lepšie  

spĺňa stanovené kritérium 

v zadanom probléme Procesy: 

hľadanie chyby  

  

Pojmy: vetvenie, podmienka  

Vlastnosti a vzťahy: konštrukcia vetve-
nia s jednoduchou podmienkou, 
pravda, nepravda - splnená a nespl-
nená podmienka  

Procesy: zostavovanie, upravovanie 
vetvenia, vytvorenie podmienky,  

vyhodnotenie podmienky  

  

Vlastnosti a vzťahy: prostriedky jazyka 
pre: získanie vstupu, spracovanie 
vstupu a zobrazenie výstupu  

Procesy: čakanie na neznámy vstup – 
vykonanie akcie – výstup, ná-
sledný efekt  

  

  

– hľadanie, opravovanie chýb  

• rozpoznajú, že program pracuje nesprávne  hľadajú 

chybu vo vlastnom, nesprávne pracujúcom programe a 

opravia ju  

• interpretujú návod, v ktorom je chyba  

• diskutujú a argumentujú o správnosti riešenia (svojho 

aj cudzieho)  diskutujú o svojich riešeniach  

• diskutujú o rôznych postupoch a výstupoch riešenia 

(porovnajú riešenia konkrétneho problému od rôznych 

žiakov, z hľadiska dĺžky výsledku, trvania, veľkosti 

kódu/zápisu)  

• doplňujú, dokončujú, modifikujú rozpracované riešenie  

• navrhujú vylepšenie  

  

– pomocou vetvenia  

• rozpoznajú situácie a podmienky, kedy treba použiť 

vetvenie  

• rozpoznajú, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, v 
rámci a po skončení vetvenia  

• zostavujú a zapisujú podmienku  

• riešia problémy, ktoré vyžadujú vetvenie s jednodu-
chou podmienkou (bez logických spojok)  

• zapisujú riešenie problému s vetvením pomocou jazyka  

• interpretujú algoritmy s vetvením  

  

– pomocou nástrojov na interakciu  rozpoznávajú si-

tuácie, kedy treba čakať na vstup  

•  zapisujú algoritmus, ktorý reaguje na vstup interpre-

tujú zapísané riešenie  

vytvárajú hypotézu, ako neznámy algoritmus spracuje za-

daný vstup 

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači, apli-

kačná metóda, 

korekcia pro-

gramu  

riešiť problémy, uplat-

ňovať matematické 

myslenie a poznáva-

nie v oblasti vedy a 

techniky, v oblasti in-

formačných a komu-

nikačných technológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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4  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

textom  

Pojmy: schránka, odrážky a číslovanie, 

tabuľka  

Vlastnosti a vzťahy: slovo ako sku-
pina písmen, veta ako skupina 
slov, odsek ako skupina viet, me-
dzery a oddeľovače, obrázok a 
text, formátovanie textu, písmo + 
typ, veľkosť, hrúbka a farba 
písma (t.j. zvýraznenia), zarovna-
nie odseku, obrázok ako súčasť 
textu, skryté značky ako súčasť 
textového dokumentu, obrázok 
ako súčasť textu, vplyv skrytých 
znakov na štruktúru aj výsledný 
vzhľad textu, znaky ako písmená, 
číslice, špeciálne znaky a sym-
boly, text a hypertext  

(napr. na internete, v  

encyklopédii)  

Procesy: presúvanie, kopírovanie a 

vkladanie textu, vkladanie ob-

rázkov zo súboru, kontrola pra-

vopisu  

• používajú konkrétne nástroje editora na 

tvorbu a úpravu textu  

• volia vhodný nástroj na prácu s textom  pou-
žívajú nástroje na vyhľadanie a nahradenie 

textu  

• posudzujú vplyv formátovacích nástrojov a 
skrytých znakov na výsledný text a operácie s 
textom  

• skúmajú nové nástroje v konkrétnom editore  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

tvorba projek-

tov a prezentá-

cií, regionálna 

výchova  

2  Softvér a hardvér 

– práca proti víru-

som a špehovaniu  

Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý 
softvér, špehovanie ako nepovo-
lená aktivita softvéru alebo webo-
vých stránok, antivírus ako softvér 
na zisťovanie a odstraňovanie 
škodlivého softvéru a blokovanie 
škodlivých činností, obmedzenia 
antivírusových programov  
(antivírus je tiež iba program, a 

nemusí odhaliť najnovší ne-

bezpečný softvér)  

• akceptujú, že nemajú sťahovať a spúšťať ne-

známe, pochybné aplikácie  

• pracujú s mechanizmami na odhaľovanie a od-

straňovanie vírusov  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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Procesy: v počítači môže bežať antiví-

rusová ochrana a môže kontrolo-

vať (takmer) všetko, čo robíme  
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Fyzika  
  

Charakteristika predmetu   
  

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka tak, aby 

využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k po-

rozumeniu obsahu výučby prírodných vied.   

Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá kladie pri budo-

vaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi a objektmi. Umožňujú to žiacke po-

kusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. Postupne sa žiak vedie k formalizácii poznávaného ob-

sahu, prípadne k matematickým vzťahom a k zovšeobecneniam v podobe teoretických pojmov.   

Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke bádateľ-

ské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje tabelárnou a grafickou formou. 

Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery 

a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy.   

Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú prirodzenému postupu 

vedeckého poznávania. Vzhľadom na vek žiakov je to najmä už spomenutý empirický postup, pre ktorý je charakteris-

tické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s využitím informačno-komunikačných prostriedkov. Aktívna 

účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou v skupinách.   

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným rozhodnutiam v ob-

čianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi problémami ako sú zdravie, životné pro-

stredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôležité je, aby pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na 

rozvoj vedy a techniky.   

  

CIELE PREDMETU   
  

Oblasť: Svet/prírodovedné poznatky a myšlienky   
Žiaci   

• opíšu spôsoby, ktorými prírodné vedy pracujú,   

• vyhodnotia zisky a nedostatky aplikácií vedy,   

• diskutujú na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy,   

• diskutujú o tom, ako je štúdium vedy podmienené kultúrnymi vplyvmi,   

• chápu, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi,   

• považujú vedu za aktivitu spolupráce,   

• demonštrujú znalosť vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov,    demonštrujú schopnosť 

používať vhodnú terminológiu, vrátane použitia symbolov.   

  

Oblasť: Komunikácia   
Žiaci   

• vyjadrujú myšlienky, argumenty, praktické skúsenosti z pozorovania   

Fyzika 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 2 2 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 66 66 
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• použitím vhodného slovníka a jazyka,   

• použitím grafov a tabuliek,   

• použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu,   

• použitím digitálnych technológií (určených školským vzdelávacím programom).   

  

Oblasť: Prírodovedné bádanie/vykonávanie experimentov   
Žiaci   

• formulujú problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom,   formu-

lujú hypotézu,   

• testujú hypotézu v podmienkach riadenia jednej nezávisle premennej veličiny,   plánujú ex-

periment,   

• naznačia záver konzistentný s realizovaným experimentom, komentujú chyby merania,   

- vyhodnotia celkový experiment vrátane použitých postupov,   

- postupujú podľa slovných i písaných inštrukcií,   

- vyberú a bezpečne použijú experimentálnu zostavu, materiál, techniku vhodnú na meranie,   

- vykonajú experiment bezpečne, zaznamenajú údaje z pozorovania a merania,   

- použijú vhodné nástroje a techniku na zber dát,   

- spolupracujú v skupine rovesníkov zostavenej učiteľom.   

  

Oblasť: Spracovanie dát   
Žiaci   

- riešia úlohy s úplne definovaným problémom, ako aj úlohy s neúplne definovaným problémom a neúplne defino-

vané úlohy,   

- organizujú, prezentujú a vyhodnocujú dáta rôznymi spôsobmi,   

- transformujú dáta prezentované jednou formou do inej formy vrátane matematických výpočtov, grafov, tabuliek,   

- identifikujú trendy v dátach,   

- vytvárajú predpovede založené na dátach,   

- naznačujú závery založené na dátach,  - odhadujú dáta na základe vlastnej skúsenosti,   

- použijú poznatky na vysvetlenie záverov.   

  

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním fyziky  
  

Poznávacia (kogni-

tívna)   
Komunikačná   Interpersonálna   Intrapersonálna  

Používať kognitívne 

operácie.   

Tvoriť, prijať a spraco-

vať informácie.   

Akceptovať skupinové 

rozhodnutia.   
Regulovať svoje sprá-

vanie.   

Formulovať a riešiť 

problémy, používať 

stratégie riešenia.   

Vyhľadávať informácie.   
Kooperovať v 

skupine.  

Vytvárať si vlastný hod-

notový systém.   
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Uplatňovať kritické 

myslenie.  

Formulovať svoj názor 

a argumentovať .  
Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných.  
  

Nájsť si vlastný štýl 

učenia a vedieť sa učiť 

v skupine.  

  

Diskutovať a viesť dis-

kusiu o odbornom 

probléme.  

  

Myslieť tvorivo a 

uplatniť jeho vý-

sledky.  

      

  

Tematické okruhy predmetu   
1. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies   18 h  2. Správanie 

sa telies v kvapalinách a plynoch   15 h  3. Teplota. Skúmanie premien 

skupenstva látok  35 h   

4. Teplo   31 h  5. Svetlo   22 h   

6. Sila a pohyb. Práca. Energia   44 h   

7. Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod  66 h   

  

Prierezové témy   
1. Osobnostný a sociálny rozvoj   

2. Environmentálna výchova   

3. Rozvíjať schopnosť kooperovať v skupinách   

4. Dopravná výchova   

5. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti   

6. Dodržiavanie zásad a bezpečnosti v triede   

7. Používanie ochranných prostriedkov   

   

Učebné zdroje  
Učebnice fyziky, učebné pomôcky pre predmet fyzika, zdroje IKT, materiály vydávané  

mimovládnymi vzdelávacími organizáciami, encyklopédie a odborné časopisy.  

  

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia z predmetu fyzika – slovná a písomná forma  

- Pri slovnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou 

vzdelávacieho štandardu.   

- Písomnou formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém zostavených z otázok podľa výkonovej časti vzdeláva-

cieho štandardu.   

- Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správ-

nosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.   

- Preverovať úroveň samostatnej práce ţiakov a schopnosti práce s textom formou hodnotenia správ zo samostat-

ných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. Úroveň kombinovaných verbálnych, písom-

ných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentá-

cie projektov a prezentácií v Power Pointe podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 
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Učebné osnovy  

Fyzika – príma – inovovaná    

 

 

    Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  18  Skúmanie vlast-
ností  

kvapalín,  

plynov, tuhých 

látok a telies  

vlastnosti kvapalín: ne-
stlačiteľnosť, tekutosť, 
deliteľnosť; účinky pôso-
benia vonkajšej sily na 
hladinu kvapaliny v uzav-
retej nádobe, Pascalov 
zákon; využitie vlastností 
kvapalín; meranie ob-
jemu kvapalného telesa  

odmerným valcom,  

kalibrácia;  

objem, značka V, jednotky  

objemu ml, l; vlastnosti 

plynov: stlačiteľnosť, te-

kutosť, rozpínavosť, deli-

teľnosť; využitie vlastností 

plynov; tekutosť ako spo-

ločná vlastnosť kvapalín a 

plynov;  

fyzikálna veličina, značka 
fyzikálnej veličiny, jednotka 
fyzikálnej veličiny, značka 
jednotky; látka a teleso, 

Žiak vie/dokáže  

- opísať pozorované javy pri 
skúmaní vlastností látok a telies,   

- overiť jednoduchým experi-

mentom vybrané vlastnosti kvapalín, 

plynov a tuhých telies,  - rozlíšiť me-

rateľné a nemerateľné vlastnosti lá-

tok a telies,   

-odmerať hmotnosť, dĺžku, objem 
telesa vhodne vybraným meradlom, 
spresňovať merania opakovaním 
merania a vypočítaním priemeru z 
nameraných hodnôt,   

- zaznamenať namerané 

údaje správnym zápisom,  - prezen-

tovať výsledky pozorovania a mera-

nia pred  

spolužiakmi,   

-rozlíšiť termíny fyzikálna veličina, 

značka fyzikálnej veličiny, jed-

notka, značka jednotky,   

- zostrojiť graf lineárnej závis-

losti a zistiť hodnoty z grafu,   

- výklad, - 

motivačný rozhovor,  

- diskusia, - práca s  

literatúrou,  

- samostatné 
a skupinové práce  

žiakov, - moti-

vačné pokusy k 

obsahu vyučova-

nia, - demonštrá-

cia experimentu, 

postupu,  činnosti,  

- ústne skú-

šanie  

- frontálne  

- individuálne  

- slovné hod-

notenie praktických 

zručností, - hodno-

tenie grafov  

Rozvoj kompetencie poznávacej 
(kognitívnej):  

- zdokonaľovať sa v klasifi-

kačnej analýze pri rozlišovaní ja-

vov, pojmov, fyzikálnych veličín, 

zákonov,  - trénovať modelovanie 

ako myšlienkový proces,  

- analyzovať záznamy z 
meraní a ich grafický priebeh,  

-čítať s porozumením texty úloh  

- tvorivo využiť vedomosti 

pri práci na projekte, komunikač-

nej:  

- zaznamenať pozorovania 

a merania do tabuľky,  

- spracovať namerané 

hodnoty  

formou grafu   

- prezentovať výsledky po-
zorovania a merania,  

- podieľať sa na práci v 

tíme pri tvorbe projektu, inter-

personálnej:  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

- deliť si úlohy  

-niesť zodpovednosť  

  

environmentálna vý-
chova  

  

rozvíjať schopnosť ko-
operovať v skupine  

- organizovať 

prácu  

  

dopravná výchova  

- pozorovať 

svoje  

okolie  

- vyhodnocovať 

situáciu z hľadiska  

bezpečnosti  
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vlastnosti tuhých látok a te-
lies: krehkosť, tvrdosť, 
pružnosť, deliteľnosť; me-
ranie hmotnosti tuhých, 
kvapalných a plynných te-
lies; hmotnosť, značka m, 
jednotky hmotnosti g, kg, t  

;  

odhad dĺžky, meradlo, 
stupnica meradla  

(najmenší dielik, rozsah) ; 

dĺžka, značka d, jednotky 

dĺžky mm, cm, dm, m, km; 

objem tuhých telies, jed-

notky objemu cm3, dm3, 

m3; určenie objemu pravi-

delných telies  

(kocka, kváder) výpočtom; 
určenie objemu nepravidel-
ných telies  

pomocou odmerného  

valca;   

rozdielne a spoločné vlast-

nosti kvapalín, plynov a 

tuhých telies    

- použiť postup riešenia prob-

lémov:  

predpoklad – experiment – potvrde-
nie/nepotvrdenie predpokladu,   

- rozlíšiť termíny látka a te-

leso,   

- porovnať a určiť spoločné   

- podieľať sa na práci v 

tíme,  

- kooperovať,  

- akceptovať skupinové 

rozhodnutia, intrapersonálnej:  

- vytvárať si vlastný hod-

notový systém smerom k prírode.  

tvorba projektua pre-

zentačné zručnosti  

- využívať IKT 
pri získavaní a spracú-
vaní informácii a pri 
prezentácii vlastnej  

práce  

- vyjadriť sa 

verbálne aj písomne  
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  15  Správanie telies  

v kvapalinách a 

plynoch  

plávajúce, vznášajúce a 

potápajúce sa telesá vo 

vode, meranie ich hmot-
nosti a objemu;  hus-

tota, značka ρ, jednotka 

hustoty g/cm3, vzťah 

ρ=m/V ; vzťah medzi ob-

jemom a hmotnosťou 

telies zhotovených z 

rovnakej  

látky;   

hustota kvapalín;  vytla-

čený objem kvapaliny plá-

vajúcimi telesami a potá-

pajúcimi sa telesami;  po-

rovnanie hmotnosti telies 

plávajúcich v kvapaline s 

hmotnosťou telesami vy-

tlačenej kvapaliny;  porov-

nanie hmotnosti potápajú-

cich sa telies s  

hmotnosťou telesami vy-

tlačenej kvapaliny;  vplyv 

teploty na hustotu;  sprá-

vanie sa telies (bubliniek) 

vo vzduchu a v plyne s väč-

šou hustotou ako má 

vzduch;  hustota plynov;  

Žiak vie/dokáže  

- riešiť problémy postupom: 
formulovanie problému – vyslovenie 
hypotézy – realizácia pokusov a me-
raní – spracovanie, posúdenie a in-
terpretovanie výsledkov pokusov a 
meraní,   

- prezentovať výsledky pozo-
rovania a merania pred  

spolužiakmi,   

- určiť hustotu tuhých telies a 
kvapalín z nameraných hodnôt ich 
hmotnosti a objemu,   

- zostrojiť graf závislosti 

hmotnosti  

od objemu pre telesá z homogénnej 
látky,   

- vyhľadať hodnoty hustoty 

látok v tabuľkách,   

- riešiť úlohy s využitím 

vzťahu pre výpočet hustoty,   

- vysvetliť vybrané javy sprá-

vania sa telies v kvapalinách a ply-

noch  

pomocou hustoty,   

-vytvoriť a prezentovať projekt, v 

ktorom tvorivo využije získané 

poznatky  

- výklad, - 

motivačný rozhovor,  

- diskusia, - práca s 
literatúrou,  

- samostatné 
a skupinové práce  

žiakov, - moti-

vačné pokusy k 

obsahu vyučova-

nia, - demonštrá-

cia experimentu, 

postupu,  činnosti,  

- ústne skú-

šanie  

- frontálne  

- individuálne  

- slovné hod-

notenie praktických 

zručností,  

- hodnotenie grafov  

Rozvoj kompetencie poznávacej 
(kognitívnej):  

- zdokonaľovať sa v klasi-

fikačnej analýze pri rozlišovaní 

javov, pojmov, fyzikálnych veli-

čín, zákonov,  - trénovať mode-

lovanie ako myšlienkový proces,  

- analyzovať záznamy z 

meraní  

a ich grafický priebeh,  

-čítať s porozumením texty úloh  

- tvorivo využiť vedomosti 

pri práci na projekte, komunikač-

nej:  

- zaznamenať pozorovania 

a merania do tabuľky,  

- spracovať namerané hod-

noty  

formou grafu   

- prezentovať výsledky po-
zorovania a merania,  

- podieľať sa na práci v 

tíme pri tvorbe projektu,  

interpersonálnej:  

- podieľať sa na práci v 

tíme,  

- kooperovať,  

- akceptovať skupinové 

rozhodnutia, intrapersonálnej:  

- vytvárať si vlastný hodno-

tový systém smerom k prírode.  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

- deliť si úlohy  

-niesť zodpovednosť  

  

environmentálna vý-
chova  
  

rozvíjať schopnosť ko-

operovať v skupine  

- organizovať 

prácu  

  

dopravná výchova  

- pozorovať 

svoje  

okolie  

- vyhodnocovať 
situáciu z hľadiska  
bezpečnosti  

  

tvorba projektua pre-

zentačné  

zručnosti  

- využívať IKT 
pri získavaní a spracú-
vaní informácii a pri 
prezentácii vlastnej  
práce  

- vyjadriť sa 

verbálne aj písomne  
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   Fyzika – sekunda – inovovaná    

 

 

    Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  17  Teplota.  

Skúmanie pre-
mien  

skupenstva lá-

tok  

meranie teploty;  

modelovanie zostrojenia 

Celziovho teplomera, ka-

librácia teplomera;  tep-
lota, značka t, jednotka  

teploty oC;  meranie 

času; meranie teploty v 

priebehu času, graf zá-

vislosti teploty od času;  

využitie PC pri zostrojo-

vaní grafov;  čas, značka 

t, jednotky času s, min, 

h;  meradlá času pre-

mena kvapaliny na plyn, 

vyparovanie, podmienky 

vyparovania,  

vlhkomer;  var, tep-

lota varu;  rozdiely 

medzi vyparovaním 

a varom prchavé 

kvapaliny  

Žiak vie/dokáže  

- opísať pozorované javy pri 
skúmaní premien skupenstva látok,  

- navrhnúť k meraniam ta-

buľku,   

- zaznamenať časový priebeh 

teploty pri premenách skupenstva 

látok do tabuľky a grafu, analyzovať 

záznamy z meraní,  - objaviť z vý-

sledkov experimentu faktory 

ovplyvňujúce vyparovanie (počia-

točná teplota, veľkosť voľného po-

vrchu kvapaliny, prúdenie vzduchu),   

- objaviť z výsledkov experi-
mentu rozdiel medzi vyparovaním a 
varom, charakteristiky varu,   

- modelovať experimentom 

zostrojenie teplomera, vznik dažďa,   

- vyhľadať hodnoty teploty 

varu, teploty topenia (tuhnutia) lá-

tok v tabuľkách,   

- zrealizovať a vyhodnotiť  

- výklad,  

- motivačný  
rozhovor,   

- diskusia, - 
práca s  

literatúrou,  

- samostatné 
a skupinové práce  

žiakov, - moti-

vačné pokusy k 

obsahu vyučova-

nia, - demonštrá-

cia experimentu, 

postupu,  činnosti,  

- ústne skúša-

nie  

- frontálne  

- individuálne  

- slovné hod-

notenie praktických 

zručností, - hodno-

tenie  

Rozvoj kompetencie poznávacej 
(kognitívnej):  

- zdokonaľovať sa v klasifi-

kačnej analýze pri rozlišovaní ja-

vov, pojmov, fyzikálnych veličín, 

zákonov,  - trénovať modelova-

nie ako myšlienkový proces,  

- analyzovať záznamy z 
meraní a ich grafický priebeh,  

-čítať s porozumením texty úloh 

- tvorivo využiť vedomosti pri 

práci na projekte, komunikač-

nej:  

- zaznamenať pozorovania 

a merania do tabuľky,  

- spracovať namerané 

hodnoty  

formou grafu (PC), - 

prezentovať výsledky 

pozorovania a mera-

nia,  

- podieľať sa na práci v 

tíme pri tvorbe projektu, inter-

personálnej:  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

- deliť si úlohy  

-niesť zodpovednosť  

  

environmentálna 
výchova  

  

rozvíjať schopnosť 
kooperovať v sku-
pine  
- organizovať 

prácu  

  

dopravná výchova  

- pozorovať 

svoje  

okolie  

- vyhodnocovať 
situáciu z hľadiska  
bezpečnosti  

  

tvorba projektu a 

prezentačné zruč-

nosti  
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   graf závislosti teploty 

od času pri vare vody; 

tlak vzduchu a teplota 

varu;   

premena vodnej pary na 
vodu, kondenzácia teplota 

rosného bodu; destilácia, 

modelovanie dažďa;  kon-

denzácia v prírode hmla, 

rosa;  

premena tuhej látky na 
kvapalnú;  
kvapalnej látky na 

tuhú; topenie tuhnutie, 
teplota topenia a tuh-

nutia pre kryštalické a 

amorfné látky; graf zá-
vislosti teploty od času 

pri topení a tuhnutí   

meteorologické pozorova-

nia.  

meteorologické pozorovania a me-
rania,   

- prezentovať výsledky aktivít pred 

spolužiakmi.   

  

grafov  

  

  

- podieľať sa na práci v 

tíme,  

- kooperovať,  

- akceptovať skupinové 

rozhodnutia, intrapersonálnej:  

- vytvárať si vlastný hod-

notový systém smerom k prí-

rode,  s ohľadom na svoje zdra-

vie  

- využívať IKT 
pri získavaní a spra-
cúvaní informácii a 
pri prezentácii vlast-
nej  

práce  

- vyjadriť sa 

verbálne aj písomne  
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  16  Teplo  historické aspekty chápa-

nia pojmu teplo, staršia 

jednotka tepla cal;  teplo a 

pohyb častíc látky, teplota;   

šírenie tepla vedením, prú-

dením a žiarením ; tepelné 

vodiče a tepelné izolanty;   

odovzdávanie a prijíma-
nie tepla telesom; kalori-
meter;  výsledná teplota 
pri výmene tepla medzi 
horúcou a studenou  

vodou;  výsledná tep-
lota pri odovzdávaní 
tepla horúcimi kovmi 
(Cu, Al, Fe) vode; roz-
diel dvoch  

teplôt (Δt)  te-

pelná rovnováha;   

Žiak vie/dokáže  

- opísať historický prístup k 
chápaniu pojmu teplo,   

- overiť experimentom fyzi-

kálnu vlastnosť látok – tepelná vo-

divosť,   

- opísať využitie tepelných 

vodičov a tepelných izolantov v 

praxi,  - opísať šírenie tepla vede-

ním, prúdením, žiarením,   

- opísať využitie tepelných 

vodičov a tepelných izolantov v 

praxi,  - dodržať podmienky experi-

mentu  

- odhadnúť výslednú teplotu 

pri výmene tepla medzi horúcou a 

studenou vodou,  - overiť experi-

mentom odovzdávanie tepla kovmi 

vode,   

- objaviť z výsledkov experi-
mentu faktory ovplyvňujúce veľ-
kosť prijatého a odovzdaného 
tepla,   

-vyhľadať hodnoty hmotnostnej te-

pelnej kapacity látok v tabuľkách,   

 výklad, - 

motivačný 

rozhovor,  
- diskusia, 

- práca s 
literatú-

rou,  

- samo-
statné a skupinové 
práce  

žiakov, - moti-

vačné pokusy k 

obsahu vyučova-

nia, - demonštrá-

cia experimentu, 

postupu,  čin-

nosti,  

- ústne skú-

šanie  

- frontálne  

- individu-

álne  

- slovné 

hodnotenie prak-

tických zručností,  

Rozvoj kompetencie poznávacej 
(kognitívnej):  

- zdokonaľovať sa v kla-

sifikačnej analýze pri rozlišo-

vaní javov, pojmov, fyzikálnych 

veličín, zákonov,  - trénovať 

modelovanie ako myšlienkový 

proces,  

- analyzovať záznamy z 

meraní  

a ich grafický priebeh,  

-čítať s porozumením texty úloh  

- tvorivo využiť vedomosti 

pri práci na projekte, komuni-

kačnej:  

- zaznamenať pozorova-

nia a merania do tabuľky,  

- spracovať namerané 

hodnoty  

formou grafu (PC), - 

prezentovať výsledky 

pozorovania a mera-

nia,  

- podieľať sa na práci v 

tíme pri tvorbe projektu,  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

- deliť si úlohy  

-niesť zodpovednosť  

  

environmentálna 
výchova  
  

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v sku-

pine  

- organizovať 

prácu  

  

dopravná výchova  

- pozorovať 

svoje  

okolie  

- vyhodnoco-
vať situáciu z hľa-
diska  

bezpečnosti  

  

tvorba projektu a 

prezentačné  
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   hmotnostná tepelná ka-

pacita, značka c, jednotka 

J/kgoC;  teplo, značka Q, 

jednotka tepla J, vzťah Q 

= c . m . Δt ;  

teplo a premeny skupen-

stva energetická hodnota 

potravín   

- riešiť úlohy s využitím 

vzťahu pre výpočet tepla,   

- overiť postup stanovenia 

energetickej hodnoty potravín (na-

príklad spaľovaním),   

- získať informácie o energe-
tickej hodnote potravín,   

- posúdiť negatívne vplyvy 

spaľovacích motorov na životné 

prostredie a spôsoby eliminácie 

týchto vplyvov.   

- hodnotenie gra-

fov  

interpersonálnej:  

- podieľať sa na práci v 

tíme,  

- kooperovať,  

- akceptovať skupinové 

rozhodnutia, intrapersonálnej:  

- vytvárať si vlastný hod-

notový systém smerom k prí-

rode.  

zručnosti  

- využívať IKT 
pri získavaní a spra-
cúvaní informácii a 
pri prezentácii vlast-
nej  
práce  

- vyjadriť sa 

verbálne aj písomne  
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   Fyzika – tercia – inovovaná   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 22  Svetlo  svetelná energia a jej premena 

na teplo;  výpočet tepla;   

svetelný lúč, rovnobežné a roz-

biehavé svetelné lúče;  zdroj 

svetla, Slnko a žiarovka ako 

zdroje svetla;  

dôkazy priamočiareho šírenia 
svetla;   

odrazené, prepustené a absor-

bované svetlo; rozklad svetla, 

farby spektra;  absorbovanie a 

odraz farieb spektra povrchmi 

rôznej farby; svetlo a fotosyn-

téza;  skladanie farebných sve-

telných lúčov;  odraz svetla, zá-

kon odrazu; uhol dopadu, uhol 

odrazu, kolmica dopadu; op-

ticky redšie a opticky  

Žiak vie/dokáže  

- overiť experimentom 

premenu svetla na teplo a vypo-

čítať vzniknuté teplo,   

-porovnať zdroje svetla – Slnko 

a žiarovku z hľadiska šírenia sve-

telných lúčov,  - overiť experi-

mentom priamočiare šírenie 

svetla,  - rozlíšiť termíny – odra-

zené, prepustené a absorbo-

vané  

svetlo,   

- overiť experimentom 

rozklad svetla na spektrum,  - 

overiť experimentom skladanie 

farebných svetelných lúčov,   

- navrhnúť a zrealizovať 

experiment na dôkaz platnosti 

zákona odrazu svetla,  - navrh-

núť a zrealizovať  

výklad, - 
motivačný 

rozhovor,  - 

diskusia, - 

práca s  

literatúrou,  

- samostatné 
a skupinové práce  

žiakov, - moti-

vačné pokusy k 

obsahu vyučova-

nia, - demonštrá-

cia experimentu, 

postupu,  činnosti,  

- ústne skú-

šanie  

- frontálne  

- individuálne  

- slovné hod-

notenie praktických  

Rozvoj kompetencie pozná-

vacej (kognitívnej): - zdoko-

naľovať sa v klasifikačnej 

analýze pri rozlišovaní javov, 

pojmov, fyzikálnych veličín, 

zákonov,  - trénovať modelo-

vanie ako myšlienkový pro-

ces, - analyzovať záznamy z 

meraní a ich grafický prie-

beh,  

-čítať s porozumením texty 
úloh  

- tvorivo využiť vedo-

mosti pri práci na projekte, ko-

munikačnej:  

- zaznamenať pozoro-

vania a merania do tabuľky, - 

spracovať namerané hodnoty 

formou grafu (PC),  

- prezentovať výsledky  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

- deliť si úlohy  

-niesť zodpovednosť  

  

environmentálna vý-
chova  
  

rozvíjať schopnosť koo-

perovať v skupine  

- organizovať 

prácu  

  

dopravná výchova  

- pozorovať 

svoje  

okolie  

- vyhodnocovať 
situáciu z hľadiska  

bezpečnosti  

  

tvorba projektu a  
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   hustejšie prostredie; rovinné 

zrkadlo, zobrazovanie rovin-

ným zrkadlom; guľové zr-

kadlo, zobrazovaie guľovým 

zrkadlom; lom svetla, zákon 

lomu, vznik dúhy;  zobrazova-

nie šošovkami;  optické prí-

stroje – lupa, fotoaparát;  

chyby oka, okuliare;  svetelné 

znečistenie - slnečné  

svetlo a teplo - 

skladanie farieb  

  

  

experiment na dôkaz platnosti 
zákona lomu svetla,  - znázor-
niť obraz predmetu vytvorený 

spojkou a rozptylkou,   

- vysvetliť princíp použi-
tia okuliarov pri korekcii chýb 
oka, určiť aplikácie základných 
zákonov optiky v technickej 
praxi  

- tvoriť nové informácie z 
pozorovaní a zovšeobecniť zá-
very,   

-vytvoriť a prezentovať projekt, 

v ktorom tvorivo využije zís-

kané informácie a správne ci-

tuje zdroje informácií.   

zručností, - 

hodnotenie 

grafov  

pozorovania a merania, - 

podieľať sa na práci v tíme 

pri tvorbe projektu, inter-

personálnej:  

- podieľať sa na práci v 

tíme,  

- kooperovať,  

- akceptovať skupi-

nové rozhodnutia, intraper-

sonálnej:  

- vytvárať si vlastný 

hodnotový systém smerom k 

prírode,  s ohľadom na svoje 

zdravie  

prezentačné zručnosti  

- využívať IKT 
pri získavaní a spracú-
vaní informácii a pri 
prezentácii vlastnej 
práce  

- vyjadriť sa 

verbálne aj písomne  
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  44 Sila a pohyb.  

Práca.  

Energia  

vzájomné pôsobenie te-

lies, sila, značka F; jed-

notka sily N;   

gravitačná sila, značka Fg, 
vzťah na výpočet sily, ktorou 
Zem priťahuje telesá pri svo-
jom povrchu Fg = g . m;  
gravitačné zrýchlenie, značka g,  

gravitačné pole;  meranie 
sily, silomer, kalibrácia si-
lomera; chyba merania;   

skladanie síl, rovnováha síl; 

otáčavé účinky sily;  ťažisko 

telesa a jeho určenie;  tla-

ková sila, tlak, značka p; jed-

notky tlaku Pa, hPa, kPa, 

MPa, vzťah p=F / S;  hydros-

tatický tlak, značka ph, vzťah 

ph = h . ρk . g  atmosférický 

tlak, barometer, normálny 

atmosférický tlak; trenie, tre-

cia sila, meranie veľkosti tre-

cej sily;  pohyb telesa, pohyb 

rovnomerný a nerovno-

merný;   

Žiak vie/dokáže  

- vysvetliť silu ako mieru 

vzájomného pôsobenia telies,  - 

odmerať silu vhodne vybraným 

silomerom, určiť jeho rozsah a 

chybu merania,  - znázorniť sily 

a určiť telesá, na ktoré tieto sily 

pôsobia,   

-skladať sily pôsobiace na teleso 

v jednej priamke,  -objaviť prak-

tickou činnosťou rovnováhu na 

páke,   

- určiť ťažisko vybraných 

telies a chápať jeho význam,   

- rozlíšiť termíny tlaková 
sila a tlak,   

-riešiť úlohy s využitím vzťahu 

pre výpočet tlaku,   

- riešiť úlohy s využitím 

vzťahu  

pre výpočet hydrostatického  

tlaku,   

- analyzovať situácie, v 

ktorých sa prejavujú účinky tre-

nia,  - zmerať silomerom veľkosť 

trecej sily vo vybraných situá-

ciách,   

- zostrojiť graf závislosti 

dráhy  

Výklad, - 

motivačný 

rozhovor,  
- diskusia, 

- práca s  

literatúrou,  

- samo-
statné a skupinové 
práce  

žiakov, - moti-

vačné pokusy k 

obsahu vyučova-

nia, - demonštrá-

cia experimentu, 

postupu,  čin-

nosti,  

- ústne skú-

šanie  

- frontálne  

- individu-

álne  

- slovné 

hodnotenie prak-

tických zručností, - 

hodnotenie grafov  

Rozvoj kompetencie pozná-

vacej (kognitívnej): - zdoko-

naľovať sa v klasifikačnej 

analýze pri rozlišovaní ja-

vov, pojmov, fyzikálnych ve-

ličín, zákonov,  - trénovať 

modelovanie ako myšlien-

kový proces, - analyzovať 

záznamy z meraní a ich gra-

fický priebeh,  

-čítať s porozumením texty 
úloh  

- tvorivo využiť vedo-

mosti pri práci na projekte, 

komunikačnej:  

- zaznamenať pozoro-

vania a merania do tabuľky, - 

spracovať namerané hodnoty 

formou grafu (PC),  

- prezentovať výsledky 

pozorovania a merania, - po-

dieľať sa na práci v tíme pri 

tvorbe projektu, interperso-

nálnej:  

- podieľať sa na práci v 

tíme,  

- kooperovať,  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

- deliť si úlohy  

-niesť zodpovednosť  

  

environmentálna vý-
chova  
  

rozvíjať schopnosť ko-

operovať v skupine  

- organizovať 

prácu  

  

dopravná výchova  

- pozorovať 

svoje  

okolie  

- vyhodnocovať 
situáciu z hľadiska  

bezpečnosti  

  

tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

- využívať IKT 

pri získavaní a spracú-

vaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce  
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   rýchlosť rovnomerného po-

hybu, značka v; jednotky 

rýchlosti m/s, km/h, km/s;   

vzťah v = s / t, priemerná rých-

losť vp   

dráha rovnomerného pohybu, 

značka s, vzťah s = v . t  grafické 

znázornenie rýchlosti a dráhy 

pohybu v čase;  mechanická 

práca, značka W,  

jednotka práce J,  vzťah W = F . 

s  výkon, značka P, jednotky 

výkonu W, kW, MW  pohybová 

energia telesa, značka Ek, jed-

notky pohybovej  

energie J, kJ, MJ  polohová 

energia telesa, značka Ep, jed-

notky polohovej energie J, kJ, 

MJ, vzťah Ep = m . g . h   

vzájomná premena pohybovej 

a polohovej energie telesa, zá-

kon zachovania mechanickej 

energie  energia v prírode   

od času pre rovnomerný  

pohyb,   

- zostrojiť graf závislosti 
rýchlosti od času pre rovno-
merný pohyb,   

- zistiť hodnoty (rýchlosť, 
čas, dráha) z grafu, interpreto-
vať grafické závislosti rýchlosti 
od času a dráhy od času pre 
rôzne pohyby,   

- riešiť úlohy s využitím 

vzťahov pre rovnomerný pohyb,  

- riešiť úlohy s využitím vzťahu 

pre výpočet mechanickej práce,   

- vysvetliť na príkladoch 
vzťah medzi mechanickou prá-
cou a teplom, medzi mechanic-
kou prácou a polohovou alebo 
pohybovou energiou telesa,   

- vysvetliť na jedno-
duchých príkladoch vzájomnú 
premenu foriem energie a zá-
kon zachovania energie,   

- vytvoriť a prezentovať 

projekt, v ktorom tvorivo vyu-

žije získané informácie a 

správne cituje zdroje informácií.   

 - akceptovať skupi-

nové rozhodnutia, intraper-

sonálnej:  

- vytvárať si vlastný 

hodnotový systém smerom k 

prírode,  s ohľadom na svoje 

zdravie  

- vyjadriť sa verbálne 

aj písomne  
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    Fyzika – kvarta – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 11 Magnetické 

javy.  

-magnet prírodný, umelý  

- magnetka  

- feromagnetická látka  

póly magnetu, neutrálne pásmo  

- súhlasné a nesúhlasné póly  

- magnetické pole  

- indukčné čiary  

- rovnorodé MP  

- kompas, buzola   

- Zem ako magnet  

-  

Žiak vie/dokáže  

  

- navrhnúť experiment na overe-
nie pólov magnetu vysvetliť pri-
ncíp určovania svetových strán 
kompasom  

- zovšeobecniť na základe experi-
mentálnej skúsenosti vlastnosti 
magnetu  

 

 Výklad, - 

motivačný 

rozhovor,  - 

diskusia,  

poznávacej (kognitívnej)  

- dokázať tvrdenie ex-
perimentom  

zdokonaľovať sa v klasifikač-

nej analýze pri rozlišovaní ja-

vov, pojmov, (fyzikálnych veli-

čín),  

zákonov  

- pracovať s formál-

nymi operáciami pri hľadaní 

vzťahov medzi fyzikálnymi ve-

ličinami  

-čítať s porozumením texty 
úloh  

- analyzovať situácie v 
úlohách  

-tvorivo aplikovať poznatky  

pri riešení projektu ko-

munikačnej -zakresliť 

schémou elektrický ob-

vod  

- zapísať prehľadne 

údaje  

pri riešení úloh  

osobnostný a sociálny  

rozvoj  

- deliť si úlohy  

- -niesť zodpo-

vednosť práca s  

literatúrou,  

- samostatné a 
skupinové práce  

žiakov, - motivačné 

pokusy k obsahu vyu-

čovania, - demonštrá-

cia experimentu, po-

stupu,  činnosti,  

- ústne skúšanie  

- frontálne  

- individuálne  

- slovné hodno-

tenie praktických zruč-
ností, - hodnotenie gra-
fov  

environmentálna vý-
chova  
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- vyhľadávať informá-

cie so zameraním na histo-

rické aspekty objavov z rôz-

nych zdrojov a pripraviť z nich 

stručný referát interpersonál-

nej -kooperovať v skupine  

- akceptovať skupinové 

rozhodnutia intrapersonálnej  

- rešpektovať pravidlá 

pri práci s elektrickými spotre-

bičmi s vedomou ochranou 

svojho zdravia 

rozvíjať schopnosť koo-

perovať v skupine  

- organizovať 

prácu  

  

dopravná výchova  

- pozorovať 

svoje  

okolie  

- vyhodnocovať 
situáciu z hľadiska  
bezpečnosti  

  

tvorba projektu a  

prezentačné zručnosti  

  

- využívať IKT pri 
získavaní a spracúvaní 
informácii a pri prezen-
tácii  
vlastnej práce  

  

- vyjadriť sa ver-

bálne  

aj písomne 

 

  11  Elektrické javy.  - stavba atómu – jadro a obal 
atómu, protón, neutrón, elek-
trón   

zelektrizovanie telies, elektrický 

náboj kladný a záporný, jed-

notka el. náboja, elementárny 

elektrický náboj  elektrické 

Žiak vie/dokáže  

- pokusom ilustrovať si-

lové pôsobenie el. poľa - rozlíšiť 

pojmy el. náboj, elementárny el. 

náboj - použiť elektrometer na 

určenie el. poľa  

- graficky znázorniť el. 

pole siločiarami  

 Výklad, - 

motivačný 

rozhovor,  - 

diskusia, - 

práca s  

literatúrou,  

- samostatné a sku-
pinové práce  

poznávacej (kognitívnej)  

- dokázať tvrdenie ex-
perimentom  

- zdokonaľovať sa v kla-

sifikačnej analýze pri rozlišo-

vaní javov, pojmov, (fyzikál-
nych veličín),  

zákonov  

  

osobnostný a sociálny  

rozvoj  

- deliť si úlohy  

-niesť zodpovednosť  
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pole, siločiary rovnorodé el. 

pole  elektroskop, elektrometer   

znázorniť rovnorodé el. pole zís-

kať informácie o objave žiarovky  

- zovšeobecniť na základe ex-

perimentálnej skúsenosti elek-

trické vlastnosti látok,  - vy-

svetliť prenos elektrického ná-

boja na elektroskope  

-  

žiakov, - moti-

vačné pokusy k 

obsahu vyučova-

nia, - demonštrá-

cia experimentu, 

postupu,  činnosti,  

- ústne skú-

šanie  

- frontálne  

- individu-

álne  

- slovné hod-
notenie praktických 

zručností, - hodno-

tenie grafov  

 

pracovať s formálnymi operá-

ciami pri hľadaní vzťahov me-

dzi fyzikálnymi veličinami  

-čítať s porozumením texty 
úloh  

- analyzovať situácie v 
úlohách  

-tvorivo aplikovať poznatky 

pri riešení projektu komu-

nikačnej -zakresliť sché-

mou elektrický obvod  

- zapísať prehľadne 

údaje  

pri riešení úloh  

- vyhľadávať informá-

cie so zameraním na histo-

rické aspekty objavov z rôz-

nych zdrojov a pripraviť z nich 

stručný referát interpersonál-

nej -kooperovať v skupine  

- akceptovať skupinové 

rozhodnutia intrapersonálnej  

- rešpektovať pravidlá 

pri práci s elektrickými spotre-

bičmi s vedomou ochranou 

svojho zdravia 

environmentálna vý-
chova  

  

rozvíjať schopnosť koo-

perovať v skupine  

- organizovať 

prácu  

  

dopravná výchova  

- pozorovať 

svoje  

okolie  

- vyhodnocovať 
situáciu z hľadiska  

bezpečnosti  

  

tvorba projektu a  

prezentačné zručnosti  

  

- využívať IKT pri 
získavaní a spracúvaní 
informácii a pri prezen-
tácii  

vlastnej práce  

  

- vyjadriť sa ver-

bálne  

aj písomne  

 



 

186  

 

  44  Elektrický ob-

vod  

elektrický obvod, časti elektric-

kého obvodu, znázornenie elek-

trického obvodu schematickými 

značkami   

elektrické vodiče a elektrické 

izolanty z tuhých látok  elek-

trický prúd v kovovom vodiči, 

tepelné účinky prúdu  žiarovka 

a história jej vynálezu  elek-

trický prúd, značka I, jednotky 

elektrického prúdu A, mA, μA   

meranie elektrického prúdu, 
ampérmeter   

elektrické sily a elektrické pole 

vo vodiči   

elektrické napätie, značka U, 
jednotky elektrického napätia 
V, kV   

meranie elektrického napätia, 
voltmeter   

Ohmov zákon I = U / R, elek-

trický - Ohmov zákon meranie 

elektrického odporu rezistora  

graf závislosti elektrického 

prúdu od elektrického napätia  

závislosť elektrického odporu 

od vlastností vodiča, reostat  

zapojenie spotrebičov v elek-

trickom obvode za sebou  za-

pojenie spotrebičov v elektric-

Žiak vie/dokáže  

- overiť experimentom, či 
je látka vodičom elektrického 
prúdu,   

- zakresliť elektrický ob-
vod pomocou schematických  

značiek,   

- zapojiť elektrický obvod 
podľa schémy,   

- vysvetliť na základe čas-
ticovej stavby látok vedenie 

elektrického prúdu v kovoch,  - 
odmerať veľkosť elektrického 

prúdu a elektrického napätia v 

elektrickom obvode,   

zostrojiť z nameraných hodnôt 

graf závislosti prúdu od napätia  

pre rezistor,   

- riešiť úlohy s využitím 

Ohmovho zákona,  - navrhnúť a 

zrealizovať meranie na dôkaz 

závislosti elektrického odporu 

od vlastností vodiča  

- riešiť kvalitatívne úlohy 
týkajúce sa elektrických obvo-
dov so spotrebičmi zapojenými 
za sebou a vedľa seba,   

- rozlíšiť termíny elek-
trická práca, elektrický výkon a 
pozná  

ich praktické využitie,  - 

navrhnúť a zrealizovať ex-

periment na dôkaz mag-

 Výklad, - 

motivačný 

rozhovor,  

- diskusia, 

- práca s  

literatúrou,  

- samostatné a sku-
pinové práce  

- žiakov, - 

motivačné pokusy 

k obsahu vyučova-

nia, - demonštrácia 

experimentu, po-

stupu,  činnosti, - 

ústne skúšanie 

frontálne  

- individu-

álne  

- slovné 

hodnotenie prak-

tických zručností, - 

hodnotenie  

grafov  

 

poznávacej (kognitívnej)  

- dokázať tvrdenie ex-
perimentom  

- zdokonaľovať sa v 
klasifikačnej analýze pri rozli-
šovaní javov, pojmov, (fyzi-
kálnych veličín),  
zákonov  

- pracovať s formál-

nymi operáciami pri hľadaní 

vzťahov medzi fyzikálnymi 

veličinami  

-čítať s porozumením texty 
úloh  

analyzovať situácie v 

úlohách tvorivo aplikovať 

poznatky pri riešení pro-

jektu komunikačnej -za-

kresliť schémou elektrický 

obvod  

- zapísať prehľadne 

údaje pri riešení úloh  

- vyhľadávať informá-

cie so zameraním na histo-

rické aspekty objavov z rôz-

nych zdrojov a pripraviť z 

nich stručný referát interper-

sonálnej -kooperovať v sku-

pine  

- akceptovať skupi-

nové rozhodnutia intraperso-

nálnej  

  

osobnostný a sociálny  

rozvoj  

- deliť si úlohy  

-niesť zodpovednosť  

  

environmentálna vý-
chova  

  

rozvíjať schopnosť ko-

operovať v skupine  

- organizovať 

prácu  

  

dopravná výchova  

- pozorovať 
svoje okolie vyhodno-
covať situáciu z hľa-
diska  

bezpečnosti  

  

tvorba projektu a  

prezentačné zručnosti  

  

- využívať IKT 
pri získavaní a spracú-
vaní informácii a pri 
prezentácii  
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kom obvode vedľa seba  elek-

trická práca, značka W, jed-

notky elektrickej práce J,  

kWh   

elektrický príkon, značka P,  

jednotky elektrického príkonu 
W, kW, MW   

magnetické pole v okolí vodiča 

a cievky s prúdom, elektromag-

net   

vedenie elektrického prúdu 
v kvapalinách, zdroje elek-
trického napätia  vedenie 
elektrického prúdu v ply-
noch   
bezpečnosť pri práci s elektric-
kými zariadeniami   

elektrická energia a jej premeny   

netického poľa v okolí vo-

diča (cievky) s prúdom, 

pozná využitie tohto javu,   

- vysvetliť na základe čas-
ticovej stavby látok vedenie 
elektrického prúdu v kvapali-
nách a plynoch, pozná praktické 
využitie tohto vedenia,   

- rešpektovať pravidlá 
bezpečnosti pri práci s elektric-
kými spotrebičmi a pravidlá 
ochrany pred bleskom,   

-vytvoriť a prezentovať projekt, 
v ktorom tvorivo využije zís-
kané poznatky.   

-  

- rešpektovať pravidlá 
pri práci s elektrickými spo-
trebičmi s vedomou ochra-
nou svojho zdravia  
  

-  

vlastnej práce  

  

- vyjadriť sa 

verbálne  

aj písomne  

  

-  
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Chémia  
  

 

Charakteristika predmetu   
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 tieto 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 spô-

sobilosti. 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, kto-

rých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v che-

mickom laboratóriu.   

  

Ciele učebného predmetu  
Cieľom vyučovania chémie na nižšom stupni osemročného gymnázia je oboznámiť žiakov s významom po-

znatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učeb-

nému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na našej škole je v čo najväčšej miere pri-

spieť 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 po-

trebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci sa učia precovať s odborným textom na 

primeranej úrovni a  vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú 

možnosť 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 aktív-

neho 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 ma-

nuálnych 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 v dostatočnej miere osvoja zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci  dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodi-

nách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.   

  

Ďalšie ciele  
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.  

Chémia 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 0 1 2 2 

Časová dotácia za 

šk. rok 

0 33 66 66 
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Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade načrtnúť objekt, sys-

tém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spo-

ločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi).  

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 urči-

tej 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 určitú otázku. Do 

tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporia-

danie 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 veli-

činy 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).  

  

Kompetencie žiakov  
  

a) k učeniu  

• schopnosť plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,   

• hľadá a rozvíja účinné postupy vo svojom učení,   

• kriticky pristupuje ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracováva a využíva pri svojom štú-

diu,  

  

b) komunikačné schopnosti   
• vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  

• vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,   

• zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  

• urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  

• vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie.   

  

c) riešenie problémov  

• analyzovať vybrané problémy,  

• aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh  

• používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových 

úloh,  

• využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  

• vedieť posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy  
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• zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy  

• logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov  

a využiť ich pri riešení problémových úloh,  

  

d) manuálne   

• schopnosť plánovať činnosti pri realizácii experimentov  

• používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

• dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

  

  

e) sociálne  

• vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

• pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  

• vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  

• prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

• hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

• prijíma ocenenie, radu a kritiku a čerpá poučenie pre ďalšiu prácu.  

  

  

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované metódami problé-

mového vyučovania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického , kritického a tvorivého mysle-

nia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých 

manuálnych zručností.  

Učebný predmet chémia v školskom vzdelávacom programe našej školy sa vyučuje ako povinný predmet v 

sekunde, tercii a v kvarte. Časová dotácia je 165 vyučovacích hodín s rozdelením do ročníkov 1 – 2 – 2 hodiny týž-

denne.  

Časová dotácia 1 hodiny je určená práci s delenou triedou a taktiež pri dvojhodinovej časovej dotácii je as-

poň jedna hodina týždenne určená práci s delenou triedou. Delené hodiny vyučujúci využíva najmä na formy aktív-

neho poznávania a bádania v chémii. Je v kompetencii učiteľa rozhodnúť, ktoré z experimentov bude realizovať for-

mou 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.  

  

LABORATÓRNE CVIČENIA  
Náplň LC závisí od materiálno - technického vybavenia školy, dostupnosti chemikálií, pričom musia byť do-

držané bezpečnostné predpisy a laboratórny poriadok. Minimálny počet LC pri dvojhodinovej časovej dotácii je 5 LC 

v danom školskom roku, pri časovej dotácii1 hodina týždenne 3 LC.  

Obsah  

DRUHÝ ROČNÍK (SEKUNDA)  

1. Látky a ich vlastnosti (1. časť)  

1.1 Látky a chémia  
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1.2 Poznávanie vlastností látok  

1.3 Pozorovanie a pokus v chémii  

              1.4 Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu  

              1.5 Chemické látky a zmesi  

              1.6 Oddeľovanie zložiek zmesí  

              1.7 Roztoky  

              1.8 Voda  

              1.9 Vzduch  

  

Námety na LC                                                            Námety na tvorbu projektov                                           

1. Filtrácia                                                                   1. Voda  

2. Kryštalizácia 2.Vzduch  

Alternatívne: Destilácia   

  

2. Premeny látok  

                2.1 Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí  

                2.2 Zmeny pri chemických reakciách  

  

Opakovanie učiva sekundy  

Námety na LC  Námety na tvorbu projektov   

1. Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie  1. Hasenie horiacich látok  

2. Sledovanie rozkladu peroxidu vodíka  2. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť   

    

Alternatívne:   

    chemických reakcií v bežnom  živote  

1. Študovanie vplyvu rôznych látok na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka  

2. Hasenie plameňa oxidom uhličitým, získaným reakciou octu a sódy bikarbóny   

  

TRETÍ ROČNÍK (TERCIA)  

3. Zloženie látok  

              3.1 Chemické prvky a zlúčeniny  

              3.2 Častice látok: atómy, molekuly a ióny  

              3.3 Periodická sústava prvkov  

4. Významné chemické prvky a zlúčeniny  

    

Námety na LC                                                 Námety na tvorbu projektov  

1. Príprava kyslíka a jeho vlastnosti                                                                 1. Kyslé dažde    

2. Príprava vodíka a jeho vlastnosti  

3. Príprava CO2 a jeho vlastnosti   

2. Periodická sústava prvkov a P.I. Mendelejev  

3. Význam niektorých kovových prvkov pre ľudský or-

ganizmus   
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4. Meranie pH roztokov  

5. Neutralizácia s použitím indikátora   

                                 

 Alternatívne:  

1. Príprava a vlastnosti SO2  

2. Alkalické kovy  

3. Sledovanie zmeny farby prírodného indikátora v závislosti od pH  

  

ŠTVRTÝ ROČNÍK (KVARTA)  

1. Látky a ich vlastnosti (2. časť)   

              1.10 Látkové množstvo a molárna hmotnosť  

           1.11 Zloženie roztokov  

           1.12 Chemické rovnice, stechiometria   

                

5. Zlúčeniny uhlíka  

           5.1 Vlastnosti jednoduchých organických látok  

           5.2 Uhľovodíky  

           5.3 Deriváty uhľovodíkov  

           5.4 Organické látky v živých organizmoch  

           5.5 Organické látky v bežnom živote  

  

Poznámka: červenou farbou uvedené rozširujúce učivo (resp. upresňujúce údaje), čiernou učivo uvedené v štátnom 

vzdelávacom programe   

  

  

  



 

193  

Učebné osnovy  
  

Chémia – sekunda – inovovaná    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kom-

petencie  
Prierezové témy  

7 TC 1.LÁTKY A ICH  

VLASTNOSTI  

(1.časť)  

1.1.LÁTKY A CHÉMIA vý-

znam chémie pre život člo-

veka, chémia ako veda, 

chemické deje, chemické 

deje, chemická výroba, 

látky a telesá, chemický vý-

robok, chemická surovina  

Žiak vie zaradiť chémiu medzi prírodné vedy, 

uviesť predmet štúdia chémie, rozlíšiť fyzikálne 

telesá a chemické látky, rozpoznať, či u bežne 

známych dejov dochádza ku chemickej premene, 

uviesť rôzne odvetvia priemyslu, ktoré súvisia s 

chémiou, zhodnotiť význam, prípadne riziká che-

mickej výroby vo svojom okolí  

vysvetľovanie, 

rozprávanie, roz-

hovor  

komunikačné 

schopnosti, rie-

šenie problémov,   

environmentálna výchova  

- ochrana života a zdravia, 

človek a svet práce - integ-

rácia práce s technikou, 

ľudské aktivity a problémy 

životného  

prostredia  

osobnostný a sociálny rozvoj 

- rozvoj schopnosti poznáva-

nia  
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2     1.2.POZNÁVANIE  

VLASTNOSTÍ LÁTOK  

pozorovanie vlastností lá-

tok: skupenstvo, farba, zá-

pach, rozpustnosť, horľa-

vosť na modelovej skupine 

látok (cukor, kuchynská 

soľ, piesok, modrá skalica, 

sklo, parafín, plast, voda, 

etanol – lieh, ocot) príklady 

chemicky čistých látok 

zmeny skupenstva- tope-

nie, tuhnutie, vyparovanie, 

sublimácia, skvapalnenie  

Žiak vie získať návyky systematického pozorovania 

vlastností látok, určiť spoločné a rozdielne vlast-

nosti látok,vymenovať príklady horľavých a nehor-

ľavých látok, rozpoznať skupenstvá látok a ich 

zmeny,   

vyhľadať pre vybrané látky v tabuľkách dôležité 

veličiny a orientovať sa v nich,  uviesť základné fy-

zikálne a chemické vlastnosti látok, navrhnúť a us-

kutočniť jednoduché pokusy na zistenie vlastností 

látok a zaznamenať ich výsledky,  

vysvetľovanie, 

problémové vyu-

čovanie, samo-

statná práca, 

opis  

manuálne a so-

ciálne kompeten-

cie  

osobnostný a sociálny rozvoj 

- rozvoj schopnosti poznáva-

nia environmentálna výchova  

- ochrana života a zdravia,  

občan - občianska spoločnosť 

a štát - povinnosti občana pri 

práci s chemickými látkami  

2     1.3.POZOROVANIE A  

POKUS V CHÉMII   zá-

kladné laboratórne po-

môcky a zariadenia, ich vy-

užitie v laboratóriu, spô-

soby zisťovania  

vlastností látok, pozorova-

nie a pokus, laboratórne 

práce 

Žiak vie dodržiavať zásady správneho a bezpeč-

ného zaobchádzania s laboratórnymi pomôc-

kami,získať návyky systematického pozorovania 

vlastností látok, pomenovať základné chemické 

pomôcky a nádoby a definovať ich využitie, chápať 

pozorovanie a pokus ako dôležité metódy skúma-

nia v chémii - experimentálnej vede 

rozhovor, vy-

svetľovanie 

práca s didaktic-

kým zameraním,  

riešenie problé-

mov, k učeniu 

environmentálna výchova  

- ochrana života a zdravia, ob-

čan, občianska spoločnosť a 

štát - povinnosti občana pri 

práci s chemickými látkami, 

práva a povinnosti občana pri 

haváriách, úniku chem.  

látok, požiaroch - diskusia o 

riešení konkrétnych problé-

mov na hodinách, ohľadupl-

nosť pri práci v chem. labora-

tóriu, človek a svet práce - in-

tegrácia práce s laboratórnou 

technikou osobnostný a so-

ciálny rozvoj- rozvoj schop-

nosti poznávania 
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2     1.4.BEZPEČNOSŤ  

PRÁCE V CHEMICKOM LA-

BORATÓRIU  

bezpečnosť práce v che-

mickom laboratóriu  zá-

kladné laboratórne po-

môcky a práca s nimi:  

skúmavka, kadička, desti-

lačná banka, odmerná 

banka, Petriho miska, fil-

tračný lievik, hodinové 

sklíčko, striekačka, oddeľo-

vací lievik, odmerný valec, 

pipeta, chladič, stojan, dr-

žiak, svorka, filtračný kruh, 

chemické kliešte, labora-

tórna lyžička, teplomer, fil-

tračný papier, trojnožka, 

kovová sieťka (s keramic-

kou vložkou), kahan, by-

reta, kryštalizačná miska 

zásady bezpečnosti práce v 

laboratóriu i v bežnom ži-

vote, laboratórny poria-

dok, prvá pomoc pri popá-

lení, poleptaní a porezaní...  

nebezpečné látky a  

prípravky (R-, S- vety), spô-

sob uchovávania látok, po-

pis obalov s látkami, pikto-

gramy, varovné značky a 

ich význam 

Žiak vie použiť správnu techniku pri práci s labora-

tórnymi váhami, odmerným valcom a pipetou. vie 

rozlíšiť základné piktogramy označujúce nebez-

pečné látky, dodržiavať zásady správneho a bez-

pečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôc-

kami, používať ochranné pomôcky,  vymenovať 

príklady nebezpečných látok,  pracovať bezpečne 

s vybranými, dostupnými a bežne používanými lát-

kami, hodnotiť ich rizikovosť, posúdiť nebezpeč-

nosť vybraných látok, s ktorými sa ešte pracovať 

nesmie,  dodržať disciplínu a poriadok pri uskutoč-

ňovaní pokusov a zásady uvedené v laboratórnom 

poriadku,  popísať zásady prvej pomoci pri práci 

so žieravinami, horľavinami, porezaní,... objasniť 

najefektívnejšie konanie v modelových príkladoch 

havárií s únikom nebezpečných látok, organizovať 

a plánovať svoju pracovnú činnosť počas labora-

tórnych technologický postup pri zostavovaní apa-

ratúr, pracovať podľa návodu v postupe, uskutoč-

ňovať montáž a demontáž jednoduchých apara-

túr, hodnotiť výsledky svojho pokusu a samo-

statne zapísať výsledky pozorovaní a priebeh po-

kusov do záverov protokolov cvičení, dodržovať  

vysvetľovanie, 

opis, pozorova-

nie  

komunikačné 

schopnosti  

environmentálna výchova  

- ochrana života a zdravia, ob-

čan, občianska spoločnosť a 

štát - povinnosti občana pri 

práci s chemickými látkami, 

práva a povinnosti občana pri 

haváriách, úniku chem.  

látok, požiaroch - diskusia o 

riešení konkrétnych problé-

mov na hodinách, ohľadupl-

nosť pri práci v chem. labora-

tóriu, človek a svet práce- in-

tegrácia práce s laboratórnou 

technikou osobnostný a so-

ciálny rozvoj - kooperácia, se-

baregulácia, sebaorganizácia, 

kreativita...  
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1     1.5.CHEMICKÉ LÁTKY A 

ZMESI  

Látka, chemicky čistá  

látka, prvok, zlúčenina,  

homogénna a hetero-

génna zmes, emulzia, 

suspenzia, pena, aerosól,  

otvorená a uzavretá sú-

stava, roztok, príklady 

chemicky čistých látok a 

zmesí, rovnorodé a rôz-

norodé zmesi, zložky 

zmesí, príprava zmesí  

Žiak vie rozlíšiť chemicky čisté látky a zmesi,  rov-

norodé a rôznorodé zmesi pomocou ich charak-

teristických znakov a skupenstva, uviesť príklady 

rovnorodých a rôznorodých zmesí, pripraviť vy-

branú zmes, rozlíšiť zmesi podľa veľkosti častíc - 

rovnorodé a rôznorodé,  

problémové vy-

učovanie, de-

monštrácia, po-

zorovanie  

riešenie problé-

mov, komuni-

kačné schop-

nosti  

environmentálna výchova  

- človek a svet práce - integ-

rácia práce s technickými 

materiálmi  

2     1.6.ODDEĽOVANIE ZLO-

ŽIEK ZMESÍ spôsoby od-

deľovania zložiek zmesí: 

odparovanie, usadzova-

nie,  

kryštalizácia, filtrácia, des-

tilácia, sublimácia,   

laboratórne práce  

 

Žiak vie dodržiavať zásady správneho a bezpeč-

ného zaobchádzania s laboratórnymi pomôc-

kami, navrhnúť a uskutočniť vhodný spôsob od-

delenia zložiek zmesi: destilácia, filtrácia, usadzo-

vanie, kryštalizácia,  

odparovanie, pripraviť roztok daného zloženia,  

popísať rôzne spôsoby oddeľovania zložiek zmesí, 

uviesť príklady praktického využitia filtrácie, usa-

dzovania, kryštalizácie, sublimácie, destilácie, od-

parovania, popísať filtračnú a destilačnú apara-

túru, 

demonštrácia, 

pozorovanie, 

opis  

k učeniu,  

sociálne, manu-

álne  

environmentálna výchova  

- človek a svet práce, tech-

nika  
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2     1.7.ROZTOKY  

roztoky: rozpúšťadlo, 

rozpustená látka vodný 

roztok, nasýtený  

roztok plynné a kva-

palné roztoky, tuhé 

roztoky  

(zliatiny)  

hmotnostný zlomok zložky 

v roztoku, príprava rozto-

kov, rozpúšťanie látok, ne-

nasýtený roztok, koncen-

trované, zriedené roztoky, 

hmotnostné percento, zlo-

ženie roztokov, hmotnosť 

roztoku, hmotnosť rozpus-

tenej látky  

Žiak vie rozlíšiť pojmy roztok, rozpustená látka, 

rozpúšťadlo, vypočítať hmotnostný zlomok zložky 

v roztoku; hmotnosť rozpustenej látky, rozpúš-

ťadla a roztoku, pripraviť roztoky daného zloženia 

podľa daného návodu,  

pripraviť (jednoducho, bez výpočtu) nasýtený roz-

tok, uviesť príklady chemických látok rozpustných 

aj nerozpustných vo vode, vodných roztokov v 

domácnosti, príklady roztokov v rôznych skupen-

stvách: plynné, kvapalné a tuhé roztoky, uviesť 

základné faktory, ktoré ovplyvňujú rozpúšťanie 

pevných látok  

vysvetľovanie, 

rozprávanie, 

prednáška  

komunikačné 

schopnosti, k 

učeniu  

environmentálna výchova  

- človek a svet práce, technika  

1  

  

  

  

  

  

  

   1.8.VODA  

voda ako chemicky čistá 

látka (destilovaná voda) 

voda ako zmes látok (mi-

nerálna, pitná, úžitková, 

odpadová) úprava pitnej 

vody čistenie odpadových 

vôd, význam vody pre život 

na Zemi, kolobeh vody, vý-

znam minerálnych vôd, čis-

tičky odpadových vôd  

Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi 

vôd, uviesť príklady rôznych druhov vôd, posúdiť 

význam vody pre život z hľadiska príčin a dôsled-

kov ich znečistenia, vysvetliť rozdiel medzi čiste-

ním odpadových vôd a úpravou pitnej vody, skú-

mať vlastnosti rôznych druhov vôd,  

modelovať jednoduchými pokusmi postupy čiste-

nia vôd, význam vody pre život, opísať možnosti 

úpravy a čistenia vôd, dôsledky znečistenia vôd, 

vymenovať základné fyzikálne a chemické vlast-

nosti vody ako chemickej látky  

beseda, rozho-

vor, problémové 

vyučovanie, pro-

jekty  

  

  

  

  

sociálne, riešenie 

problémov  

  

  

environmentálna výchova - 

ochrana života a zdravia, ľud-

ské aktivity a problémy život-

ného prostredia - porušova-

nie rovnováhy v  

prírode tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti me-

diálna výchova: práca s in-

formáciami  
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1  

  

  

  

  

  

  

  1.9.VZDUCH  

zdroje znečistenia vzdu-

chu: prach, výfukové 

plyny, splodiny horenia a 

priemyselné splodiny, vý-

znam vzduchu pre život 

na Zemi čistota ovzdušia, 

smog, ozónová vrstva a 

jej  

význam  

žiak vie vymenovať základné zložky vzduchu, chá-

pať význam vzduchu pre život, vymenovať sklení-

kové plyny, zhodnotiť význam jednotlivých zložiek 

vzduchu pre živé organizmy, pozná príčiny vzniku 

ozónovej diery a skleníkového efektu a ich ná-

sledky na našu planétu, význam ozónovej vrstvy, 

vie vymenovať hlavné zdroje znečistenia ovzdušia 

(spaľovanie odpadov - potreba separovaného 

zberu) a možnosti zníženia ich vplyvu, starostli-

vosť o čistotu ovzdušia  

  

beseda, vysvet-

ľovanie, rozho-

vor, problémové 

vyučovanie, pro-

jekty  

  

riešenie problé-

mov, komuni-

kačné schop-

nosti, sociálne  

  

biológia zemepis - atmo-

sféra environmentálna 

výchova   ochrana života 

a zdravia mediálna vý-

chova:  

prezentačné zručnosti práca 

s informáciami  

7  TC 2. PREMENY LÁ-

TOK  

2.1.SPOZNÁVANIE  

CHEMICKÝCH LÁTOK  

V NAŠOM OKOLÍ  

pozorovanie chemických 

dejov (chemická reakcia, 

reaktant, produkt), zákon 

zachovania hmotnosti, 

chemické zlučovanie, 

chemický rozklad, zá-

palná teplota, horľavina, 

požiar hasenie látok,   

hasiace látky  

žiak vie uviesť príklady prakticky dôležitých che-

mických reakcií, rozlíšiť reaktanty a produkty v 

chemických reakciách, uskutočniť podľa návodu 

pokusy na chemické zlučovanie a chemický roz-

klad, zdôvodniť zásady hasenia látok na modelo-

vých príkladoch zo života, dodržiavať zásady bez-

pečnej práce s horľavinami,  

navrhnúť s pomocou učiteľa modelový pokus na 

hasenie, rozlíšiť chemický a fyzikálny dej, vie vy-

menovať príklady horľavých a nehorľavých látok,  

pozná označenie horľavín, uviesť príklady che-

mických reakcií z bežného života, rozlíšiť reak-

tanty a produkty, rozlíšiť na príkladoch reakcie 

chemického rozkladu a chemického zlučovania    

beseda, vysvet-

ľovanie, rozho-

vor, problémové 

vyučovanie, pro-

jekty  

riešenie problé-

mov, komuni-

kačné schop-

nosti, sociálne  

environmentálna výchova:  

ľudské aktivity a  

problémy život. Prostredia, 

vzťah človeka k prostrediu, 

ochrana života a zdravia fy-

zika  

osobnostný a sociálny  

rozvoj:                     osobná  

zodpovednosť pri používaní 

chemických látok, nebezpe-

čenstvo havárií  
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6    2.2.ZMENY PRI CHEMIC-

KÝCH REAKCIÁCH  

tepelné zmeny pri che-

mických reakciách 

(exotermické a endoter-

mické reakcie), rýchlosť 

chemických reakcií, prí-

klady pomalých a rých-

lych reakcií,   

faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických  

reakcií,             

prvé laboratórne cvičenie  

druhé laboratórne cviče-

nie  

 

Žiak vie vymenovať príklady exotermických a en-

dotermických reakcií známych zo života, uskutoč-

niť pokusy na meranie tepelných zmien pri che-

mických reakciách, zaznamenať výsledky pokusov 

do tabuliek a interpretovať ich, rozlíšiť pomalé a 

rýchle reakcie, uskutočniť a vyhodnotiť experi-

menty o vplyve rôznych faktorov na rýchlosť che-

mickej reakcie s dôrazom na bežný život, pozná 

telefónne číslo hasičov, vie používať ochranné 

pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít, po-

zná zásady bezpečnej práce v chemickom labora-

tóriu, vie vykonať podľa návodu žiacky pokus, vie 

pozorovať deje  sprevádzajúce pokus. 

beseda, vysvet-

ľovanie, rozho-

vor, problémové 

vyučovanie,  

projekty, samo-

statná práca, 

pozorovanie, 

pokus  

k učeniu, so-

ciálne, manu-

álne,   riešenie 

problémov, ko-

munikačné 

schopnosti  

fyzika  

osobnostný a sociálny  

rozvoj:                      rozvoj  

schopnosti poznávania člo-

vek a svet práce integrácia 

práce s technikou ochrana 

živ. a zdravia občan, obč. 

spoločnosť a štát: povinnosti 

občana pri práci s chemickými 

látkami, práva a povinnosti 

občana pri haváriách, úniku 

chem. látok, požiaroch - disku-

sia o riešení konkrétnych 

problémov na hodinách, ohľa-

duplnosť pri práci v chemic-

kom laboratóriu mediálna vý-

chova:  

prezentačné zručnosti práca 

s informáciami  

Námety na LC  

1. Vplyv faktorov na 

rýchlosť chemickej reakcie  

2. Sledovanie rozkladu 

peroxidu vodíka  

Alternatívne: Študovanie 

vplyvu rôznych látok na 

rýchlosť rozkladu pero-

xidu vodíka Hasenie pla-

meňa oxidom uhličitým, 

získaným reakciou octu 

a sódy bikarbóny 
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 Chémia – tercia – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kom-

petencie  
Prierezové témy  

 20  TC 3. ZLOŽENIE  

LÁTOK                     

3.1 CHEMICKÉ 

PRVKY A  

ZLÚČENINY  

prvok, značka prvku 

zlúčenina, chemický 

vzorec      

makroskopický po-

hľad na chemicky 

čisté látky (che-

mický prvok, che-

mická zlúčenina), 

symbolické vyjadre-

nie zloženia látok 

(značky a vzorce), 

slovenský a latinský 

názov prvku, zmes, 

chemicky čistá látka  

Žiak vie rozlíšiť pojmy chemický prvok a che-

mická zlúčenina, vysvetliť zloženie látok, pozná 

rozdelenie látok podľa zloženia na zmesi a che-

micky čisté látky, pozná význam chemických 

značiek prvkov a chemického vzorca, 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  

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti  

komunikačných 

schopností,  

identifikácie 

problémov, na-

vrhovania rie-

šení a schop-

nosti ich riešiť  

fyzika- atomistika, zloženie 

telies  

osobnostná a sociálna vý-

chova:  

rozvoj osobnosti a pozna-

nia, kreativita, prezentova-

nie vlastných názorov… en-

vironmentálna výchova: ži-

jeme v Európe, na Zemi: vý-

znamní vedci a ich prínos 

vede a ľudstvu  
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 12  3.2 ČASTICE  

LÁTOK: ATÓMY,  

MOLEKULY A IÓNY 

častice látok, atóm, 

elektrónový obal 

atómu, jadro atómu 

mikročastice (pro-

tón, neutrón, elek-

trón), protónové 

číslo  

chemická väzba, 

elektrónový pár, 

molekula ión, ka-

tión, anión oxidá-

cia, redukcia, oxi-

dačnoredukčné 

reakcie  

mikroskopický po-

hľad na látky: časti-

cový model látky 

(atóm, ión, mole-

kula), stavba atómu 

a jeho model (elek-

trónový obal, jadro 

atómu, protón, ne-

utrón, elektrón)  po-

zorovanie vlastností 

iónových, kova-

lentných a kovových 

látok (lesk, tvrdosť, 

kujnosť, elektrická a 

tepelná vodivosť, 

magnetizmus)  che-

mické väzby v nie-

ktorých látkach (ko-

valentná a iónová 

väzba), protónové 

číslo,  elektrónový 

pár, katión, anión, 

oxidácia, redukcia, 

redoxné reakcie 

Žiak vie rozlíšiť pojmy atóm, molekula a ión,  vy-

svetliť pozorované zmeny sprevádzajúce rozpúš-

ťanie látok na základe poznania ich časticového 

zloženia, pozorovať vlastnosti látok, opísať 

stavbu atómu, pozná označenie elektrického ná-

boja protónov, elektrónov, neutrónov, zapísať 

protónové číslo atómov, určiť počet elektrónov 

v atóme z hodnoty protónového čísla, zapísať a 

vysvetliť vznik iónov z atómov, vysvetliť vznik 

chemickej väzby v látkach H2, NaCl, zapísať a 

prečítať vzorce dvojatómových a viacatómových 

molekúl (napr. H2, O2, Cl2, CO2, H2O), určiť druh a 

počet atómov v konkrétnom príklade molekuly, 

pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo 

atómu zvyšuje, pri ktorom sa oxidačné číslo 

atómu znižuje, uviesť príklady priebehu oxi-

dačno-redukčných reakcií v bežnom živote  

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom, 

praktické cviče-

nie  

v oblasti  

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, na-

vrhovania rie-

šení a schop-

nosti ich riešiť,  

manuálne zruč-

nosti  

fyzika- atomistika mediálna 

výchova: práca s informá-

ciami, referáty tvorba pro-

jektu, prezentačné zručnosti 

osobnostná a sociálna vý-

chova:  

poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so 

žiakmi, navodenie problémo-

vej  

situácie v oblasti chémie, 

rozvoj osobnosti a pozna-

nia, kreativita, prezentova-

nie vlastných názorov…  

 

 1  3.3 PERIODICKÁ  

SÚSTAVA PRVKOV  

periodická sústava 

prvkov, skupiny, 

periódy projekty  

opis periodickej 

tabuľky prvkov 

(ďalej len PTP), 

skupiny a periódy,  

Mendelejev  

Žiak sa vie orientovať v periodickej tabuľke prvkov 

(ďalej len PTP), pozná význam objavu periodickej 

sústavy prvkov a meno autora (D.  

I.Mendelejev), vie určiť počet radov a stĺpcov v pe-

riodickej tabuľke prvkov (1. – 18.), určiť umiestne-

nie (perióda a skupina) konkrétneho prvku na zá-

klade hodnoty jeho protónového čísla  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom,  

v oblasti  

komunikačných 

schopností, iden-

tifikácie problé-

mov, navrhova-

nia riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

ENVIRONMENTÁLNA VÝ-

CHOVA: žijeme v Európe, 

na Zemi: významní vedci a 

ich prínos vede a ľudstvu  
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  30  TC 4. VÝZNAMNÉ  

CHEMICKÉ PRVKY  

A ZLÚČENINY       kys-

lík a jeho zlúčeniny 

(oxidy) vodík a jeho 

vlastnosti, použitie 

zlúčeniny vodíka (ky-

seliny,kyslíkaté a bez-

kyslíkaté, kyslé roz-

toky)  

alkalické kovy a ich 

zlúčeniny  

(hydroxidy, zásadité 

roztoky)  

soli (neutralizácia, 

pH, stupnica pH, in-

dikátor) kovy a ich 

zlúčeniny  

(v ľudskom orga-

nizme a v bežnom 

živote) názvoslovie 

oxidov, kyselín,  

vlastnosti látok a ich 
súvislosti s PTP,  vo-
dík, kyslík (ozón)  že-
lezo, alkalické kovy 
(sodík, draslík)  halo-
gény (fluór, chlór. 
bróm, jód)  vzácne 
plyny, oxidy  
(oxid uhoľnatý, oxid 
uhličitý, oxid siričitý, 
oxid sírový, oxid vápe-
natý, oxid kremičitý, 
oxidy dusíka), kyseliny  

(kyselina chlorovodí-

ková, kyselina du-

sičná, kyselina uhli-

čitá, kyselina sírová),  

hydroxidy (hydroxid 

sodný, hydroxid dra-

selný, hydroxid vápe-

natý), soli (chlorid 

sodný, chlorid dra-

selný, síran vápenatý, 

síran meďnatý, uhliči-

tan sodný,  

Źiak vie vyvodiť možné vlastnosti prvkov a ich zlú-

čenín podľa ich umiestnenia v PTP, uplatniť zá-

kladné pravidlá názvoslovia halogenidov a oxidov 

s využitím PTP, porovnať vlastnosti vybraných oxi-

dov, hydroxidov, kyselín a solí,  posúdiť vplyv vy-

braných oxidov, hydroxidov, kyselín a solí na ži-

votné prostredie, uviesť príklady použitia vybra-

ných oxidov, hydroxidov, kyselín a solí, vysvetliť 

vznik skleníkového efektu a kyslých dažďov a ich 

vplyv na životné prostredie, orientovať sa v stup-

nici pH,  určiť pomocou indikátora pH roztoku, 

uviesť príklady využitia neutralizácie, overiť prak-

ticky priebeh, prejavy a výsledky neutralizačných a 

oxidačnoredukčných reakcií, vymenovať základné 

vlastnosti a použitie vodíka a kyslíka, určiť oxi-

dačné čísla atómov prvkov v oxidoch, vie aplikovať 

pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, kyselín a 

hydroxidov, 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 re-

akciou HCl, NaOH s vodou, opísať neutralizáciu 

ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s 

hydroxidom sodným a zapísať chemickou rovni-

cou, poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodí-

kovej v ľudskom  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom, praktické 

cvičenie  

v oblasti  

komunikačných 

schopností, iden-

tifikácie problé-

mov, navrhova-

nia riešení a 

schopnosti ich 

riešiť,  

manuálne zruč-

nosti  

biológia jazyk slo-

venský fyzika ob-

čan, občianska  

spoločnosť  

a štát- povinnosti občana pri 

práci s chemickými látkami, 

práva a povinnosti občana pri 

haváriách, úniku chem. látok, 

požiaroch diskusia o riešení 

konkrétnych problémov na 

hodinách, ohľaduplnosť pri 

práci v chem. laboratóriu en-

vironmentálna výchova:  

človek a životné prostredie ži-

votné prostredie regiónu a 

Slovenska, človek a svet 

práce- výroba a technika 

ochrana života a zdravia ži-

jeme v Európe, na Zemi - glo-

bálne problémy pri riešení 

problémov s porušovaním 

prírodnej  
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  hydroxidov názvoslo-

vie vybraných solí 

projekty  

uhličitan vápenatý, 
hydrogenuhličitan 
sodný), pozorovanie 
kyslých a zásaditých 
vlastností látok (indi-
kátor, kyselina, zá-
sada, neutralizácia, 
pH stupnica)  pozoro-
vanie oxidačných a  

redukčných vlast-

ností látok (oxi-

dačno-redukčné re-

akcie), kyselina bez-

kyslíkatá aj kyslíkatá,  

kovy názvoslovie jed-

noduchých anorga-

nických zlúčenín - 

oxidy, kyseliny, hyd-

roxidy a soli - siriči-

tany, dusičnany, fos-

forečnany  

organizme, uviesť význam katiónov sodíka, dras-

líka, horčíka, vápnika a železa pre ľudský organiz-

mus a ich potravinové zdroje, zdôvodniť nega-

tívny vplyv nadbytku NaCl v potrave pre ľudský 

organizmus, vedieť pracovať s roztokmi indikáto-

rov a indikátorovými papierikmi, vedieť pozoro-

vať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a  

interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu, 

vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované 

údaje a informácie  

  rovnováhy v dôsledku ľud-

skej aktivity, kyslé daždeži-

jeme v Európe – významní 

vedci a ich prínos vede a 

ľudstvu mediálna výchova: 

práca s informáciami osob-

nostná a sociálna výchova:  

poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti- rozhovory so 

žiakmi, navodenie problémo-

vej situácie v oblasti chémie 

sebaregulácia, organizačné 

schopnosti a efektívne rieše-

nie problémov - organizácia 

práce vlastnej alebo v sku-

pine pri lab.  

cvičení, rozhodovanie a rieše-

nie problémov, ohľaduplnosť, 

disciplinovanosť, ochota po-

môcť  

  3  Opakovanie učiva  

tercie  

pojmový aparát z 

predchádzajúcich 

učív  

Požiadavky kladené na žiaka v 

predchádzajúcich učivách  

beseda, vysvet-

ľovanie, rozho-

vor, problémové 

vyučovanie,  

projekty, samo-

statná práca,  

k učeniu, so-

ciálne, manu-

álne,   riešenie 

problémov, ko-

munikačné 

schopnosti  

osobnostný a sociálny  

rozvoj:                      rozvoj  

schopnosti  

poznávania  
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          NÁMETY NA LC :  

1. Príprava kyslíka a jeho vlastnosti  

2. Príprava vodíka a jeho vlastnosti  

3. Príprava CO2 a jeho vlastnosti  

4. Meranie pH vybraných roztokov látok  

      NÁMETY NA TVORBU PRO-

JEKTOV:  

1. Kyslé dažde  

2. Periodická sústava 

prvkov a P.I. Mendelejev  

    bežného života  

5. Neutralizácia s použitím indikátora Alterna-

tívne:  

1. Príprava a vlastnosti SO2  

2. Alkalické kovy  

3. Sledovanie zmeny farby prírodného indi-

kátora v závislosti od pH  

4. Redoxné reakcie  

  3. Význam niektorých kovo-

vých prvkov pre ľudský orga-

nizmus  

  

  Chémia – kvarta – inovovaná   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kom-

petencie  
Prierezové témy  

 1  1. Úvodná ho-

dina  

základná terminoló-

gia  

Žiak sa oboznámi s cieľom vyučovania 

CHE v kvarte  

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti  

komunikačných 

schopností  

Ochrana života a zdravia, envi-

ronmentálna výchova, mediálna 

výchova, osobnostný a sociálny 

rozvoj,   
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  1  2. Opakovanie učiva 

tercie, názvoslovie 

solí, neutralizácia  

základná terminoló-

gia názvoslovia pre-

beraného v tercii  

Žiak si zopakuje vedomosti a zručnosti pri 

tvorbe a precvičovaní vzorcov rôznych 

anorganických zlúčenín  

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti  

komunikačných 

schopností  

matematika, logika  

  6  TC 1. LÁTKY A ICH  

VLASTNOSTI  

(2.časť)  

1.10 LÁTKOVÉ  

MNOŽSTVO A MO-

LÁRNA  

HMOTNOSŤ  

Látkové množstvo, 

jednotka  

látkového množstva  

– mól molárna 

hmotnosť, jed-

notka molárnej 

hmotnosti  

Žiak vie porovnať hmotnosť 1 mólu ató-

mov rôznych prvkov, vypočítať molárnu 

hmotnosť zlúčenín zo známych molár-

nych hmotností atómov prvkov tvoria-

cich zlúčeninu,  vypočítať látkové množ-

stvo látky, ak je zadaná hmotnosť látky 

a molárna hmotnosť látky.  

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti  

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, na-

vrhovania rie-

šení a schop-

nosti ich riešiť 

fyzika- atomistika, zloženie te-

lies osobnostná a sociálna vý-

chova:  

rozvoj osobnosti a pozna-

nia, kreativita, prezentova-

nie vlastných názorov… en-

vironmentálna výchova: v 

žijeme v Európe, na Zemi: 

významní vedci a ich prínos 

vede a ľudstvu 

 

  3 1.11 ZLOŽENIE  

ROZTOKOV  

hmotnostný zlomok  

zložky v roztoku  a 

hmotnostné per-

cento koncentrácia 

látkového množ-

stva  

Žiak vie vypočítať hmotnostný zlomok 

zložky v roztoku; hmotnosť rozpustenej 

látky, rozpúšťadla a roztoku, pripraviť roz-

toky daného zloženia podľa daného ná-

vodu, vypočítať látkové množstvo a hmot-

nosť látky potrebnej na prípravu roztoku s 

určitým objemom a koncentráciou látko-

vého množstva.  

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti  

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, na-

vrhovania rie-

šení a schop-

nosti ich riešiť  

ENVIRONMENTÁLNA  

VÝCHOVA  

v človek a svet práce, technika  

v ochrana života a zdravia – zlože-

nie potravín, čistiacich  

prostriedkov  

MATEMATIKA  
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 5 1.12 CHEMICKÉ  

ROVNICE,  

STECHIOMETRIA  

chemická rovnica- 

zápis, vzťah s reak-

ciou, koeficienty 

hmotnostné 

vzťahy v chemic-

kých rovniciach - 

výpočty (rozširu-

júce učivo)  

Žiak vie vysvetliť význam stechiometric-

kých koeficientov v chemickej rovnici,  

doplniť stechiometrické koeficienty v 

jednoduchých chemických schémach na 

základe jednoduchej bilancie počtu ató-

mov prvkov v reaktantoch a produk-

toch,aplikovať pravidlá výpočtu stechio-

metrických koeficientov v jednoduchých 

rovniciach redoxných reakcií (čiastkové 

redoxné systémy, polreakcie) vypočítať 

hmotnosť (resp. koncentráciu, látkové 

množstvo,) reaktantov resp. produktov z 

chemickej rovnice na základe známej 

hmotnosti (resp. koncentrácie, látkového 

množstva, objemu plynu) jednej látky.   

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti  

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, na-

vrhovania rie-

šení a schop-

nosti ich riešiť  

MATEMATIKA  

FYZIKA  

ENVIRONMENTÁLNA VÝ-

CHOVA: vŽijeme v Európe, 

na Zemi: významní vedci a 

ich prínos vede a ľudstvu  

 20  TC 5. ZLÚČENINY  

UHLÍKA  

5.1 VLASTNOSTI  

JEDNODUCHÝCH  

ORGANICKÝCH  

LÁTOK  

pozorovanie vlast-

ností organických lá-

tok: správanie sa pri 

zahrievaní, rozpus-

tnosť vo vode a v or-

ganických rozpúšťad-

lách, horľavosť, zlo-

ženie organických lá-

tok (najdôležitejšie  

Žiak vie rozlíšiť anorganické a organické 

látky, realizovať jednoduché pokusy na 

rozlíšenie a identifikáciu anorganických a 

organických látok, pozná typ väzby medzi 

atómami v alkánoch, alkénoch a alkínoch, 

vie opísať druhy väzieb, ktoré atóm uhlíka 

vytvára v molekulách org.  

zlúčenín (kovalentná, nepolárna, polárna, 

jednoduchá, dvojitá,schopnosť reťazenia  

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti  

komunikačných 

schopností,  

identifikácie 

problémov, na-

vrhovania rie-

šení a schop-

nosti ich riešiť  

ČLOVEK A SVET  

PRÁCEINTEGRÁCIA  

PRÁCE S LABORATÓRNOU  

TECHNIKOU  

OSOBNOSTNÁ A SOCIÁLNA  

VÝCHOVA: ROZVOJ  

OSOBNOSTI A  

POZNANIA, KREATIVITA,  

PREZENTOVANIE  
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   prvky organických 

zlúčenín), stavba 

organických látok 

(štvorväzbovosť 

atómu uhlíka, uhlí-

kový reťazec, otvo-

rený a uzavretý re-

ťazec,jednoduchá, 

dvojitá a trojitá 

väzba), molekulový, 

štruktúrny a zjed-

nodušený štruk-

túrny vzorec  

  

atómov uhlíka) a väzbové uhly v org. mo-

lekulách- intuitívne,uhlík v org. chémii: 

primárny, sekundárny, terciárny, kvar-

térny, nulárny, štvorväzbovosť uhlíka, vie  

definovať pojmy acyklický – priamy, roz-

vetvený, cyklický reťazec, klasifikovať org. 

zlúčeniny podľa väzieb, reťazca, zloženia 

(uhľovodíky, deriváty uhľovodíkov), napí-

sať chemické vzorce (molekulové, racio-

nálne, štruktúrne, zjednodušené štruk-

túrne) jednoduchších org. zlúčenín   

  VLASTNÝCH  

NÁZOROV  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA:  

v ochrana života a zdravia v 

človek a životné prostredie 

v ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia –  

porušovanie rovnováhy v prírode  

v občan, občianska spoločnosť a 

štát povinnosti občana pri práci s 

chemickými látkami, práva a po-

vinnosti občana pri haváriách, 

úniku chem. látok, požiaroch  
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 7  5.2 UHĽOVODÍKY  vlastnosti a použitie 

najjednoduchších 

organických látok: 

nasýtené a nenasý-

tené uhľovodíky  al-

kány (metán, etán, 

propán, bután)  

alkény (etén)  

alkíny (etín)  prí-

rodné zdroje uhľo-

vodíkov  uhľovo-

díky ako palivo  po-

lymerizácia, makro-

molekula oktánové 

číslo benzínu  

Žiak vie rozlíšiť najjednoduchšie uhľovo-

díky, vymenovať prírodné zdroje uhľovodí-

kov, spôsob ich vzniku, získavania, spraco-

vania a využitia,  vymenovať alternatívne 

zdroje energie a ich využívanie v súčas-

nosti, napísať vzorce uhľovodíkov:  

- alkány: metán, etán, propán, 
bután, - alkény: etén,  

- alkíny: etín (acetylén),  opísať 

vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, vý-

bušnosť) výskyt a použitie metánu, 

etánu, propánu, butánu, eténu, etínu a 

benzénu,  pozná použitie propán-butá-

novej zmesi a vie vysvetliť, aké nebez-

pečenstvo hrozí pri unikaní tejto zmesi z 

tlakovej nádoby v uzavretom priestore, 

vymenovať produkty horenia uhľovodí-

kov, opísať polymerizáciu na príklade 

vzniku polyetylénu z eténu, uviesť nega-

tívne vplyvy produktov vznikajúcich pri 

spaľovaní uhlia na životné prostredie, 

vymenovať základné frakcie spracova-

nia ropy (napr. nafta, benzín, oleje, as-

falt), vymenovať druhy benzínu, ktoré 

sa v súčasnosti u nás používajú ako pa-

livo do automobilov, vysvetliť súvislosť 

medzi oktánovým číslom benzínu a jeho 

kvalitou, vymenovať plynné latky, kto-

rými prispieva automobilová doprava k 

znečisťovaniu ovzdušia 

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti  

manuálnych  

zručností, ko-

munikačných 

schopností,  

identifikácie 

problémov, na-

vrhovania rie-

šení a schop-

nosti ich riešiť  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA:  

v ochrana života a zdravia v človek 

a životné prostredie- negatívne 

pôsobenie uhľovodíkov na život. 

prostredie (ropné havárie, únik 

zemného plynu), ekologický aspekt 

spaľovania fosílnych palív, alterna-

tívne zdroje energie   človek a svet 

práce  

integrácia práce s laboratór-

nou technikou,  výroba a tech-

nika  

MEDIÁLNA VÝCHOVA:  

v práca s informáciami 

v referáty  

TVORBA PROJEKTU A  

PREZENTAČNÁ  

ZRUČNOSŤ  

GEOLÓGIA  

FYZIKA - SPAĽOVACIE MOTORY 
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 7  5.3 DERIVÁTY UHĽO-

VODÍKOV  

deriváty uhľovodíkov 

(kyselina octová, me-

tanol, etanol, acetón)  

halogénderiváty kyslí-

katé deriváty  

Žiak vie  rozlíšiť uhľovodíky a deriváty uhľo-

vodíkov, uviesť vlastnosti a použitie derivá-

tov,  zdôvodniť negatívny vplyv a dôsledky 

pôsobenia metanolu, etanolu a acetónu na 

ľudský organizmus, vyznačiť na konkrét-

nych príkladoch derivátov uhľovodíkov uh-

ľovodíkový zvyšok a charakteristickú sku-

pinu,pozná názvy a vzorce:  

- halogénderivátov (chlórmetán),  

- alkoholov (metanol, etanol), - kar-

boxylových kyselín (kyselina mravčia, kyse-

lina octová), najdôležitejšie vlastnosti a 

možnosti využitia chloroformu, metanolu a 

etanolu, kyseliny octovej a acetónu,vie vy-

svetliť, prečo sa halogénderiváty uhľovodí-

kov zaraďujú medzi ekologické jedy, zdô-

vodniť nebezpečenstvo používania freó-

nov,  pozná spôsoby zneškodňovania zvyš-

kov farieb a rozpúšťadiel ako nebezpeč-

ných odpadov, pôvod názvu kyseliny mrav-

čej.  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

v oblasti  

komunikačných 

schopností, iden-

tifikácie problé-

mov, navrhova-

nia riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA:  

v človek a svet práce - výroba  

a technika, integrácia práce s 

technikou v človek a životné  

prostredie – toxické pôsobenie 

halogénderivátov- DDT, freóny, 

polychlórované bifenyly, návyko-

vosť niektorých látok v ochrana ži-

vota a zdravia:  

zneužitie niektorých halogénderivátov 

na vojnové účely  

BOL, alkoholizmus mladistvých  

MEDIÁLNA VÝCHOVA:  

v práca s informáciami v 

referáty v kritické číta-

nie  

TVORBA PROJEKTU  

A PREZENTAČNÁ ZRUČNOSŤ  

BIOLÓGIA  

GEOGRAFIA-ATMOSFÉRA NARUŠOVA-

NIE OZÓNOVEJ VRSTVY  

OSOBNOSTNÁ A SOCIÁLNA VÝCHOVA:  

v poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situá-

cie v oblasti chémie v sociálna 

komunikácia tímová práca, ob-

hajoba vlastného názoru, 

schopnosť kompromisu v 

osobná zodpovednosť pri pou-

žívaní nebezpečných, zdraviu 
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škodlivých, prípadne návyko-

vých látok, problémy s alkoho-

lizmom 

 

  10  5.4 ORGANICKÉ  

LÁTKY V ŽIVÝCH  

ORGANIZMOCH  

vlastnosti a použi-

tie prírodných lá-

tok (sacharidy, 

tuky, bielkoviny), 

vplyv látok na che-

mické procesy v ži-

vých organizmoch 

(vitamíny)  foto-

syntéza enzýmy 

hormóny  

Žiak vie  uviesť zdroje a význam prírod-

ných látok, vymenovať reaktanty a pro-

dukty fotosyntézy, uplatniť v praxi po-

znatky o látkach nebezpečných pre člo-

veka a životné prostredie,  vymenovať 

atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy, 

uviesť rozdelenie sacharidov podľa zlože-

nia (jednoduché, zložité), vymenovať 

podmienky priebehu fotosyntézy,vysvet-

liť význam fotosyntézy pre život človeka 

a živočíchov, pozná výskyt, vlastnosti a 

možnosti využitia sacharidov (glukóza, 

fruktóza, sacharóza, škrob, glykogén a 

celulóza),vlastnosti tukov (rozpustnosť vo 

vode a v alkohole, pôsobenie svetla na 

tuky), vie roztriediť tuky podľa zloženia 

(skupenstva) a pôvodu (výskytu), vie vy-

svetliť funkcie tukov v živých organiz-

moch, pozná vplyv rastlinných a živočíš-

nych tukov na ľudský organizmus, vysvet-

liť vplyv cholesterolu na ľudský organiz-

mus, pozná zloženie a vlastnosti bielko-

vín, funkcie bielkovín v ľudskom tele, vie 

vymenovať zdroje rastlinných a živočíš-

nych bielkovín, pozná význam vitamínov 

a ich potravinové zdroje, význam enzý-

mov a hormónov pre človeka. 

názorná 

ukážka, komen-

tovaná prezen-

tácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti  

manuálnych 

zručností,  ko-

munikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, na-

vrhovania rie-

šení a schop-

nosti ich riešiť  

OCHRANA ŽIVOTA A  

ZDRAVIA HLADINA  

TUKOV V KRVI,  

CHOLESTEROLU, VPLYV OMEGA-3-KY-

SELÍN NA  

ZDRAVIE ČLOVEKA,  

STRAVOVANIE, STUŽENÉ  

TUKY  

BIOLÓGIA  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA -  

GLYKÉMIA, VPLYV  

JEDNODUCHÝCH CUKROV NA  

ZDRAVIE ČLOVEKA, SPRÁVNA  

VÝŽIVA,  

ŠPORT  

MEDIÁLNA VÝCHOVA:  

v práca s informáciami v 

prezentácie, projekty v 

referáty  

OCHRANA ŽIVOTA A  

ZDRAVIA STRAVOVANIE, VPLYV  

ANTIBIOTÍK  

A ŤAŽKÝCH KOVOV,  

ŽIARENIA A INÝCH JEDOV NA  

FUNKCIU BIELKOVÍN,  

ESENCIÁLNE LÁTKY  BIOLÓGIA- 

ENZÝMY, TRÁVIACA SÚSTAVA  

INFORMATIKA  
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA:  

Zijeme v Európe, na Zemi – globálne 

problémy pri riešení problémov s po-

rušovaním prírodnej rovnováhy v dô-

sledku ľudskej aktivity, ekológia, vý-

znamní vedci a ich prínos vede a ľud-

stvu  

v človek a svet práce - biotechnoló-

gia, integrácia vedy a techniky 

 

 6  5.5 ORGANICKÉ  

LÁTKY V BEŽNOM  

ŽIVOTE  

vlastnosti a použitie  

polymérov, polymeri-
zácia  

(polyetylén), plasty, 

syntetické vlákna  

čistiace a pracie pro-

striedky  vplyv látok 

na chemické pro-

cesy v živých orga-

nizmoch (liečivá, 

jedy, drogy)  polyvi-

nylchlorid, polysty-

rén, silon, nylon, po-

lyester mydlá, sapo-

náty kozmetické  

prípravky, pesticídy  

  

Žiak vie charakterizovať význam plastov, 

syntetických vláken, čistiacich a pracích 

prostriedkov, zrealizovať podľa vlastného 

návrhu pokusy na demonštrovanie pracích 

účinkov mydla, uplatniť v praxi poznatky o 

látkach nebezpečných pre človeka a životné 

prostredie, vymenovať príklady a použitie 

plastov a syntetických vlákien,  opísať úžit-

kové vlastnosti a možnosti použitia synte-

tických vlákien, uviesť výhody a nevýhody 

používania plastov z environmentálneho 

hľadiska, uviesť rozdiely medzi mydlami a 

saponátmi, opísať výhody a nevýhody pou-

žívania pesticídov, poznať účinky skupín lie-

kov (antibiotiká, analgetiká, antipyre-

tiká),uviesť príklady a negatívne pôsobenie 

tolerovaných a zakázaných drog.  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

v oblasti  

komunikačných 

schopností, iden-

tifikácie problé-

mov, navrhova-

nia riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA:  

v človek a životné prostredie v 

človek a svet práce- výroba a 

technika v človek a životné pro-

stredie  

– toxické pôsobenie  

nebezpečných chemických látok v 

Žijeme v Európe, na Zemi – glo-

bálne problémy pri riešení problé-

mov s porušovaním prírodnej rov-

nováhy v dôsledku ľudskej aktivity, 

ekológia, významní vedci a ich prí-

nos vede a ľudstvu  

MEDIÁLNA VÝCHOVA:  

PRÁCA S INFORMÁCIAMI,  

TVORBA PROJEKTU A JEHO PREZEN-

TÁCIA,  

REFERÁTY, KRITICKÉ ČÍTANIE 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA:  
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NÁVYKOVÉ LÁTKY,  

NARKOMÁNIA  

OSOBNOSTNÁ A SOCIÁLNA VÝ-

CHOVA: v poznávanie a rozvoj vlast-

nej osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie v 

oblasti chémie, v sociálna komuniká-

cia – tímová práca, obhajoba vlast-

ného názoru  v osobná zodpoved-

nosť pri používaní nebezpečných, 

zdraviu škodlivých, prípadne návyko-

vých látok 

          Námety na LC  

1. Dôkaz prítomnosti niektorých prv-

kov v organických zlúčeninách  

2. Overovanie vlastností sacharidov 

3. Overovanie vlastností tukov a olejov, 

dôkaz ich prítomnosti v semenách rastlín 

4. Overenie prítomnosti bielkovín a ich 

vlastností  

5. Zloženie a vlastnosti pracích práškov a 

čistiacich prostriedkov   Alternatívne:  

Príprava roztokov daného zloženia Modelo-

vanie vybraných molekúl organických zlú-

čenín  

Príprava a vlastnosti acetylénu  

Kyselina octová a jej vlastnosti  

Dôkaz prítomnosti vit. C  

Plasty   

      Námety na tvorbu projektov  

1. Chémia životného pro-

stredia: zisťovanie vplyvu zlúče-

nín medi na rast rastlín  

2. Vieme, čo jeme? „É-

čka― 3. Drogy  



 

 

Biológia  

 

 

Charakteristika predmetu   
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy orga-

nizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie 

živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich ži-

votnom 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 informá-

cie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia.  

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. 

Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislos-

tiach. Učivo v príme  je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti 

žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orien-

tovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňova-

nie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie 

vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbo-

vať poznatky.  

  

Obsah  
príma (66 hodín) 1. 

Úvodná hodina (1)   

2. Život s človekom a v ľudských sídlach (21)  

3. Živé organizmy a ich stavba (42)  

4. Systematický prehľad organizmov (2)  

  

sekunda (66 hodín) 1. 

Úvodná hodina (1)   

2. Stavba a funkcie tela stavovcov (17)  

3. Človek a jeho telo (46)  

4. Koncoročné opakovanie (2)  

  

tercia (33 hodín)  

1. Neživá príroda a jej poznávanie (20)  

2. Dejiny Zeme (6)  

3. Ekologické podmienky života (7)  

  

  

Biológia 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 2 2 2 2 

Časová dotácia za 

šk. rok 

66 66 66 66 



 

 

kvarta (66 hodín) 1. 

Úvodná hodina (1)  

2. Základné životné procesy organizmov (47)  

3. Dedičnosť a premenlivosť organizmov (10)  

4. Životné prostredie organizmov a človeka (8)  

   

 Ciele učebného predmetu)  

  

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

1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.  

2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.  

3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných proce-

sov a javov.  

4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.  

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.  

  

Kompetencie v oblasti prírodných vied:  
Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a 

ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných 

prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. Porozumieť vzťahu neži-

vej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v 

zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a člo-

veka. Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru 

a možnosti ich odstránenia  Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov, 

podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, vý-

znam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spô-

sob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody.   

  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:  
  

• v oblasti komunikačných schopností:  

- identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biolo-

gických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky 

k danej učebnej téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a 

dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jedno-

duchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zame-

raním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie.  

  

• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:  

- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozví-

jať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých 

školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo rie-

šení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.  

  

• v oblasti sociálnych kompetencií:  



 

 

- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, 

prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

  

• v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  

- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, 

využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorova-

niach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.  

 

 Poznámka: červenou farbou je uvedené rozširujúce učivo (resp. upresňujúce pojmy), čiernou farbou je učivo uvedené 

v štátnom vzdelávacom programe  
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Učebné osnovy  
  

Biológia – príma – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 1  Úvodná hodina   základná terminológia  Žiak sa oboznámi s cieľom vyučovania 

BIO v 6. ročníku   

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad  

v oblasti komunikačných 

schopností  

environmentálna 

výchova  

  1 TC: Život s 

človekom a v 

ľudských síd-

lach. 2. Ľud-

ské obydlia a 

ich okolie – 

živočíchy  

hospodársky významné  

živočíchy, ľudské sídla, 

zdomácňovanie, domesti-

fikácia, šľachtenie, kríže-

nie, plemeno  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na pro-

stredie organizmov, vysvetliť, aký vý-

znam majú pre človeka živočíchy žijúce v 

ľudských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na poznávanie orga-

nizmov žijúcich v okolí svojho bydliska 

alebo školy, prezentovať výsledky z pro-

jektu, uviesť význam kríženia rastlín a ži-

vočíchov pre človeka, uviesť význam 

zdomácňovania živočíchov pre človeka  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom, vy-

chádzka do okolia 

školy  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, 

chápať ľudské sídla ako ži-

votný priestor organizmov, 

oblasť komunikačných a so-

ciálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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  1  Ľudské obydlia a 

ich okolie – rast-

liny  

hospodárske rastliny, 

okrasné a izbové rastliny, 

odroda  

Žiak vie: vysvetliť, aký význam majú pre 

človeka pestované rastliny žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a re-

alizovať projekt na poznávanie organiz-

mov žijúcich v okolí svojho bydliska 

alebo školy, prezentovať výsledky z pro-

jektu, spoznať typické izbové rastliny, zá-

sady ich pestovania a ich význam pre 

človeka, vie vysvetliť pojem odroda  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom, vy-

chádzka do okolia 

školy  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, 

chápať ľudské sídla ako ži-

votný priestor organizmov, 

oblasť komunikačných a so-

ciálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1   Mikroorganizmy  

žijúce s človekom 

mikroorganizmy, jedno-

bunkové organizmy, bak-

térie, parazitické,roz-

kladné , mliečne, kvasné 

baktérie, plesne, pleseň 

hlavičkatá, papleseň štet-

kovitá, kvasinky 

Žiak vie: vysvetliť, aký význam majú pre 

človeka mikroorganizmy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a re-

alizovať projekt na poznávanie organiz-

mov žijúcich v okolí svojho bydliska 

alebo školy, prezentovať výsledky z pro-

jektu, uviesť príklady škodlivosti parazi-

tickej baktérie pre človeka, opísať využi-

tie mliečnych a kvasných baktérií, príklad 

využitia kvasiniek človekom, uviesť pod-

mienky výskytu plesní v domác-

nosti,uviesť príklad priemyselnej výroby 

s použitím kvasiniek, poznať význam, zá-

sady prevencie a spôsob ochrany pred 

škodlivými druhmi 

názorná ukážka ko-

mentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom,  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, 

chápať ľudské sídla ako ži-

votný priestor organizmov, 

poznať zásady prevencie a 

spôsoby ochrany pred škodli-

vými druhmi, oblasť komuni-

kačných a sociálnych kompe-

tencií 

environmentálna 

výchova 
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  1  Rastliny pesto-

vané v záhradách  

cibuľová zelenina, hlúbová 

zelenina, koreňová zele-

nina, plodová zelenina, 

strukoviny, cibuľa, cesnak, 

kapusta, kel, karfiol, kale-

ráb, mrkva, petržlen, fa-

zuľa, hrach, rajčiak, paprika  

Žiak vie: vysvetliť, aký význam majú pre 

človeka pestované rastliny žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, 

pomenovať podľa ukážky zástupcov zele-

niny, rozlíšiť a pomenovať aspoň päť dru-

hov zeleniny na ukážkach,vysvetliť po-

trebu hnojenia pôdy v záhrade pri dlho-

ročnom pestovaní plodín,vysvetliť význam 

zeleniny vo výžive človeka  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  

  1  Ovocné  

rastliny  

rastliny hospodárske, 

ovocné, sad, ovocná zá-

hrada, malvica, kôstkovica, 

bobuľa, jabloň, hruška, 

marhuľa, broskyňa, slivka, 

čerešňa, ríbezľa, egreš, ja-

hoda, malina  

Žiak vie: vysvetliť, aký význam majú pre 

človeka pestované rastliny žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a re-

alizovať projekt na poznávanie organiz-

mov žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, 

spoznať na ukážke a pomenovať aspoň 

dva ovocné stromy, dve rastliny s drob-

ným dužinatým ovocím a vysvetliť vý-

znam ovocia pre výživu človeka 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  

 

  1  Rastliny ru-

movísk a 

okrajov ciest  

rumovisko, burina, ruža ší-

pová, baza čierna, agát, 

pŕhľava, palina, lopúch, 

bodliak, lastovičník, loboda, 

rezeda, mrlík, hluchavka, 

peniažtek, mlieč, vesnovka, 

čakanka  

Žiak vie vysvetliť pojem rumovisko, spo-

znať na ukážke a pomenovať aspoň päť 

druhov rastlín rumovísk a okrajov ciest  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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 1  Liečivé, jedovaté a 

chránené rastliny  

liečivé rastliny, jedovaté 

rastliny, chránené rastliny, 

púpava, podbeľ, skorocel, 

lipa, breza, ľubovník, 

nechtík, medovka, mäta, le-

vanduľa, bazalka, materina 

dúška, mak, konvalinka, ľu-

ľok, blen, durman, tis, sne-

žienka  

Žiak vie vysvetliť pojem liečivé rastliny, je-

dovaté rastliny, chránené rastliny, spo-

znať na ukážke a pomenovať aspoň dva 

druhy liečivých rastlín, jedovatých rastlín, 

chránených rastlín  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  

  1  Okrasné  

rastliny  

okrasné rastliny, izbové 

rastliny, tulipán, narcis, hya-

cint, modrica, narcis, šaf-

ran, georgína, kosatec, mar-

garéta, mečík, aksamiet-

nica, astra, sirôtka, cínia, 

muškát, senpólia, petúnia, 

orchidea, kaktus, krušpán, 

dráč, magnólia, tuja  

Žiak vie vysvetliť pojem okrasné rastliny, 

izbové rastliny, spoznať na ukážke a po-

menovať aspoň päť druhov okrasných 

rastlín  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1  Živočíchy pro-

spešné pre člo-

veka  

včela, včelstvo, včelárstvo, 

ryby,  

rybárstvo, rybnikárstvo, úľ, 

matka, robotnica, trúd, 

plást, med, vosk, larva, 

kukla, roj, kapor, pstruh, 

rybník,  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 



 

220  

    prezentovať výsledky z projektu, opísať 

na ukážke význam jednotlivých kást včiel 

v úli, uviesť príklady významu chovu včiel 

pre človeka, vysvetliť význam rýb pre člo-

veka, porovnať nároky kapra a pstruha na 

chov, vysvetliť pojmy rybárstvo a rybni-

kárstvo  

   

  1  Chovateľsky vý-

znamné vtáky  

zvieratá hospodárske, do-

máce, kura, sliepka, kohút, 

kurča, kačica, káčer, káča, 

hus, gunár, húsa, morka, 

moriak, pohlavná dvojtva-

rosť, vajcia, perie, mäso 

,masť, hrabavá hydina, 

vodná hydina  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, na 

ukážke pomenovať samca a samicu kury, 

husi, kačice a morky, uviesť význam ich 

chovu,vysvetliť na príklade sliepky a ko-

húta pohlavnú dvojtvarosť, vysvetliť a po-

rovnať pojmy hrabavá a vodná hydina a 

ich končatiny  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



 

221  

  1  Blízki spoločníci 

človeka  

zvieratá domáce, pes, 

mačka, morča, akváriové 

rybičky, škrečok, andulka, 

kanárik, srsť, chvost, konča-

tiny, vtiahnuteľné  

pazúry  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, 

porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa 

a mačky, pomenovať na ukážke aspoň 

jedno plemeno psa,uviesť zásady chovu 

psa a mačky v domácnosti,uviesť príklad 

starostlivosti o drobné domáce živočíchy 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom   

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  2  Chovateľsky vý-

znamné cicavce  

zvieratá hospodárske, do-

máce, králik, sviňa, ošípaná, 

tur, dobytok, koza, ovca, 

kôň, párnokopytníky, ne-

párnokopytníky, kopytá, 

rohy, hnoj, jazdectvo, hipo-

terapia, mlieko, mäso, 

kosti, srsť, koža, tuk, šte-

tiny, vlna  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na pro-

stredie organizmov, vysvetliť, aký vý-

znam majú pre človeka živočíchy žijúce v 

ľudských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na poznávanie orga-

nizmov žijúcich v okolí svojho bydliska 

alebo školy, prezentovať výsledky z pro-

jektu, rozpoznať na ukážke tri druhy 

hospodársky chovaných zvierat, roz-

poznať samca, samicu a mláďa dvoch 

hospodársky chovaných zvierat, uviesť 

význam chovu hospodárskych zvierat, 

uviesť dôsledky pridávania veľkého 

množstva chemických prípravkov do po-

travy hospodárskych zvierat, uviesť roz-

diely medzi párno a nepárnokopytníkmi  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom   

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  
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 2  Nežiaduce živo-

číchy pre človeka 

a v domácnosti  

škodcovia, parazity vonkaj-

šie, vnútorné, prenášače 

nákazy, prevencia, premno-

ženie hmyzu, múčiar, mu-

cha, moľa, šváb, voš, hnidy, 

blcha, ploštica, pásomnica, 

mrľa, hlísta,  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a re-

alizovať projekt na poznávanie organiz-

mov žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, 

vysvetliť význam, zásady prevencie a spô-

sob ochrany pred škodlivými druhmi, 

zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútor-

ného a vonkajšieho parazita,poznať na 

ukážke dva živočíchy znehodnocujúce po-

traviny, poznať zásady ochrany pred vnú-

tornými parazitmi, poznať spôsob odstrá-

nenia vší z vlasov, 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom   

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  

 

  1  Nežiaduce cicavce 

v okolí ľudských 

obydlí  

škodcovia, prenášače ná-

kazy, prevencia, premno-

ženie hlodavcov,  dezin-

fekcia, dezinsekcia, dera-

tizácia biologická 

ochrana, myš, potkan, 

hlodavce, nákazlivé cho-

roby  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy,  

prezentovať výsledky z projektu, rozlíšiť 

na ukážke myš a potkana, uviesť riziko 

výskytu myší a potkanov v domácnosti, 

poznať spôsoby ochrany pred myšami a 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom   

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  
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potkanmi, porovnať spôsob života a veľ-

kosť potkana tmavého a hnedého  

  2   Živočíchy v okolí 

ľudských sídel  

škodcovia, dezinsekcia, pre-

množenie hmyzu, biolo-

gická ochrana, spevavce, 

vošky, vlnačka, obaľovač, 

mlynárik, osa, lastovička, 

belorítka, sýkorka, škorec, 

drozd, hrdlička, holub, steh-

lík, vrabec  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, 

uviesť dva bezstavovce žijúce v sade, zá-

hrade, domácnosti a rumovisku, vysvetliť 

škodlivosť premnoženia bezstavovcov v 

týchto lokalitách, opísať význam speva-

vých vtákov okolí ľudských sídel, poznať 

na ukážke troch spevavých vtákov, uviesť 

príklad hmyzožravého spevavca.  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom   

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  2   

Chránené živo-

číchy v blízkosti 

človeka   

chránené živočíchy, čmel, 

vidlochvost, bystruška, ro-

pucha, jašterica, lasto-

vička, belorítka, drozd, sý-

korka, sokol, netopier, krt, 

jež  

Žiak vie vysvetliť pojem chránený živo-

čích a nutnosť ochrany takýchto druhov, 

na ukážke vie pomenovať aspoň päť dru-

hov chránených živočíchov a popísať vý-

znam hmyzožravých druhov  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom, vy-

chádzka do okolia 

školy   

poznávať živé organizmy a 

ich význam pre život človeka, 

chápať ľudské sídla ako ži-

votný priestor organizmov, 

poznať vzájomný vzťah zlo-

žiek životného prostredia a 

ich význam pre podmienky 

života organizmov, poznať 

základné hľadiská ochrany ži-

votného prostredia a prí-

rody,  oblasť  

environmentálna 

výchova, osob-

nostná a sociálna 

výchova  
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komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

  1  Regionálne oso-

bitosti prírod-

ných spoločen-

stiev  

regionálne významné 

prírodné spoločenstvá, 

spôsoby ochrany prí-

rody  

Žiak vie spoznať regionálne významné 

prírodné spoločenstvá, ekosystémy, ty-

pické a chránené druhy organizmov, re-

gionálne významné chránené územia, 

vplyv človeka na okolitú prírodu, zásady 

jej ochrany v regióne.   

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom,   

poznávať živé organizmy a 

ich význam pre život človeka, 

chápať ľudské sídla ako ži-

votný priestor organizmov, 

poznať vzájomný vzťah zlo-

žiek životného prostredia a 

ich význam pre podmienky 

života organizmov, poznať 

základné hľadiská ochrany ži-

votného prostredia a prí-

rody,  oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova, osob-

nostná a sociálna 

výchova  

 1 TC: Živé orga-

nizmy a ich 

stavba   

 Rastlinná a živo-

číšna bunka  

bunka, bunkové organely, 

bunková stena, cytoplaz-

matická membrána, cytop-

lazma, bunková šťava, mi-

tochndria, jadro, vakuola, 

chloroplast, variabilita bu-

niek  

Žiak vie rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu 

bunku podľa stavby, vymenovať zá-

kladné funkcie častí bunky, pomenovať 

na ukážke časti rastlinnej a živočíšnej 

bunky, vysvetliť význam bunkového 

jadra a chloroplastu, ako aj ostatných or-

ganel bunky, určiť na obrázku zhodné a 

rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej 

bunky, vysvetliť, prečo majú živočíšne 

bunky väčšiu variabilitu buniek  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlin-

ných a živočíšnych buniek, ob-

lasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  2  Rastlinné a živo-

číšne bunky pod 

mikroskopom (la-

boratórne cviče-

nia v odbornej 

zásady bezpečnosti pri 

práci v biologickom la-

boratóriu, pozorovanie, 

pokus protokol hypo-

Žiak vie pozorovať bunky mikroskopom, 

dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v 

laboratóriu, pripraviť mikroskopický pre-

parát, používať správne postupy a tech-

niky pri mikroskopovaní a ostatných 

výklad, práca s tex-

tom, pozorovanie, 

laboratórne cvičenie  

osvojovanie a rozvíjanie si ma-

nuálnych zručností, sociálne 

kompetencie - práca v skupi-

nách,   

environmentálna 

výchova  
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učebni – labora-

tórne cvičenia z 

biológie bunky)  

téza, predpoklad, kon-

trolný pokus mikro-

skop,  

mikroskopický preparát na-

tívny, trvalý, preparačná 

súprava, laboratórne po-

môcky, laboratórne sklo, 

senný nálev, bunka pro-

karyotická,  

eukaryotická – rastlinná, 

živočíšna, húb bunkové 

povrchy, cytoplazma  

štruktúry membránové, 

vláknité, neživé súčasti 

bunky, virológia, vírus, vi-

rión, bakteriofág onkovírus, 

retrovírus bakteriológia, 

baktéria profylaxia, rezis-

tencia, antibiotiká  

mikroskopické riasy, huby 

prvoky bioindikátory  

praktických činnostiach, plánovať biolo-

gický pokus, pozorovanie, formulovať hy-

potézy, navrhnúť pokus s cieľom potvrdiť 

hypotézu, realizovať pozorovanie, pokus, 

zaznamenať a vyhodnotiť získané údaje 

(napr. formou tabuliek, grafu), zakresliť, 

schematicky znázorniť a popísať pozoro-

vané biologické objekty, porovnať pozo-

rované biologické materiály, objekty a 

javy, vyvodiť závery z praktickej aktivity, 

vypracovať protokol o praktickej aktivite, 

prezentovať výsledky práce ústnou a pí-

somnou formou, vie zhodnotiť význam 

chemických prvkov a zlúčenín v bunke,  

vysvetliť význam jednotlivých bunkových 

štruktúr pre fungovanie bunky ako celku, 

zhotoviť natívny preparát bunky,  

pozorovať vnútorné štruktúry bunky pod 

mikroskopom, vytvoriť záznam z pozoro-

vania bunky, porovnať rôzne typy buniek, 

bunkové a nebunkové organizmy z hľa-

diska stavby a životných funkcií, vysvetliť 

priebeh vírusovej infekcie,  

vyhľadať príklady pozitívneho a negatív-

neho pôsobenia baktérií v prírode a na 

človeka, diskutovať o bežných vírusových 

a bakteriálnych ochoreniach, prevencii a 

možnostiach liečby, zhodnotiť význam 

jednobunkových eukaryotických organiz-

mov v prírode a pre človeka. 
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1  

   

Vírusy a bakté-

rie  

vírusy, baktérie organiz-

mus jednobunkový, 

vnútrobunkový parazit, 

nebunkový organizmus, 

infekčné ochorenia  

Žiak vie pripraviť prezentáciu o víruso-

vých a bakteriálnych ochoreniach a 

ich prevencii, porovnať stavbu vírusu 

a baktérie, rozhodnúť, či je pôvodcom 

nákazy chrípky, žltačky, angíny vírus 

alebo baktéria, uviesť príklad troch 

nákazlivých ochorení,  

uviesť možnosti predchádzania šírenia 

vírusových a bakteriálnych ochorení  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

poznať hlavné znaky základ-

ných životných procesov ví-

rusov a baktérií, rozvoj po-

znatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia,   oblasť ko-

munikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmen-

tálna výchova  

  2   

Jednobunkové 

organizmy  

organizmus jednobun-

kový, bunka, bunková 

stena, cytoplazma, veľké 

a malé jadro, nálevníky, 

brvy, stiahnuteľná a po-

travová vakuola, 

panôžky, drobnozrnko, 

kvasinka, meňavka, 

črievička  

Žiak vie rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu 

bunku podľa stavby, vymenovať zá-

kladné funkcie častí bunky, pomenovať 

na ukážke črievičky hlavné časti tela, 

porovnať stavbu tela drobnozrnka a 

črievičky, popísať stavbu tela meňavky 

a porovnať jej spôsob pohybu s pohy-

bom črievičky, popísať funkcie jadier 

črievičky  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy 

jednobunkových organiz-

mov, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií  

environmen-

tálna výchova  

  1   

Mnohobunkové 

organizmy  

organizmus jednobun-

kový,  

mnohobunkový,  

pletivo, tkanivo, orgán, 

orgánová sústava, orga-

nizmus  

Žiak vie zostaviť schému všeobecnej 

stavby a organizácie tela  

mnohobunkovej rastliny a živočícha, 

priradiť pletivo a tkanivo k rastline a ži-

vočíchovi, určiť na ukážke rastliny jej 

orgány,určiť na ukážke štruktúry tela 

živočícha bunku, tkanivo, orgán, 

sústavu orgánov  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

poznať základnú stavbu,  

funkcie a životné prejavy 

mnohobunkových organiz-

mov, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií  

environmen-

tálna výchova  
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1  

   

 Stavba tela ne-

kvitnúcich rast-

lín  

stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná, mach, papraď, 

praslička, pakorienok, 

pabyľka, palístky, stopka, 

výtrusnica, výtrus, prvok-

lík, koreň, podzemok, 

listy 

Žiak vie porovnať časti tela machu a 

kvitnúcej rastliny na ukážke, pomeno-

vať na ukážke časti tela machu a pap-

rade, uviesť význam výtrusov pre ma-

chy a paprade, poznať vnútornú 

stavbu, rozmnožovanie a význam ma-

chorastov a papraďorastov v prírode 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy ne-

kvitnúcich rastlín, oblasť ko-

munikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmen-

tálna výchova  

 

  1  Stavba tela kvitnú-

cich rastlín  

- koreň  

stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno), 

kvitnúce rastliny,  pokožka, 

dužina, cievne zväzky, kore-

ňové vlásky, koreňová 

čiapočka  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, rozlíšiť na 

ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu, 

koreňové vlásky, cievne zväzky, uviesť ži-

viny, ktoré rastlina prijíma  

koreňom,vysvetliť význam koreňa pre  

rastlinu,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy kvitnúcich 

rastlín, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 2   Stonka  stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno),  

dužinatá stonka, drevnatá 

stonka, kmeň, koruna, po-

kožka, kôra, dužina, cievne 

zväzky, drevo, lyko, púčik, 

letokruhy  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, roztriediť na 

ukážke dreviny a byliny podľa stavby 

stonky, vysvetliť význam cievnych zväzkov 

v stonke a jej stavbu, určiť na konáriku 

púčiky a vysvetliť ich význam,  

zdôvodniť význam stonky pre život  

rastliny,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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  2   List  stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno),  

čepeľ, stopka, pokožka, 

bunky listu, chloroplasty, 

cievny zväzok, žilka, žilna-

tina, prieduch, fotosyntéza, 

slnečná energia, oxid uhli-

čitý, voda, kyslík, listene,  

kvetné lupienky, klíčne  

listy  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, určiť na ukážke 

stavby listu časti dôležité pre priebeh fo-

tosyntézy, uviesť význam prieduchov v 

pokožke listu, vymenovať  látky, ktoré 

listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a 

ktoré do vzduchu vylučujú, uviesť význam 

listov pre príjem živín a dýchanie,  

popísať vnútornú stavbu listu a typy listov 

na rastline  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  2  Stavba koreňa, 

stonky a listu pod  

mikroskopom 

(laboratórne cvi-

čenia z biológie 

rastlín a húb)  

morfologické znaky huby 

vreckaté, bazídiové rast-

liny nižšie, vyššie rastliny 

výtrusné, semenné  

rastliny dvojklíčnolistové, 

jednoklíčnolistové macho-

rasty, plavúňorasty, praslič-

korasty, sladičorasty, boro-

vicorasty, magnóliorasty 

rastlinné liečivá, jedy psy-

choaktívne, návykové látky 

rastlinného pôvodu (legálne 

a nelegálne drogy) fytotera-

pia biosuroviny, biotechno-

lógie, biopalivá geneticky 

modifikované organizmy 

Žiak vie porovnať základné  

morfologické znaky jednotlivých skupín 

rastlín a húb, zdôvodniť adaptácie vyšších 

rastlín na život na súši, identifikovať rast-

liny a huby vo vybranom biotope pomo-

cou kľúča na určovanie rastlín a húb,  

posúdiť ekologický, farmakologický a hos-

podársky význam rastlín, húb a lišajníkov,  

diskutovať o využívaní rastlín a húb s 

omamnými účinkami, o vplyve geneticky 

modifikovaných rastlín a húb na človeka a 

na kvalitu potravy, dokáže uprednostňo-

vať zodpovedné rozhodnutia v súvislosti s 

uvedomením si zdravotných a spoločen-

ských následkov zneužívania psychoaktív-

nych látok, navrhnúť a realizovať projekt 

na tému biosuroviny alebo biotechnoló-

gie, prezentovať a obhajovať projekt 

výklad, práca s tex-

tom, pozorovanie, 

laboratórne cvičenie  

osvojovanie a rozvíjanie si ma-

nuálnych zručností, sociálne 

kompetencie - práca v skupi-

nách,  

environmentálna 

výchova  
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  2   Kvet  stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno), 

rozmnožovací orgán, kvetný 

obal, okvetie, kalich, ko-

runa, tyčinka piestik, peľové 

zrnko vajíčko, opelenie, op-

lodnenie  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, rozlíšiť na 

ukážke kvetný obal, tyčinku a pies-

tik,uviesť význam peľového zrnka a va-

jíčka,  

opísať na schéme opelenie kvetu,uviesť, 

kedy nastáva v kvete oplodnenie, zdôvod-

niť, prečo je kvet rozmnožovací orgán 

rastliny,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 2  Plod a  

semeno  

stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno), 

oplodie, suchý plod, duži-

natý plod, zárodok, klíčne 

listy  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, určiť na ukážke 

plodu oplodie a semeno, rozlíšiť suchý a 

dužinatý plod,pomenovať na ukážke se-

mena zárodok a klíčne listy, vysvetliť vý-

znam plodu a semena pre rastlinu, živočí-

chov, človeka,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  2  Stavba kvetu, 

plodu a semena 

voľným okom a 

lupou (labora-

tórne cvičenia z 

biológie rastlín a 

húb)  

morfologické znaky huby 

vreckaté, bazídiové rast-

liny nižšie, vyššie rastliny 

výtrusné, semenné  

rastliny dvojklíčnolistové, 

jednoklíčnolistové macho-

rasty, plavúňorasty,  

Žiak vie porovnať základné  

morfologické znaky jednotlivých skupín 

rastlín a húb, zdôvodniť adaptácie vyšších 

rastlín na život na súši, identifikovať rast-

liny a huby vo vybranom biotope pomo-

cou kľúča na určovanie rastlín a húb,  

posúdiť ekologický, farmakologický a  

výklad, práca s tex-

tom, pozorovanie, 

laboratórne cviče-

nie  

osvojovanie a rozvíjanie si ma-

nuálnych zručností, sociálne 

kompetencie - práca v skupi-

nách,  

environmentálna 

výchova  
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prasličkorasty, sladi-

čorasty, borovicorasty, 

magnóliorasty rastlinné 

liečivá, jedy psychoak-

tívne, návykové látky rast-

linného pôvodu (legálne a 

nelegálne drogy) fytotera-

pia biosuroviny, biotech-

nológie, biopalivá gene-

ticky modifikované orga-

nizmy, lupa,  

hospodársky význam rastlín, húb a lišajní-

kov,  

diskutovať o využívaní rastlín a húb s 

omamnými účinkami, o vplyve geneticky 

modifikovaných rastlín a húb na človeka 

a na kvalitu potravy, dokáže uprednos-

tňovať zodpovedné rozhodnutia v súvis-

losti s uvedomením si zdravotných a 

spoločenských následkov zneužívania 

psychoaktívnych látok, navrhnúť a reali-

zovať projekt na tému biosuroviny alebo 

biotechnológie, prezentovať a obhajovať 

projekt.  

   

  1  Rast a vývin se-

mena  

rast, vývin, jednoklíčnolis-

tové a dvojklíčnolistové 

rastliny, faktory rastu a vý-

vinu  

Žiak vie vysvetliť pojmy rast a vývin se-

mena, ako aj faktory, ktoré majú naň 

vplyv, vie rozoznať jedno a  

dvojkíčnolistové rastliny podľa klíčenia  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 1    

Rozmnožovanie  

rastlín  

pohlavné a nepohlavné roz-

množovanie, odrezky, pod-

zemky, hľuzy, cibule, pop-

lazy, potápanie, vrúbľova-

nie, očkovanie  

Žiak vie na konkrétnych príkladoch rastlín 

popísať príklady pohlavného a nepohlav-

ného rozmnožovania rastlín  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1   Rastlinné telo 

ako celok  

stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno),  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, vymenovať 

látky, ktoré potrebuje rastlina pre život, 

pomenovať na ukážke rozmnožovacie a 

vyživovacie orgány  

kvitnúcej rastliny,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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  1  Huby s plodnicou  vlákno, podhubie, výtrus-

nica, plodnica výtrus, hlú-

bik, závoj, prsteň, plach-

tička, pošva, pečiarka, mu-

chotrávka zelená, klobúk, 

rúrky, lupene, hríb, plávka  

Žiak vie porovnať stavbu tela húb s plod-

nicami a bez plodníc, rozlíšiť stavbu jedlej 

a jedovatej huby s plodnicou, hubu s vý-

trusnicami na lupeňoch a v rúrkach, rozlí-

šiť muchotrávku zelenú od pečiarky a 

uviesť aspoň po tri druhy jedlých a jedo-

vatých húb 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy húb, roz-

voj poznatkov o človeku z hľa-

diska zdravého životného štýlu 

a ochrany zdravia, oblasť ko-

munikačných a sociálnych 

kompetencií 

environmentálna 

výchova  

 

  1  Iné huby a lišaj-

níky  

vlákno, podhubie, výtrus-

nica, kvasinka,  

pučanie, pleseň, lišajník, 

symbióza  

Žiak vie porovnať stavbu tela húb s plod-

nicami a bez plodníc, rozlíšiť kvasinku a 

pleseň podľa stavby tela, popísať puča-

nie a vysvetliť pojem symbióza, uviesť 

príklady aspoň dvoch lišajníkov a stavbu 

ich tela  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy 

húb, oblasť komunikačných a 

sociálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  

       

2  

   

Drobné vodné ži-

vočíchy  

- pŕhlivce  

stavba tela bezstavovcov 

vonkajšia, vnútorná (sú-

stava tráviaca, obehová, 

dýchacia, nervová, zmysly) 

rozmnožovanie a vývin 

bezstavovcov, pŕhlivce, ne-

zmar, vonkajšia a vnútorná 

vrstva buniek, ústny a vy-

vrhovací otvor, pŕhlivé 

bunky, rozptýlená nervová 

sústava, vajíčko, spermia, 

púčik, regenerácia, her-

mafrodit,  

medúzy  

Žiak vie pozorovaním zistiť odlišnosti 

vonkajšej stavby tela jednotlivých skupín 

bezstavovcov, kategorizovať zástupcov 

pŕhlivcov na ukážke, navrhnúť a zazna-

menať pozorovanie vybraného bezsta-

vovca, spracovať a prezentovať výsledky 

pozorovania rôznymi formami. vysvetliť 

ako nezmar prijíma potravu a dýcha, 

prečo sa jeho nervová sústava nazýva 

rozptýlená, uviesť význam vajíčok a 

spermií nezmara, vysvetliť význam púči-

kov u nezmara, vysvetliť význam slova 

obojpohlavný živočích a uviesť príklady 

morských druhov pŕhlivcov  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy bezsta-

vovcov, oblasť komunikač-

ných a sociálnych kompeten-

cií  

environmentálna 

výchova  
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 2  Vnútorné  

parazity - 

ploskavce 

a hlístovce  

životný cyklus parazitov 

stavba tela bezstavovcov 

vonkajšia, vnútorná (sú-

stava tráviaca, obehová, 

dýchacia, nervová, zmysly) 

rozmnožovanie a vývin 

bezstavovcov, pásomnica, 

hlísta, mrľa, hlavička, prí-

savky, články, vajíčka, 

larva, medzihostiteľ, po-

hlavná dvojtvarosť, hosti-

teľ, uhor  

Žiak vie pozorovaním zistiť odlišnosti 

vonkajšej stavby tela jednotlivých skupín 

bezstavovcov, kategorizovať zástupcov 

ploskavcov, hlístovcov na ukážke, navrh-

núť a zaznamenať pozorovanie vybra-

ného bezstavovca, spracovať a prezen-

tovať výsledky pozorovania rôznymi for-

mami. uviesť časť tráviacej sústavy člo-

veka, kde žije pásomnica a hlísta, opísať 

prijímanie potravy pásomnice a hlísty, 

opísať podľa ukážky rozmnožovanie pá-

somnice alebo hlísty, vysvetliť nevyhnut-

nosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a 

umytia zeleniny pred  konzumáciou, 

spôsob nákazy a prevenciu pred mrľou 

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy bezsta-

vovcov, oblasť komunikač-

ných a sociálnych kompeten-

cií  

environmentálna 

výchova  

 

  2  Živočíchy so 

schránkou - mäk-

kýše  

stavba tela bezstavovcov 

vonkajšia, vnútorná (sú-

stava tráviaca, obehová, 

dýchacia, nervová, zmysly) 

rozmnožovanie a vývin 

bezstavovcov, mäkkýš, sli-

mák, svalnatá noha, ulita, 

plášť, vnútornostný vak, 

ústny otvor, análny otvor, 

jazýček - radula, tykadlá, 

pľúcny vak, črevo, pečeň, 

srdce, nervové uzliny, po-

hlavná žľaza, lastúrniky, 

škľabka, žiabre  

Žiak vie pozorovaním zistiť odlišnosti 

vonkajšej stavby tela jednotlivých skupín 

bezstavovcov, kategorizovať zástupcov 

mäkkýšov na ukážke, navrhnúť a zazna-

menať pozorovanie vybraného bezsta-

vovca, spracovať a prezentovať výsledky 

pozorovania rôznymi formami.  uviesť 

miesto uloženia vnútorných orgánov sli-

máka,porovnať podľa ukážky schránku 

slimáka a škľabky, vysvetliť, prečo je sli-

mák obojpohlavný živočích, uviesť orgá-

novú sústavu, ktorou slimák prijíma a 

spracováva potravu, porovnať dýchacie 

orgány slimáka a škľabky,určiť na ukážke 

prijímací, ústny a vyvrhovací otvor 

škľabky  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy bezsta-

vovcov, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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  2  Živočíchy s obrúč-

kami - obrúčkavce  

stavba tela bezstavovcov 

vonkajšia, vnútorná (sú-

stava tráviaca, obehová, 

dýchacia, nervová, zmysly) 

rozmnožovanie a vývin bez-

stavovcov, dážďovka, opa-

sok, svaly, štetiny, obrúč-

kavce, sliz, ústny otvor, trá-

viaca rúra, análny otvor, vy-

lučovacie orgány, dýchacia 

sústava, uzavretá obehová 

sústava, cievy, krv, rebríč-

ková nervová sústava  

Žiak vie pozorovaním zistiť odlišnosti 

vonkajšej stavby tela jednotlivých skupín 

bezstavovcov, kategorizovať zástupcov 

obrúčkavcov na ukážke, navrhnúť a za-

znamenať pozorovanie vybraného bez-

stavovca, spracovať a prezentovať vý-

sledky pozorovania rôznymi formami. 

uviesť, ktorý orgán umožňuje dažďovke 

pohyb, zdôvodniť názov zatvorenej ciev-

nej sústavy dážďovky  

opísať, ako dýcha dážďovka,zdôvodniť ná-

zov rebríčkovej nervovej sústavy dáž-

ďovky,uviesť význam opasku dážďovky,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy bezsta-

vovcov, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 4  Živočíchy s člán-

kovaným telom - 

článkonožce, 

hmyz 

stavba tela bezstavovcov 

vonkajšia, vnútorná (sú-

stava tráviaca, obehová, dý-

chacia, nervová, zmysly) 

rozmnožovanie a vývin bez-

stavovcov, článkonožce, pa-

vúk, hlavohruď, bruško, je-

dová žľaza, mimotelové trá-

venie, pľúcne vaky, rúrko-

vité srdce, rebríčková ner-

vová sústava, rak, pancier, 

vonkajšia kostra, žiabre, 

otvorená obehová sústava, 

hlava hruď, typy ústnych 

končatín, končatiny, vzduš-

nice, dýchacia, tráviaca, vy-

Žiak vie pozorovaním zistiť odlišnosti von-

kajšej stavby tela jednotlivých skupín bez-

stavovcov, kategorizovať zástupcov 

obrúčkavcov na ukážke, navrhnúť a za-

znamenať pozorovanie vybraného bezsta-

vovca, spracovať a prezentovať výsledky 

pozorovania rôznymi formami, vysvetliť 

význam jedovej žľazy pavúka, poznať vnú-

tornú stavbu, rozmnožovanie koníka, po-

menovať sústavu, ktorá rozvádza u ko-

níka, pavúka a raka v tele kyslík,uviesť or-

gán koníka a raka, ktorý vytvára vonkajšiu 

kostru, porovnať dýchacie orgány pavúka, 

koníka a raka, uviesť na ukážke ústneho 

orgánu hmyzu príklad potravy, na ukážke 

končatiny hmyzu spôsob pohybu,pome-

novať dýchací orgán hmyzu, zdôvodniť 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom 

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy bezsta-

vovcov, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií 

environmentálna 

výchova  
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lučovacia, obehová a ner-

vová sústava, priamy a ne-

priamy vývin jedinca 

názov rebríčkovej nervovej sústavy 

hmyzu 

 

  6  Pozorovanie 

stavby tela 

mäkkýša alebo 

hmyzu, či 

iného článko-

nožca (labora-

tórne cvičenia 

z biológie živo-

číchov)  

hubky, pŕhlivce, 

ploskavce, hlístovce, mäk-

kýše, obrúčkavce, článko-

nožce, základné pojmy z 

tém mäkkýše a článko-

nožce  

Žiak vie porovnať základné  

morfologické znaky jednotlivých skupín 

bezstavovcov a stavovcov, identifikovať 

základné vývojové rozdiely medzi jed-

notlivými skupinami bezstavovcov, dis-

kutovať o význame živočíchov pri tera-

pii rôznych ochorení, prezentovať a ob-

hajovať projekt. na obrázku alebo 

priamo na konkrétnom mäkkýšovi či 

článkonožcovi popísať stavbu tela  

výklad, práca s tex-

tom, pozorovanie, 

laboratórne  

cvičenie, vy-

chádzka do okolia 

školy  

osvojovanie a rozvíjanie si 

manuálnych zručností, so-

ciálne kompetencie - práca v 

skupinách,  

environmentálna 

výchova  

  
  

 Biológia – sekunda – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

  1  Úvodná hodina  základná terminológia  Žiak sa oboznámi s cieľom vyučova-

nia BIO v sekunde  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad  

v oblasti komunikačných 

schopností  

environmen-

tálna výchova, 

ekológia  
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   1  TC: Stavba a 

funkcie tela 

tela stavov-

cov    Sta-

vovce - po-

vrch tela 

(krycia sú-

stava)     

stavovce, chordáty,  or-

gán, orgánová sústava, 

sústava  

 krycia, tkanivo, koža,  

kožné deriváty - šupiny, 

žľazy, pancier, perie - jeho 

stavba, srsť, ochranné 

sfarbenie  

Žiak vie rozlíšiť pojmy orgán a orgá-

nová sústava, identifikovať jednotlivé 

orgánové sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov, pomenovať základné orgány 

orgánových sústav stavovcov pomo-

cou obrázkov,vysvetliť význam orgá-

nových sústav pre život stavovca, po-

zorovať kožné útvary stavovcov a 

zhodnotiť ich význam, vytvoriť prezen-

táciu o význame vybranej orgánovej 

sústavy, uviesť príklady stavovcov po-

krytých šupinami, perím, srsťou, zdô-

vodniť odlišnosti kožných útvarov sta-

vovcov, označiť na ukážke časti vtá-

čieho pera, na príklade stavovca zdô-

vodniť význam sfarbenia pre prostre-

die, v ktorom žije  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

environmen-

tálna výchova, 

ekológia  

  1  Oporná sústava 

stavovcov  

sústava oporná, chrb-

tica, stavce, chorda, vä-

zivo, chrupka, kosť,  

pneumatizácia kostí, 

prsná kosť s hrebeňom - 

vtáky,  

Žiak vie zdôvodniť adaptáciu orgánov 

opornej sústavy stavovca vzhľadom na 

jeho prirodzené prostredie a spôsob ži-

vota, pomenovať základné orgány 

opornej sústavy stavovcov  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

environmen-

tálna výchova, 

ekológia  

 

   kostra končatiny - párnoko-

pytníky, nepárnokopytníky  

pomocouobrázkov,vysvetliť význam orgá-

nových sústav pre život stavovca, vytvoriť 

prezentáciu o význame vybranej orgáno-

vej sústavy, vysvetliť význam prsnej kosti 

s hrebeňom u vtákov, zdôvodniť význam 

dutých kostí vtákov, rozlíšiť párnokopyt-

níka a nepárno-kopytníka na ukážke kos-

try končatiny  
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  1  Pohybová sústava 

stavovcov  

sústava pohybová, hladké,  

kostrové - priečne pruho-

vané a srdcové svalstvo, 

kontrakcia a relaxácia svalu, 

stavba kostrového svalu, šľa-

chy, pohyb  

Žiak vie rozlíšiť pojmy orgán a orgánová 

sústava, identifikovať jednotlivé orgá-

nové sústavy stavovcov pomocou obráz-

kov, pomenovať základné orgány orgáno-

vých sústav stavovcov pomocou obráz-

kov,vysvetliť význam orgánových sústav 

pre život stavovca, vytvoriť prezentáciu o 

význame vybranej orgánovej sústavy, po-

menovať tkanivá tvoriace svalstvo konča-

tín, vnútorných orgánov, srdca stavov-

cov, vysvetliť princíp činnosti dvoch sva-

lov, uviesť príklad stavovca, ktorý sa po-

hybuje plávaním, plazením, skákaním, lie-

taním, kráčaním a behom  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

  2  Tráviaca sústava 

stavovcov   

sústava tráviaca, zuby, je-

dové zuby, jazyk, hltan, pa-

žerák, hrvoľ, hltanová prí-

klopka, žalúdok - jeho 

stavba u vtákov, prežúvav-

cov, črevá, dvanástnik, klky, 

pečeň, pankreas, žlč, 

enzýmy, konečník, kloaka, 

živiny - prijímanie, spracová-

vanie, vstrebávanie  

Žiak vie opísať na ukážke časti tráviacej 

sústavy stavovcov a ich význam, zdôvod-

niť odlišnosti orgánov tráviacej sústavy v 

závislosti od potravy, uviesť príklad sta-

vovca s jedovými zubami, uviesť význam 

vysunovateľného jazyka obojživelníkov, 

plazov, niektorých vtákov, uviesť význam 

hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka u 

vtákov, určiť na ukážke orgány na prijíma-

nie potravy, trávenie a vstrebávanie cicav-

cov, priradiť hlodavé zuby a kly k príkla-

dom cicavcov, určiť mäsožravého, hmy-

zožra-vého a bylinožravého cicavca na 

ukážke chrupu, uviesť príklad prežúvavca 

a neprežúvavca, vytvoriť prezentáciu o 

význame vybranej orgánovej sústavy 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  
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  1   Dýchacia sústava 

stavovcov  

sústava dýchacia, žiabre, 

skrely, hrtan, pľúca, pokož-

kové dýchanie, plynový me-

chúr ryby, vzdušné vaky vtá-

kov, alveoly  

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca, zdôvodniť 

adaptáciu orgánov dýchacej sústavy sta-

vovca vzhľadom na jeho prirodzené pro-

stredie a spôsob života,uviesť príklad sta-

vovca dýchajúceho žiabrami a pľúcami, 

pomenovať dýchacie orgány žubrienky, 

dospelého obojživelníka, porovnať dýcha-

cie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca, 

zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo 

vody, vysvetliť význam vzdušných vakov 

pre vtáky, vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

 1  Obehová sústava 

stavovcov  

sústava obehová, telové te-

kutiny, krv, miazga, červené 

a biele krvinky, doštičky, he-

moglobín, tkanivový mok, 

cievy, žily, tepny, vlásoč-

nice, uzavretá cievna sú-

stava, srdce, predsieň, ko-

mora, aorta  

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca, zdôvodniť 

adaptáciu orgánov obehovej sústavy sta-

vovca vzhľadom na jeho prirodzené pro-

stredie a spôsob života, opísať význam 

krvi, srdca a ciev pre život stavovcov, vy-

svetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sú-

stavy, na ukážke zistiť rozdiely v stavbe 

srdca ryby, obojživelníka, plazov, vtákov a 

cicavcov, vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

  1  Vylučovacia sú-

stava stavovcov 

sústava vylučovacia, moč, 

homeostáza, obličky, ne-

frón, primárny a sekundárny 

moč, močovody, močový 

mechúr, kloaka 

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca,vymenovať od-

padové látky v tele stavovcov, zdôvodniť 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom 

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť 

environmentálna 

výchova, ekológia 
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význam vylučovania, pomenovať orgán, v 

ktorom sa krv zbavuje odpadových látok 

a na ukážke pomenovať orgány močovej 

sústavy a ich význam, vytvoriť prezentá-

ciu o význame vybranej orgánovej sú-

stavy 

 

  2  Regulačné sústavy 

stavovcov  

sústava nervová, regulácia, 

hormóny, žľazy s vnútorným 

vylučovaním, nervová sú-

stava, neurón, jeho stavba, 

mozog, miecha - ich stavba, 

obvodové nervy, podnet, 

vzruch, jeho šírenie, ref-

lexný oblúk, reflex vrodený, 

získaný, inštinkt, učenie  

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca, pomenovať sú-

stavy, ktoré zabezpečujú látkovú a ner-

vovú reguláciu, vymenovať hlavné orgány 

ústrednej nervovej sústavy, porovnať na 

ukážke predný mozog stavovcov, charak-

terizovať podnet a nervový vzruch, uviesť 

význam reflexného oblúka, podmiene-

ného a nepodmieneného reflexu stavov-

cov, vytvoriť prezentáciu o význame vy-

branej orgánovej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

  1   Zmysly stavovcov  podnet, zmysel, čuch, chuť, 

hmat, bočná čiara rýb, zrak, 

oko, čiernobiele a farebné 

videnie, sluch, ucho, polo-

hovorovnovážny orgán  

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca, opísať umies-

tnenie zmyslových orgánov stavovcov, 

uviesť príklad stavovcov s dobrým ču-

chom, príklad uloženie hmatového or-

gánu u stavovcov, vysvetliť význam boč-

nej čiary rýb, uviesť príklad stavovca s 

veľmi dobrým zrakom a sluchom, vytvoriť 

prezentáciu o význame vybranej orgáno-

vej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  
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  2   

Rozmnožovanie 

stavovcov 

rozmnožovanie a vývin sta-

vovcov, oplodnenie vonkaj-

šie, vnútorné, vývin jedinca 

mimo tela samice, v tele sa-

mice, pohlavná dvojtvarosť, 

vajíčka,  

vaječníky, spermie,  

semenníky, chromozómy zá-

rodok, trenie rýb, ikra, plô-

dik, žubrienka, kopulácia, 

placenta, 

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca,porovnať von-

kajšie a vnútorné oplodnenie, analyzovať 

rozdiely vo vývine jedinca rýb, obojživel-

níkov, plazov, vtákov a cicavcov, uviesť 

príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov, 

pomenovať  samčie a samičie pohlavné 

bunky, vysvetliť podstatu oplodnenia, vý-

znam rozmnožovania, opísať na ukážke 

rozmnožovanie a vývin ryby a obojživel-

níka, porovnať rozmnožovania plazov a 

vtákov, opísať na ukážke vývin mláďat ci-

cavcov, vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom 

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť 

environmentálna 

výchova, ekológia 

 

  1  Životné pre-

javy a sprá-

vanie sa sta-

vovcov  

životné prejavy a správanie 

stavovcov, etológia, aktivita 

stavovcov denná, nočná, 

hygiena, značkovanie teritó-

ria, hierarchia, spôsoby ko-

munikácie, signály, inštin-

kty, migrácie, orientačná 

schopnosť  

Žiak vie naplánovať a uskutočniť sledova-

nie správania stavovcov, prezentovať 

svoje zistenia rôznymi formami,uviesť prí-

klad stavovca aktívneho v noci, význam 

značkovania priestoru, vysvetliť na prí-

klade inštinktívne správanie cicavca, 

uviesť príklad sťahovavého a stáleho 

vtáka, uviesť príklad stavovca živiaceho sa 

hmyzom alebo hlodavcami, príklad sta-

vovca ohrozujúceho pri premnožení 

úrodu a potraviny, dopad úbytku dravých 

vtákov a mäsožravcov v prírode  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekoló-

gia, etológia  
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  1  Ochrana stavov-

cov  

biodiverzita, WWF, IUCN, 

Greenpeace  

Žiak vie uviesť najčastejšie príčiny úhynu 

rýb a obojživelníkov, príklady ohrozenia 

životného prostredia vtákov a cicav-cov, 

príklad možnosti ochrany obojživelníkov, 

príklad chráneného obojživelníka, plaza, 

vtáka a cicavca   

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

  1  Prvé praktické  hubky, pŕhlivce, ploskavce, 

hlístovce, mäkkýše,  

Žiak vie porovnať základné morfologické 

znaky jednotlivých skupín  

praktické cviče-

nie,názorná  

v oblasti manuálnych zručností, 

komunikačných  

environmentálna 

výchova,  

 

  cvičenie 

(labora-

tórne cvi-

čenia z bi-

ológie ži-

vočíchov)  

obrúčkavce, článko-

nožce, ostnatokožce 

chordáty (plášťovce, ko-

pijovce, kruhoústnice, 

drsnokožce, ryby, obojži-

velníky, plazy, vtáky, ci-

cavce) animálna terapia  

bezstavovcov a stavovcov,identifikovať 

základné vývojové rozdiely medzi jed-

notlivými skupinami bezstavovcov, 

identifikovať základné vývojové roz-

diely medzi jednotlivými skupinami 

stavovcov, porovnať spôsob života 

voľne žijúcich a domestifikovaných ži-

vočíchov,kriticky posúdiť podmienky 

chovu hospodárskych živočíchov a ich 

dôsledky na kvalitu potravy,diskutovať 

o význame živočíchov pri terapii rôz-

nych ochorení,  

navrhnúť a realizovať projekt súvisiaci s 

využitím a chovom živočíchov žijúcich s 

človekom, prezentovať a obhajovať 

projekt.  

ukážka, komento-

vaná prezentácia, 

práca s textom  

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

ekológia  

  1  Opakovanie  

učiva, prezentá-

cie  

pojmy získané v prvom te-

matickom celku  

Žiak vie využiť získané poznatky pri rie-

šení rôznych úloh, spracovávaní a pre-

zentovaní vlastnej práce pred triedou  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

práca s textom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

environmen-

tálna výchova  
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2  

TC: Človek  

a jeho telo             

Porovnanie ži-

vočíchov a člo-

veka, ľudské 

spoločenstvá         

znaky ľudského orga-

nizmu, ľudské spoločen-

stvo, biologická a spolo-

čenská podstata človeka, 

rozdiely a podobnosti v 

stavbe tela  

 stavovcov a človeka,  

rasizmus, ľudská populá-

cia  

Žiak vie porovnať spoločné a odlišné 

znaky ľudského a živočíšneho orga-

nizmu,  

pomenovať na ukážke orgány ľudského 

tela,  

vysvetliť význam procesov a štruktúr v 

ľudskom tele,  

objasniť prepojenie orgánových 

sústav, pochopiť  biologickú a sociálnu 

podstatu človeka a jeho spojitosť s prí-

rodou, uviesť významné zhodné a od-

lišné znaky tela živočíchov a človeka 

(lebka, chrbtica, končatiny), vysvetliť 

na príklade podstatu rasizmu a jeho 

dôsledky, význam človeka v ľudskom 

spoločenstve  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

environmen-

tálna výchova, 

etická výchova, 

sociológia  

 3  Krycia sústava 

človeka - koža 

stavba a funkcia orgáno-

vých sústav: koža, ochore-

nia orgánových 

sústav,úrazy zásady pred-

lekárskej prvej pomoci,  

pokožka, zamša, kožné 

deriváty - chlpy, vlasy, 

nechty, žľazy, kožný pig-

ment melanín, dermato-

glyfika, čistota tela, 

zmysly v koži, prvá pomoc 

pri poraneniach kože, pre-

vencia rakoviny 

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela, vysvetliť význam proce-

sov a štruktúr v ľudskom tele, objasniť 

prepojenie orgánových sústav, demon-

štrovať jednoduché zručnosti potrebné 

k poskytnutiu prvej pomoci, zhotoviť 

plán pozorovania a skúmania ľudského 

tela,pomenovať na ukážke časti kože 

zabezpečujúce ochranu povrchu tela, 

telesnú teplotu, vylučovanie, vodný re-

žim, zmyslové podnety, pomenovať vi-

diteľné kožné útvary na pokožke, uviesť 

význam kože, sformulovať zásady sta-

rostlivosti o kožu a kožné útvary, zdô-

vodniť nevhodnosť opaľovania sa na 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom 

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť 

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, environ-

mentálna vý-

chova 
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prudkom slnku, opísať postup predle-

kárskej prvej pomoci ošetrenia popále-

niny a omrzliny, predviesť ukážku ošet-

renia odreniny a pľuzgiera 

 

  5  Oporná sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: oporná,ochorenia 

orgánových sústav,úrazy zá-

sady  

predlekárskej prvej pomoci,   

stavba ľudskej kostry, po-

menovanie jednotlivých 

kostí, osová kostra a jej 

opis, lebka, chrbtica, hrud-

ník, správne držanie tela, 

kostra končatín, spôsoby 

spojenia kostí, stavba dlhej 

kosti, kostná dreň, proces 

osifikácie, rast kostí a hoje-

nie zlomenín  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela, vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť pre-

pojenie orgánových sústav, demonštro-

vať jednoduché zručnosti potrebné k po-

skytnutiu prvej pomoci, opísať na ukážke 

stavbu kosti, pomenovať a rozlíšiť na 

ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, 

hrudnú kosť, rebrá, spojenie kostí väzi-

vom, chrupkou, zrastením, kĺbom, zistiť 

jednoduchým telesným pohybom časti 

kostry, ktoré s na ňom zúčastnili, určiť 

na ukážke kostry kosti mozgovej časti 

lebky, kosti tvárovej časti lebky a časti 

chrbtice, ukázať a pomenovať na ukážke 

kosti hornej a dolnej časti, porovnať 

stavbu kostry ruky a nohy, zdôvodniť vý-

znam nosenia správnej obuvi podľa ob-

rysu správnej a nesprávnej klenby nohy 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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 3  Pohybová sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgáno-

vých sústav: pohybová, 

ochorenia orgánových 

sústav,úrazy zásady predle-

kárskej prvej pomoci,  šľa-

chy, svaly, pohyb, stavba 

kostrového svalu, rozdele-

nie svalov, význam, najzná-

mejšie kostrové svaly člo-

veka, zapojenie svalov do 

pohybu dolnej a hornej 

končatiny, cvičenie na po-

silnenie svalstva jednotli-

vých partií ľudského tela  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť pre-

pojenie orgánových sústav, zistiť, čo sa 

odohráva v ľudskom tele pri aktívnom 

pohybe, demonštrovať jednoduché zruč-

nosti potrebné k poskytnutiu prvej po-

moci,zhotoviť plán pozorovania a skúma-

nia ľudského tela, určiť na ukážke zá-

kladné typy svalového tkaniva, porovnať 

činnosť hladkého a priečne pruhovaného 

svalového tkaniva, opísať na ukážke kos-

trového svalu jeho stavbu, zdôvodniť 

vlastnosti svalu na príklade zohnutia a 

vystretia ruky v lakti, určiť na ukážke as-

poň tri svaly hlavy a krku, trupu, hornej a 

dolnej končatiny, predviesť jednoduché 

cviky na posilnenie svalov hrudníka, 

chrbta, brucha a končatín  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  

  5  Tráviaca sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: tráviaca,výživa, 

zložky potravy, potravinová 

pyramída, stravovacie ná-

vyky, ochorenia orgánových 

sústav, úrazy, zásady pred-

lekárskej prvej pomoci, hy-

gienické zásady, obezita, 

hladovanie, alkoholizmus, 

význam potravy, živiny, biel-

koviny, tuky, cukry,  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepo-

jenie orgánových sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti potrebné k poskyt-

nutiu prvej pomoci, uviesť príklad 

enzýmu a jeho význam, opísať podstatu 

trávenia, látkovej premeny, vymenovať 

základné živiny v potrave človeka, zdô-

vodniť význam bielkovín, tukov, cukrov, 

vitamínov, vody a minerálnych látok, 

uviesť dva druhy potravín s vysokou a níz-

kou  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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   vitamíny, minerálne látky, 

voda, správna a racionálna, 

zdravá výživa  

a jej vplyv na stav orga-

nizmu, obranné tráviace ref-

lexy  

energetickou hodnotou, uviesť príklad 

správneho zloženia stravy pre človeka, 

zdôvodniť význam ovocia a zeleniny v 

strave človeka, uviesť príklad škodlivého 

pôsobenia nadmerného pitia alkoholu, 

prejedania sa, následky hladovania člo-

veka  

   

  2  Dýchacia sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: dýchacia, ochorenia 

orgánových sústav, úrazy, 

zásady predlekárskej prvej 

pomoci, hygienické zá-

sady,nos, nosohltan, hrtan, 

priedušnica, priedušky, 

pľúca, alveoly, hlasivky, me-

chanizmus dýchania, ob-

ranné dýchacie reflexy, dý-

chacie pohyby hrudníka, 

kyslíkový dlh, fajčenie, rako-

vina pľúc, kvapôčkové infek-

cie  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány ľud-

ského tela,vysvetliť význam procesov a 

štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepoje-

nie orgánových sústav, demonštrovať jed-

noduché zručnosti potrebné k poskytnu-

tiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozorova-

nia a skúmania ľudského tela,opísať prie-

beh výmeny dýchacích plynov v pľúcach, 

vysvetliť podstatu dýchania, porovnať zlo-

ženie vdychovaného a vydychovaného 

vzduchu, vymenovať najdôležitejšie dý-

chacie svaly, zistiť pohyby bránice a me-

dzirebrových svalov pozorovaním nády-

chu a výdychu, zdôvodniť význam čistoty 

ovzdušia pre človeka, uviesť názov škodli-

vej látky v cigaretách, príklad účinkov faj-

čenia na dýchaciu sústavu  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova, proti-

drogová výchova  
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  4  Obehová sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav:  

obehová, krvné skupiny, 

darcovstvo krvi, transfúzia, 

ochorenia orgánových 

sústav, úrazy, zásady pred-

lekárskej prvej pomoci, 

funkcie krvi, krvná plazma, 

erytrocyty, leukocyty, trom-

bocyty, zrážanie krvi, Ján-

skeho plaketa, krvné sku-

piny, srdce, predsieň, ko-

mora, kontrakcia, relaxácia, 

tep, tlak, žily, tepny, vlásoč-

nice - ich porovnanie, ven-

covité tepny, stavba srdca, 

chlopne, infarkt, porážka, 

poranenia ciev, lymfatická 

sústava, miazga, uzliny, sle-

zina 

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány ľud-

ského tela,vysvetliť význam procesov a 

štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepoje-

nie orgánových sústav, demonštrovať jed-

noduché zručnosti potrebné k poskytnu-

tiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozorova-

nia a skúmania ľudského tela, vymenovať 

krvné skupiny, uviesť význam transfúzie 

krvi,  uviesť význam vencovitých tepien 

pre činnosť srdca, rozlíšiť tepny a žily 

podľa smeru prúdenia krvi v nich,   poznať 

význam miazgy pre ľudský organizmus, 

opísať význam miazgových ciev, určiť 

umiestnenie a význam sleziny, vysvetliť 

funkcie obehovej sústavy, zdôvodniť vý-

znam pohybu pre činnosť ciev a srdca, 

uviesť príklad ochorenia obehovej sústavy 

spôsobený nesprávnym spôsobom života 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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  2   

Vylučovacia sú-

stava človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: vylučovacia, ochore-

nia orgánových sústav, 

úrazy, zásady predlekárskej 

prvej pomoci,obličky, ne-

frón, jeho stavba, primárny, 

sekundárny moč, močo-

vody, močový mechúr, 

ochorenia obličiek, dialýza  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepo-

jenie orgánových sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti potrebné k poskyt-

nutiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozoro-

vania a skúmania ľudského tela, vymeno-

vať odpadové látky vznikajúce pri činnosti 

ľudského organizmu, určiť na ukážke 

umiestnenie obličiek a opísať ich tvar, 

ukázať na svojom tele umiestnenie obli-

čiek, vysvetliť význam obličiek a močo-

vých ciest, príčiny ochorenia močovej sú-

stavy, vymenovať zásady prevencie ocho-

rení obličiek, zdôvodniť význam pitia dos-

tatočného množstva tekutín pre obličky, 

vysvetliť význam močovej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  

  2   

Regulačné sústavy 

-  

Hormonálna sú-

stava človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: regulačné sústavy,  

ochorenia orgánových 

sústav, úrazy, zásady predle-

kárskej prvej pomoci,regulá-

cia, nervová a hormonálna 

sústava, žľazy s vnútorným 

vylučovaním, pôsobenie 

hormónov, ochorenia pri 

nadbytočnej alebo zníženej 

činnosti žliaz 

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepo-

jenie orgánových sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti potrebné k poskyt-

nutiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozoro-

vania a skúmania ľudského tela, pomeno-

vať spôsoby regulácie organizmu človeka, 

orgánovú sústavu, ktorá umožňuje ner-

vovú reguláciu, význam regulovania čin-

nosti organizmu, na ukážke určiť tri žľazy 

s vnútorným vylučovaním, uviesť význam 

inzulínu a troch žliaz s vnútorným vylučo-

vaním 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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  4   Nervová sústava 

človeka, vyššia 

nervová činnosť  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: regulačné sústavy,  

ochorenia orgánových 

sústav, úrazy, zásady pred-

lekárskej prvej pomoci,ús-

tredná a obvodová nervová 

sústava, mozog, miecha, 

biela a sivá hmota, neurón 

reflexy, vegetatívna nervová 

sústava, časti mozgu a ich 

funkcie, mozgová kôra, 

slovo, myslenie, pamäť, uče-

nie sa, reč, spánok, prvá a 

druhá signálna sústava  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepo-

jenie orgánových sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti potrebné k poskyt-

nutiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozoro-

vania a skúmania ľudského tela, opísať 

význam nervovej bunky, pomocou 

schémy popísať časti reflexného oblúka, 

uviesť príklad reflexnej činnosti človeka, 

opísať na ukážke základné časti ústednej 

nervovej sústavy, vysvetliť význam moz-

govej kôry predného mozgu, uviesť zá-

kladné časti obvodovej nervovej sú-

stavy,uviesť príklad podmieneného a ne-

podmieneného reflexu, význam myslenia 

a reči v živote človeka, vymenovať zásady 

hygieny duševnej činnosti človeka, uviesť 

na príklade správneho režimu dňa  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  

 1  Druhé až piate 

praktické cviče-

nie (labora-

tórne cvičenia z 

biológie člo-

veka)  

rast kosti, spojenie kostí 

kontrakcia kostrového 

svalu deriváty kože 

enzýmy, trávenie, vstre-

bávanie distribúcia a di-

fúzia dýchacích plynov 

ventilácia pľúc  

Žiak vie aplikovať poznatky o stavbe orgá-

nových sústav pri charakteristike ich funk-

cií, analyzovať vzájomné vzťahy medzi 

procesmi prebiehajúcimi v ľudskom tele, 

vytvoriť schému vzťahu medzi orgánom 

tráviacej sústavy, enzýmom a zložkou po-

travy, zaujať stanovisko k rôznym formám  

alternatívnej výživy,  

praktické cviče-

nie,názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, práca s 

textom  

v oblasti manuálnych zručností, 

komunikačných schopností, 

identifikácie problémov, navr-

hovania riešení a schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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   krv, lymfa/miazga,  

tkanivový mok, zrážanie  

krvi  

cievne systémy, systém di-

fúzny a distribučný prejavy 

činnosti srdca  

homeostáza, termoregulá-

cia regulácia látková, ner-

vová imunita vrodená,zís-

kaná, imunitná reakcia, 

alergia prenos nervového 

vzruchu podnet, vnem ref-

lex nepodmienený a pod-

mienený, reflexný oblúk 

vznik pohlavných buniek, 

menštruačný cyklus oplod-

nenie, vývin prenatálny a 

postnatálny  

gravidita, pôrod, heterose-

xualita, homosexualita nep-

lodnosť, náhradné tehoten-

stvo, asistovaná reproduk-

cia  

navrhnúť týždenný stravovací plán s pri-

hliadnutím na individuálne potreby je-

dinca, overiť súvislosť vitálnej kapacity 

pľúc so svalovým výkonom,overiť súvis-

losť pracovného cyklu srdca so svalovým 

výkonom, hodnotiť limitujúce kritériá pre 

darovanie krvi,  

schematicky znázorniť reflexný oblúk, na-

vrhnúť možnosti imunizácie organizmu, 
vie diskutovať o etických princípoch part-

nerstva a plánovaného rodičovstva, zdô-

vodniť príčiny a dôsledky civilizačných a 

infekčných ochorení, diskutovať o vý-

zname vedeckých objavov pre diagnos-

tiku, prevenciu a liečbu ochorení, analy-

zovať rizikové faktory stresu, kriticky po-

súdiť životný štýl seba samého a vybranej 

osoby,   
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  4  Zmyslové orgány 

človeka  

stavba a funkcia orgáno-

vých sústav: zmysly,  ocho-

renia orgánových sústav, 

úrazy, zásady predlekárskej 

prvej pomoci, receptory, 

adekvátny podnet, hma-

tové telieska na chlad, 

teplo, ťah, tlak a dotyk, bo-

lesť, jazyk, chuťové pohá-

riky, nosová dutina, ču-

chová oblasť, vonkajšie, 

stredné a vnútorné ucho, 

ich stavba, polohovorovno-

vážny orgán, hluchota, 

zrak, oko, tyčinky, čapíky, 

optická sústava oka, jej 

opis a funkcie, poruchy os-

trosti videnia a ich korigo-

vanie, farbosleposť, slepota 

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány ľud-

ského tela,vysvetliť význam procesov a 

štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepoje-

nie orgánových sústav, demonštrovať jed-

noduché zručnosti potrebné k poskytnu-

tiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozorova-

nia a skúmania ľudského tela, popísať 

stavbu a funkcie jednotlivých zmyslových 

orgánov človeka, ich význam pre človeka, 

prevenciu ochorení zmyslových orgánov a 

podstatu niektorých ochorení zmyslových 

orgánov 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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  4  Rozmnožovanie 

a vývin človeka, 

priebeh života 

človeka  

stavba a funkcia orgáno-

vých sústav: rozmnožova-

cia,  ochorenia orgáno-

vých sústav, úrazy, zásady 

predlekárskej prvej po-

moci,vývin jedinca, staros-

tlivosť o dieťa antikoncep-

cia, plánované rodičov-

stvo, semenníky, spermie, 

penis, kopulácia, pohlavné 

hormóny, vaječníky, ma-

ternica, pošva, vajíčko, se-

kundárne pohlavné znaky, 

puberta, menštruácia, te-

hotenstvo, oplodnenie, 

pôrod, pohlavne prenosné 

ochorenia, placenta, šes-

tonedelie, fázy ľudského 

života  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť pre-

pojenie orgánových sústav, demonštro-

vať jednoduché zručnosti potrebné k 

poskytnutiu prvej pomoci,zhotoviť plán 

pozorovania a skúmania ľudského 

tela,určiť a pomenovať na ukážke žen-

ské a mužské pohlavné orgány, vyme-

novať orgány, v ktorých sa tvoria ženské 

a mužské pohlavné bunky, vysvetliť vý-

znam menštruačného cyklu, označiť na 

ukážke pohlavných orgánov miesto 

splynutia vajíčka a spermie, uviesť dĺžku 

tehotenstva, jednotlivé fázy vývinu je-

dinca - vnútromaternicový vývin aj vývin 

jedinca od narodenia po smrť  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie prob-

lémov, navrhovania riešení a 

schopnosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova, výchova k 

manželstvu a ro-

dičovstvu,   

     

2  

Zdravie a cho-

roba, životné 

prostredie a ži-

votný štýl člo-

veka                  

infekčná choroba, choro-

boplodné mikroorganizmy, 

inkubačná doba prevencia, 

imunita,  očkovanie, zdra-

vie, zdravý  

Žiak vie aplikovať osvojené spôsoby boja 

proti nákazlivým ochoreniam, zhotoviť 

plán pozorovania a skúmania ľudského 

tela,  

orientovať sa v informáciách súvisiacich 

so zdravým životným štýlom a  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie prob-

lémov, navrhovania riešení a 

schopnosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa  
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   životný štýl, režim dňa, 

stres, hygienické zásady, in-

tímna hygiena, alkoholiz-

mus, obezita, hladovanie, 

fajčenie psychoaktívne látky 

(legálne a nelegálne drogy), 

závislosť, bacilonosič, spô-

soby nákazy chorobami, 

imunizácia aktívna aj pa-

sívna, protilátky, deratizá-

cia, dezinsekcia, dezinfekcia, 

antibiotiká, civilizačné ocho-

renia, závislosť, dedičné a ci-

vilizačné ochorenia,  

životný štýl  

ochranou zdravia, naplánovať a uskutoč-

niť projekt v súvislosti so zdravím alebo 

zdravým životným štýlom človeka, vy-

svetliť princíp imunity a očkovania, uve-

domiť si prepojenosť zdravej životos-

právy so zdravotným stavom človeka, 

poznať najznámejšie ochorenia a uviesť 

rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť ich 

prepuknutie, uvedomiť si možnosti od-

stránenia negatívnych návykov v živote 

človeka  

   

  2  Koncoročné opa-

kovanie  

pojmy získané v učive bioló-

gie sekundy  

Žiak vie riešiť úlohy a odpovedať na 

otázky zodpovedajúce oblasti biológie 

sekundy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, práca s tex-

tom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova  
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   Biológia – tercia – inovovaná   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  40  TC: Neživá príroda a 

jej poznávanie  

neživá a živá príroda  ne-

rastné suroviny, rudy, ne-

rudy, zemská kôra pev-

ninská a oceánska, zem-

ský plášť, zemské jadro, 

minerál, hornina  kryštál, 

kryštalizácia  vlastnosti 

minerálov, tvrdosť, hus-

tota, farba, lesk, chrá-

nené minerály  horniny 

vyvreté, usadené, preme-

nené  geologické procesy 

vnútorné, vonkajšie  

zdroje energie geologic-

kých procesov  činnosť 

magmatická, sopečná, ze-

metrasenie, premena 

hornín  zvetrávanie me-

chanické, chemické  geo-

logické činitele, činnosť 

rušivá, tvorivá  rozrušova-

nie, prenášanie,usadzova-

nie, spevňovanie,  kras.  

krsové útvary podzemné a 

povrchové 

Žiak vie vysvetliť závislosť organizmov od 

neživej prírody a vplyv organizmov na ne-

živú prírodu na príkladoch, diskutovať o vý-

zname nerastných surovín pre život člo-

veka, vytvoriť model stavby zemského te-

lesa, porovnať sféry zemského telesa podľa 

zloženia a významu, pozorovaním zistiť od-

lišnosti medzi minerálmi a horninami, iden-

tifikovať vybrané minerály a horniny, zdo-

kumentovať výskyt minerálov alebo hornín 

v okolí školy, bydliska, navrhnúť spôsob na 

zistenie fyzikálnych a chemických vlastností 

minerálov, zrealizovať pozorovanie alebo 

pokus na zistenie fyzikálnych a chemických 

vlastností minerálov, vyhodnotiť pozorova-

nie alebo pokus na zistenie fyzikálnych a 

chemických vlastností minerálov, vyhľadať 

informácie o praktickom využití minerálov 

a hornín a ich výskyt na Slovensku, katego-

rizovať horniny podľa znakov, zdôvodniť 

vplyv geologických procesov na tvary zem-

ského povrchu, na život organizmov,  zdo-

kumentovať katastrofické geologické pro-

cesy vo svete i na Slovensku a ich následky, 

navrhnúť projekt na poznávanie zaujíma-

vostí neživej prírody na území Slovenska, 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom, samo-

statná aj skupinová 

práca, projektové 

vyučovanie 

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania 

riešení a schopnosti ich  

riešiť,  

Geológia, geogra-

fia, fyzika, envi-

ronmentálna vý-

chova  
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vysvetliť vznik a výskyt krasu a krasových 

útvarov 

 

  12  TC: Dejiny Zeme  vek hornín, pomerný, 

skutočný  skameneliny, 

vedúce skameneliny  

geologické éry  vývoj ži-

vota, zmena zemskej 

kôry, klimatické zmeny   

Žiak vie modelovať proces vzniku skamene-

liny, usporiadať skameneliny na ukážke 

podľa geologických ér, zhodnotiť významné 

geologické procesy, ktoré prebiehali v jed-

notlivých geologických érach, zostaviť ta-

buľku jednotlivých etáp vývoja prírody Slo-

venska s významnými geologickými pro-

cesmi a organizmami z konkrétneho obdo-

bia, zistiť informácie o vývoji prírody svojho 

okolia.   

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca s 

textom, samostatná 

aj skupinová práca, 

projektové vyučova-

nie  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania 

riešení a schopnosti ich  

riešiť,  

Geológia, geogra-

fia, dejepis, envi-

ronmentálna vý-

chova  

  10 TC: Ekologické pod-

mienky života  

druh, prostredie, biotop  

biogénne prvky, faktory 

abiotické, biotické   

Žiak vie demonštrovať na príklade prispôso-

benie organizmov prostrediu,  porovnať 

rozsah nárokov organizmov na  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia,  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania  

geografia, environ-

mentálna výchova, 

zdravý  

   prispôsobivosť, znášanli-

vosť  jedinec, populácia  

vlastnosti populácie  spo-

ločenstvo, druhová roz-

manitosť, štruktúra spo-

ločenstva  producent, 

konzument, reducent  

ekosystém prírodný, 

umelý  potravová sieť, 

pyramída  rovnováha bio-

logická, ekologická   

ekologické hospodárenie   

faktory prostredia na príkladoch,  identifi-

kovať vonkajšie a vnútorné vzťahy populácií 

na príklade, vytvoriť pojmovú mapu vzá-

jomných vzťahov medzi populáciami, zho-

toviť jednoduchú koláž ľubovoľného spolo-

čenstva, zdokumentovať výskyt spoločen-

stiev rastlín a živočíchov v okolí školy alebo 

bydliska, analyzovať umelý a prírodný eko-

systém z hľadiska druhovej rozmanitosti, 

zhodnotiť dôsledky narušenia biologickej 

rovnováhy, vytvoriť pojmovú mapu vzťahov 

a závislostí zložiek ekosystému, zdôvodniť 

výhody ekologického hospodárenia v kra-

jine.   

výklad, práca s tex-

tom, samostatná aj 

skupinová práca, 

projektové vyučova-

nie  

riešení a schopnosti ich rie-

šiť,  

životný štýl  
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 4 Laboratórne cvičenia 

z ekológie (organiz-

mus a prostredie)  

slnečné žiarenie, teplo, 

voda, vzduch, pôda  eko-

logická valencia, op-

timum  neutralizmus, 

symbióza, konkurencia, 

predácia, parazitizmus   

parazitické rastliny, huby, 

živočíchy  potravový reťa-

zec pastevno-koristnícky, 

rozkladný, parazitický  en-

demit, relikt  bioindikátor  

živočích kozmopolitný, sy-

nantropný   

Žiak vie hodnotiť vzájomné pôsobenie abio-

tických a biotických zložiek prostredia, ana-

lyzovať funkcie organizmov v ekosystéme, 

schematicky znázorniť potravové reťazce 

organizmov,  vytvoriť pojmovú mapu vzťa-

hov jednotlivých zložiek ekosystému, zdô-

vodniť medzidruhové vzťahy organizmov, 

naplánovať a zrealizovať projekt o vybra-

nom ekosystéme, obhajovať výsledky pro-

jektu, diskutovať o príčinách a formách 

adaptácie organizmov v prírode a na život s 

človekom, zhodnotiť výhody a nevýhody 

parazitického spôsobu života, zhodnotiť po-

zitívne a negatívne pôsobenie organizmov.   

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia,  práca s tex-

tom, samostatná aj 

skupinová práca, 

projektové vyučo-

vanie  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania 

riešení a schopnosti ich  

riešiť,  

geografia, envi-

ronmentálna vý-

chova, zdravý ži-

votný štýl  
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Biológia – kvarta – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  1  1. Úvodná ho-

dina  

základná terminológia  Žiak sa oboznámi s cieľom vyučovania 

BIO v kvarte  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti komunikačných 

schopností  

Ochrana života 

a zdravia, envi-

ronmentálna 

výchova, me-

diálna výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  
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  37   TC: Základné životné 

procesy organizmov.     

bunka rastlinná a živo-

číšna , bunkové or-

ganely a ich funkcie  vý-

živa organizmov, živiny , 

organizmy parazi-

tické,saprofytické ,sym-

biotické baktérie roz-

kladné, kvasné, mliečne, 

hľuzkové  výživa rastlín, 

fotosyntéza, výživa živo-

číchov, trávenie, vstre-

bávanie, dýchanie orga-

nizmov, rozklad organic-

kých látok, uvoľnenie 

energie  vylučovanie ži-

vočíchov  dráždivosť, 

citlivosť a pohyb rastlín  

Žiak vie zdôvodniť odlišnosť stavby a 

funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky, 

zhodnotiť význam jednotlivých život-

ných procesov pre život organizmov, 

vytvoriť pojmovú mapu vzťahov or-

gánových sústav živočíchov, porov-

nať životné procesy rastlín a živočí-

chov, naplánovať pozorovanie zá-

kladných znakov a procesov organiz-

mov rôznymi zmyslami a rôznymi 

spôsobmi, uskutočniť jednoduchý 

pokus alebo pozorovanie na skúma-

nie životných procesov organizmov, 

formulovať závery z uskutočneného 

pozorovania alebo pokusu, pozná vý-

živu a prijímanie živín baktérií (roz-

kladných,  kvasných, mliečnych, hľuz-

kových,  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti komunikačných 

schopností, manuálnych  

zručností,  identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

Ekológia, envi-

ronmentálna vý-

chova, chémia, 

fyzika, geografia  
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  16    TC: Dedičnosť a 

premenlivosť 

organizmov  

  

  

genetika  dedič-

nosť, premenlivosť, 

potomstvo  gene-

tická informácia  

jadro, chromozóm, 

nukleová kyselina, 

DNA, dvojzávitnica  

gén, znak, vlastnosť  

kópia DNA  alela 

dominantná, rece-

sívna   

bunka telová, po-

hlavná, oplodnená  krí-

ženie, schéma kríženia  

premenlivosť nede-

dičná, dedičná  šľach-

tenie, odroda, ple-

meno  dedičná cho-

roba  genetické pora-

denstvo 

Žiak vie lokalizovať uloženie genetic-

kej informácie v bunke,opísať 

stavbu chromozómu,  monitorovať 

dedične podmienené znaky svojej 

rodiny, vysvetliť príčinu tvorby kó-

pie nukleovej kyseliny a význam zní-

ženia počtu chromozómov pri 

vzniku pohlavných buniek, schema-

ticky znázorniť prenos určitého 

znaku z rodičov na potomkov, rozlí-

šiť na príklade dedičnú a nededičnú 

premenlivosť, zhodnotiť význam de-

dičnosti a premenlivosti, zdôvodniť 

podstatu šľachtenia, diskutovať o 

dedičných chorobách, ich vplyve na 

život človeka a možnosti využitia ge-

netického poradenstva, posúdiť vy-

užitie vedeckých poznatkov gene-

tiky   

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie prob-

lémov, navrhovania riešení a 

schopnosti ich riešiť  

Chémia, fyzika, 

genetika  

 

  4  Laboratórne cvičenia z 

genetiky  

znaky kvalitatívne, kvan-

titatívne, fenotyp  gény 

veľkého účinku, malého 

účinku, genotyp, genóm   

nukleotid, dusíkatá báza, 

RNA mediátorová, tran-

sferová, ribozómová  

komplementarita, trip-

let, genetický kód, repli-

kácia, matrica  expresia 

Žiak vie zostaviť pojmovú mapu zá-

kladných genetických pojmov,  zdô-

vodniť odlišnosť štruktúry DNA a RNA 

v súvislosti s ich významom pre pre-

nos genetickej informácie,  vysvetliť 

proces syntézy bielkovín,  rozlíšiť de-

dičnú a nededičnú premenlivosť, 

schematicky znázorniť a popísať 

stavbu chromozómu,   zdôvodniť vý-

znam jedno a dvojchromatídového 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, práca s tex-

tom, samostatná 

práca, skupinová 

práca, projektové 

vyučovanie  

v oblasti komunikačných schop-

ností, manuálnych  

zručností,  identifikácie prob-

lémov, navrhovania riešení a 

schopnosti ich riešiť Mende-

love zákony  dominancia 

úplná, neúplná, recesivita, ko-

dominancia  zygota, homozy-

got, heterozygot  uniformita, 

reciprocita, štiepny pomer  

Chémia, fyzika, 

genetika  
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génu, proteosyntéza, 

transkripcia, translácia  

bunka haploidná, diplo-

idná, genetický zápis krí-

ženia,  

kombinačný štvorec  

chromozóm  

eukaryotický,  

prokaryotický, chromo-

zóm homologický,  

heterologický   

autozóm, gonozóm  plaz-

mid, rezistencia,  mitóza, 

meióza  crossing over, 

segregácia, kombinácia, 

lokus   

chromozómu pri bunkovom delení, 

porovnať jadrovú a mimojadrovú de-

dičnosť,  aplikovať pravidlá autozómo-

vej  

dedičnosti a dedičnosti viazanej na po-

hlavné chromozómy na konkrétnych 

príkladoch, vysvetliť príčiny variability 

organizmov, diskutovať o príčinách a 

dôsledkoch mutácií, navrhnúť pro-

gram na redukciu negatívnych muta-

génnych faktorov vo svojom životnom 

prostredí, navrhnúť a realizovať pro-

jekt na tému génové manipulácie ich 

význam a riziká, prezentovať a obhajo-

vať projekt, preskúmať dedičnosť kon-

krétneho znaku v konkrétnej rodine, 

zostaviť rodostrom rodiny podľa kon-

krétneho sledovaného znaku, analyzo-

vať rizikové faktory geneticky podmie-

nených ochorení človeka kriticky posú-

diť základné objavy v oblasti genetiky, 

diskutovať o význame genetického po-

radenstva,  diskutovať o etických as-

pektoch génových manipulácií.   

dedičnosť viazaná na po-

hlavné chromozómy  mutácie 

génové, chromozómové, ge-

nómové, mutagény, antimuta-

gény  génové manipulácie, gé-

nové inžinierstvo, geneticky 

modifikované organizmy  po-

pulačný výskum  dedične pod-

mienené ochorenia   

prenatálna diagnostika, amni-

ocentéza    
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  8    TC: 3. Životné prostre-

die organizmov a člo-

veka  

  

  

životné prostredie  

zložky životného 

prostredia človeka  

ekológia, environ-

mentalistika  pod-

mienky života  prie-

mysel, doprava, 

energetika, poľno-

hospodárstvo  zne-

čistenie vzduchu, 

vody, pôdy  glo-

bálne environmen-

tálne problémy   

Žiak vie zistiť, ako pozitívne a nega-

tívne človek zasahuje do zložiek ži-

votného prostredia,  monitorovať 

znečistenie ovzdušia, vody, pôdy v 

okolí školy a bydliska,  zdôvodniť 

príčiny negatívneho vplyvu človeka 

na životné prostredie, zhodnotiť 

dôsledky znečisťovania ovzdušia, 

vody a pôdy na život, argumento-

vať o pozitívach a negatívach prie-

myslu, dopravy, energetiky, poľno-

hospodárstva, ťažby nerastných su-

rovín, určiť chránené  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom, samostatná 

práca, skupinová 

práca, projek-

tové vyučovanie  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

Ekológia, envi-

ronmentálna 

výchova, ché-

mia, fyzika, geo-

grafia  
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   odpad, skládky, spaľo-

vanie, recyklácia  sta-

rostlivosť o prírodné a 

životné prostredie člo-

veka  ochrana prírody, 

zákon o ochrane prí-

rody, chránené druhy, 

chránené územia  ob-

noviteľné zdroje ener-

gie, všeobecná a oso-

bitná, špecifická 

ochrana prírody, chrá-

nené územia a ich ka-

tegórie  

rastliny, živočíchy a chránené úze-

mia Slovenska, analyzovať mož-

nosti zabránenia vzniku smogu, 

skleníkového efektu, kyslých daž-

ďov, ozónovej diery, hromadenia 

odpadov, zhodnotiť význam recyk-

lácie druhotných surovín a alterna-

tívnych zdrojov energie,  dodržia-

vať osvojené návyky na šetrenie 

energie a pitnej vody,  zorganizovať 

aktivity na šetrenie vody alebo 

energie vo svojom okolí,  vytvoriť 

pojmovú mapu vzájomných vzťa-

hov organizmov a prostredia,  na-

vrhnúť jednoduchý projekt zame-

raný na riešenie environmentál-

nych problémov v okolí, uviesť prí-

klad prírodnej,  

umelej, sociálnej zložky prostredia, 

pozná význam pracovného, obyt-

ného a rekreačného životného pro-

stredia človeka, vie vysvetliť rozdiel 

medzi vednými odbormi ekológia a 

environmentalistika, rozlíšiť všeo-

becnú ochranu prírody a osobitnú 

ochranu prírody a krajiny, pozná as-

poň tri kategórie  

chránených území, vie uviesť príklad 

národného parku, chránenej krajin-

nej oblasti a prírodnej rezervácie.  
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Námety praktických aktivít  
  

príma:  

Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom. Poznávanie lesných bylín (podľa 

prírodnín, herbárových položiek, obrazov, atlasov a pod.). Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb.  

Pozorovanie machu lupou alebo mikroskopom.   

Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou a ich rozlíšenie (ulita, lastúra). Pozorovanie vonkajších 

znakov a spôsob pohybu rýb v akváriu.  

Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov (v životnom prostredí, podľa atlasu, obrazov, herbárových položiek, 

trvalých preparátov, a pod.  

  

sekunda:  

Pozorovanie buniek pokožky dužinatej šupiny cibule, plesne alebo kvasinky mikroskopom.   

Pozorovanie a rozlišovanie vyživovacích a rozmnožovacích orgánov kvitnúcej rastliny voľným okom.   

Pozorovanie vnútornej stavby koreňa, stonky dreviny a byliny, vnútornej stavby kvetu.  

Pozorovanie stavby tela a prejavov života črievičky, vonkajšej stavby tela hmyzu, ústnych ústrojov, končatín, krídel 

hmyzu.   

  

tercia:  

Pozorovanie vnútornej a vonkajšej stavby vtáčieho vajca.  

Nácvik predlekárskej prvej pomoci pri zlomeninách a vykĺbeninách.  

Nácvik predlekárskej prvej pomoci pri zastavení dýchania, umelé dýchanie u novorodencov, detí a dospelých.  

Nácvik predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní.  

Nácvik predlekárskej prvej pomoci pri zlyhaní funkcie srdca, masáž srdca u novorodenca, dieťaťa a dospelého.   

Nácvik predlekárskej prvej pomoci pri šokovom stave, precvičovanie stabilizovanej polohy. Precvičovanie transportu 

zraneného a pravidla 5T (ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti, transport).  

  

  

Námety na samostatné pozorovania   
  

príma: Stopy živočíchov v lese. Život listnatých a ihličnatých drevín počas roka. Hniezdenie vtákov. Vonkajšie znaky a 

prejavy života vodných mäkkýšov v akváriu. Vplyv znečis-tenej vody na vodné mikroorganizmy. Rast obilniny od sia-

tia po žatvu. Rast ľuľka zemiakového od sadenia po zber hľúz.  

  

sekunda:  

Vypestovať podľa návodu pleseň a pozorovať stavbu tela. Naklíčiť podľa návodu se-meno a pozorovať jeho stavbu. 

Ako vplýva smer svetla na rast stonky? Potrebujú semená na klíčenie vzduch (vodu, teplo)? Prečo sa v sfarbenej vode 

zafarbujú biele kvety?  

  

tercia:  

Pozorovanie stavby a funkcie kostry stavovcov na obrazových dokumentáciách. Pozorovanie stavby pera vtáka. Po-

rovnanie šupiny ryby, pera vtáka a chlpu cicavca. Poznávanie a určovanie kostí pomocou obrazovej dokumentácie. 

Podmienené a nepodmienené reflexy.   
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Námety na tvorbu projektov  
  

príma:  

Les a lesné spoločenstvá v okolí našej obce (mesta, školy, bydliska).  

Vodné a brehové organizmyv okolí našej obce (mesta, školy, bydliska).   

Vplyv znečistenia ovzdušia na stav drevín v našej obci(meste, okolí školy).   

Vplyv znečistenia vody na život rýb a iných vodných organizmov v okolí.  

Výskyt obojživelníkov v okolí môjho bydliska.   

Liečivé rastliny v mojom okolí.  

Výskyt vtákov v okolí môjho bydliska (školy, parku, sídliska).   

Vplyv kŕmidiel a hniezdnych búdok na rozšírenie a ochranuvtákov v našej obce (okolí školy, bydliska).  

  

sekunda:  

Zeleň v okolí môjho bydliska (školy, obce, mesta, sídliska).  

Pestovanie a ochrana zelene v triede (škole, v domácnosti).  

Dreviny v našom parku (záhrade, v okolí školy).  

Môj pes (mačka, chrček, morča, kanárik, ...).  

Vtáky v okolí môjho bydliska (školy, obce, mesta, sídliska). Starostlivosť o vtáky v 

zime.  

  

tercia:  

Vonkajšie prejavy dýchania a zmeny dychovej frekvencie pri rozličných formách fyzickej aktivity.  

Pozorovanie tepu a tlaku krvi ako vonkajších prejavov obehovej sústavy pri rozličných podmienkach.  

Zisťovanie zmyslových vnemov v rozličných podmienkach.  

Vyhodnotenie výskytu rizikových faktorov známych ochorení v prostredí okolia svojho bydliska, školy, mesta, okresu, 

kraja.  
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Dejepis  
 

 

  

 

 

Charakteristika predmetu  
  

Dejepis spolu s geografiou a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je 

v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných pro-

striedkov procesu humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokra-

tické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom ako jedným zo základných pred-

pokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti.   

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie 

kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celosloven-

skej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých 

historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej 

spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých mô-

žeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému 

národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania   ich  historického vedomia,  v ktorom  rezonuje  i úcta  k 

iným  národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných 

skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pri-

pisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

  

Ciele predmetu  
  

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu štúdijných predmetových kompetencií – 

spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré 

umožnia žiakom:  

• poznávať  históriu,  ktorá  nepredstavuje  uzavretú  minulosť  ( sumu faktov a letopočtov) so vždy ko-

nečnými a jednostrannými interpretáciami  

• poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu  

• poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych (mnohostranných) 

školských historických prameňov, ktoré považujeme za základný prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť deji-

nám, preto aj za integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu  

• rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôzno-

rodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy  

• rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i 

školského dejepisu v demokratickej spoločnosti  

• závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať tran-

smisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vy-

svetľujúcimi) metódami  a prostredníctvom  frontálnej  výučby,  a  v  širšej miere aplikovať prístupy,  ktoré  kladú  dô-

raz  na  aktívne  učenie,  na  proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej 

činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení  

  

Dejepis 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 2 2 2 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 66 66 66 
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Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)  
  

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

operácií  

  

• s historickým časom  
- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej     postupnosti  

- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov  

- rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií  

- identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja  

- používať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov  orientácie v minulosti  

  

• s historickým priestorom  
- rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javmi a procesmi  

- vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globálnych historických ja-

vov a procesov a prepojenosť medzi nimi  

- chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej organizácie a kultúry  

- chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym životom  

- chápať úlohu osobností v dejinách  

  

• s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi  
- vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces  

- charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov  

- určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov  

- vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, kultúr  

- objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých krajinách, oblastiach a 

regiónoch  

- charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické a kultúrne faktory, 

ktoré ovplyvňovali historický vývoj  

- určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí života spoločnosti a človeka, predo-

všetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, každodenný život  

  

Žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri analýze 

školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňov - stopách po minulosti:  

  

• pri vymedzovaní predmetu skúmania  

• pri analyzovaní štruktúry problému  

• pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok  

• pri vyjadrovaní toho, čo už vieme a čo ešte musíme odhaliť  

• pri myslení v alternatívach  

• pri vytvorení plánu skúmania  
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• pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania  

• pri vytváraní záznamu zo skúmania  

  

- pri vyhľadávaní relevantných informácií  
• z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov kombinovaných  

• z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok  

• z odbornej, populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie  

  

- pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  
• pri vyberaní informácií  

• pri organizovaní informácií  

• pri porovnávaní informácií  

• pri rozlišovaní informácií  

• pri zaraďovaní informácií  

• pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií  

  

- pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu  
• pri zoradení výsledkov  

• pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného  

• pri určovaní podstatného, kľúčového  

• pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca  

• pri vyhodnocovaní správnosti postupu  

• pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio)  
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Učebné osnovy  
  

Dejepis – príma – inovovaný    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  
Prierezové 

témy  

10  Od blízkeho k 

vzdialenému   - 

Priestor a čas - 

Pamiatky v 

priestore a čase 

- Minulosť našej 

školy  

prírodný a historický 
čas, letopočet, kalen-
dáre, časová priamka, 
dejepisná mapa  

historické pra-

mene, múzeá, ar-

chívy, pamätník, 

pamätná tabuľa, 

generácia, rodos-

trom školská kro-

nika  

Žiaci vedia :  

- identifikovať rozdiel medzi prírodným a  

historickým časom  

- zaradiť letopočty do storočia   

- pracovať s časovou priamkou - poznať 

historickú udalosť, osobnosť  

- poznať druhy historických prameňov, ar-

chív  

informačno re-

ceptívna- výklad   

reproduktívna- ria-

dený rozhovor   heu-

ristická- rozhovor, 

riešenie úloh   fi-

xačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

- práca s histo-

rickým časom a pries-

torom - analýza histo-

rického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

Regionálna vý-

chova Mediálna 

výchova  

13 Obrazy pravekého 
sveta   

- Pravek – vývojové 

druhy človeka - Ži-

vot a kultúra  

lovcov mamutov - 

Od lovca k roľní-

kovi a remeselní-

kovi  

Darwinova teória, ar-
cheológia  

pracovné nástroje, lov, 

praveké umenie, orga-

nizácia života zberač, 

lovec, roľník, domestifi-

kácia, nástroje, zbrane, 

odev, doba kovov, ná-

boženské predstavy  

- rozpoznajú rozdiely v spôsobe obživy a ži-

vota pravekých lovcov a roľníkov,   

- analyzujú pracovné nástroje pravekých 

ľudí,   

- zhodnotia význam najdlhšie používaného 

pracovného materiálu - kameňa,   

- porovnajú kamenné pracovné nástroje s 
medenými a bronzovými nástrojmi, - porovnajú 
výhody a nevýhody týchto  

nástrojov, resp. zbraní,                                          

informačno re-

ceptívna- výklad   
reproduktívna- ria-

dený rozhovor   heu-

ristická- rozhovor, 

riešenie úloh   fi-

xačná - ústne opako-

vanie    

 skupinová práca,  

práca s knihou  

- práca s histo-

rickým časom a pries-

torom - analýza histo-

rického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

Multikultúrna 

výchova 

Tvorba projek-

tov a prezen-

tačné zruč-

nosti  
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- identifikujú nástroje a zbrane človeka 

medenej  

doby,                                                              

- zovšeobecnia spôsob obživy a života ľudí 
v medenej dobe na základe príbehu Ötziho,            

- zostavia správu zo skúmania spôsobu ob-

živy a života pravekých ľudí,  

- odhalia postupne stav a premeny život-

ného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

13  Obrazy starovekého  

sveta                     

- Riečne civilizácie a 

ich dedičstvo  

- Staroveké 

Grécko  

Staroveký Rím - Divy 

starovekého sveta 

mestský štát, závlahové 

hospodárstvo, písmo, 

zikkurát, chrám, panov-

ník, zákony, nábožen-

stvo  

Homér, Trója, Atény,  

Sparta, kolonizácia,  

Solón, demokracia, Pe-
rikles, olympijské hry, 
stavebné stĺpy, aristo-
kracia, divadlo, pelopo-
nézske vojny, heleniz-
mus, grécke báje krá-
ľovstvo,  republika- vec 
verejná, senát, snem, 
rímske hospodárstvo, 
armáda, púnske vojny,  

Spartakovo povstanie, 

Caesar, cisárstvo, Oktá-

vius, kresťanstvo, domi-

nát, Limes Romanus, 

- odhalia vzťah medzi prírodnými pod-

mienkami údolí veľkých riek a vznikom prvých 

štátov,  

- identifikujú znaky zavlažovacieho poľno-

hospodárstva,  

- analyzujú vnútorné členenie spoločnosti 

v mestskom štáte,  

- zhodnotia premeny a význam písma pre 

spoločnosť najstarších štátov,  

- identifikujú poznatky obyvateľov najstar-

ších  štátov, ktoré nám slúžia dodnes,   

- odhalia vzťah medzi podmienkami a vzni-
kom množstva nezávislých mestských štátov v  

Grécku,  

- rozpoznajú rôznu formu vlády v mest-

ských štátoch na príklade Atén a Sparty,  - analy-

zujú spôsob života a formu vlády v  

Aténach za Perikla,   

informačno re-

ceptívna- výklad   

reproduktívna- 

riadený rozhovor   

heuristická- roz-

hovor, riešenie 

úloh   fixačná - 

ústne opakova-

nie   skupinová 

práca, práca s 

knihou 

 - práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

- prameňa práca 
s historickou mapou  

- kritické hodno-

tenie  

tvorba prezentácií - 

práca s odbornou lite-

ratúrou 

Multikultúrna 

výchova Me-

diálna výchova 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Environmentáln 

a výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Ochrana života 

a zdravia 
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Gerulata, Iža, roľník, re-

meselník, obchodník, 

škola 

- analyzujú Periklovu reč o aténskej demo-

kracii,  - kladú základné analytické otázky škol-

skému historickému písomnému prameňu,   

- pochopia problém rovnosti a nerovnosti,  

- zdôvodnia významné postavenie telesnej vý-

chovy v mestských štátoch,   

- vymedzia olympijské disciplíny, v ktorých 

sa dodnes súťaží,   

- zhodnotia význam olympijských myšlie-
nok v minulosti i prítomnosti,   

- analyzujú formu vlády v rímskej republike 

ako mestského štátu,  

- analyzujú spôsob obživy a života v Ríme, - 

dokumentujú expanziu mestského štátu a jeho 

premenu v ríšu,  

- rozpoznajú vnútorné dôsledky expanzie 
pre politickú premenu republiky na cisárstvo,              

- rozpoznajú príčiny budovania rímskej 

hranice pozdĺž stredného Dunaja,  

- zostavia stručný informačný materiál o ži-

vote v rímskych táboroch na našom území,  

- rozpoznajú dôležitosť gréckej a rímskej 

kultúry pre vytvorenie európskej kultúry, -zosta-

via obrazový materiál o divoch starovekého 

sveta, 

 

7  Svetové náboženstvá         

Kresťanstvo, islam  

Starý a Nový zákon, 

Biblia, Korán, Alah, 

Boh, viera, cirkev, Ježiš  

Kristus, apoštoli  

- kde a kedy sa začalo šíriť kresťanstvo  

- odlišnosť kresťanstva od pohanských 

božstiev  

- uviesť čo je Biblia a jej časti  

informačno re-

ceptívna- výklad   

- práca s histo-

rickým časom a pries-

torom - analýza histo-

rického  

Multikultúrna 

výchova Me-

diálna výchova  
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- opísať vznik  moslimské zásady, z čoho sa 

skladá Korán, čo znamená svätá vojna   

reproduktívna- ria-

dený rozhovor   heu-

ristická- rozhovor,  

prameňa  

- práca s histo-

rickou  

    riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

mapou  

- kritické hod-

notenie  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

 

23  Obrazy stredovekého 
sveta  

-Tri ríše stredoveku  

-Kráľ prepožičiava  

pôdu -Stredoveká 

spoločnosť -Stre-

doveká vzdela-

nosť  

Byzantská ríša, Justi-
nián, cezaropapizmus,  

Franská ríša, Karol  

Veľký, rímsky cisár, 

Arabská ríša, kalifát 

feudum, vazal, lénny 

systém, poddaný, va-

zalský sľub hrad, 

mesto, dedina, 

šľachta, panovník, 

privilégiá, remeslá, 

cechy, rytieri kláš-

tory, mnísi, kňazi, re-

hole, školstvo, uni-

verzity  

- opísať vznik, rozvoj a zánik Byzancie  

- opísať moc panovníkov v Byzancii  

- opísať vznik a rozmach Franskej ríše  

- uviesť dôvody korunovácie Karola Veľ-
kého za cisára  

- ukázať na mape rozsah ríše za Karolov-

cov  

- uviesť formovanie Arabskej ríše  

- vznik islamu  

- uviesť kultúrny a civilizačný prínos Ara-

bov   

- vysvetliť vzťah lénny pán a vazal   

- práca poddaného  

- vysvetliť význam privilégií  

- opísať prácu v remeselníckej dielni  

- objasniť čo sú cechy  

- opísať rytiersku kultúru, život na hrade  

- uviesť spôsob života v kláštore - pravidlá 
rádov  

- školský systém - univerzity  

informačno re-

ceptívna- výklad   

reproduktívna- ria-

dený rozhovor   heu-

ristická- rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

- práca s histo-

rickým časom a pries-

torom - analýza histo-

rického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Environmentáln 

a výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Ochrana života 

a zdravia  
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   Dejepis – sekunda – inovovaný  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

10  Predkovia Slovákov v 

Karpatskej kotline  

  

 Príchod Slovanov  

  

  

  

Veľká Morava 

  

  

  

  

  

pravlasť Slovanov - 

migrácia -príčiny  

- rozčlenenie Slo-

vanov  

- život Slovanov  

- Avari- kupec 

Samo- Samova ríša  

- formovanie 

štátu -  

Pribina, Mojmír,  

Rastislav  

- kresťanské misie-  

Konštantín a Me-

tod - písmo , kul-

túra , literatúra, 

umenie - Svätoplu-

kova ríša  

zánik Veľkej Moravy 

žiak vie opísať spôsob života starých Slovanov  - 

vymenuje skupiny Slovanov a priradí národy   

- opíše prvý kmeňový zväz Slovanov  

- vie opísať vznik Veľkej Moravy a roz-
práva o jej   

politickom a hospodárskom raste  

- vie porozprávať o živote solúnskych bra-

tov  

-vymenuje oblasti spoločenského života , do kto-

rých  zasiahli solúnski bratia  

- opíše Veľkú Moravu za panovania Svä-

topluka  

- vysvetlí príčiny zániku Veľkej Moravy  

rozpráva o kultúre a vzdelanosti na Veľkej Mo-

rave 

informačno  re-
ceptívna- výklad  rep-
roduktívnariadený roz-
hovor   
heuristická- rozho-

vor,  riešenie úloh  

fixačná - ústne  opa-

kovanie skupinová 

práca,  práca s kni-

hou 

práca s historickým  

časom a priestorom - 

analýza historického   

prameňa  

- práca s histo-
rickou  mapou  

- kritické hod-

notenie  

- tvorba pre-

zentácií  

- práca s od-

bornou  literatúrou 

Osobnostný a  
sociálny rozvoj 
Mediálna vý-
chova Tvorba 
projektu a   

prezentačné 

zručnosti Multi-

kultúrna výchova 
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15 Slováci  v 
Uhorskom   

kráľovstve  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kráľovstvo mnohých 
jazykov a mravov  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

príchod starých Maďarov 

a vznik uhorského štátu  

- Štefan I.- dynas-
tia Arpádovcov  

- začlenenie Slo-
venska do Uhorska  

- rozvoj Uhorska 

do  

13..storočia-župa, župný 
hrad, Nitrianske údelné 
vojvodstvo  

- Ondrej II.-Zlatá 
bula - vpád Tatárov  

- Belo IV., Ondrej 

III.  

- vláda veľmožov- 

Matúš Čák-boje o moc  

- dynastia  

E4Anjouovcov- Karol Ró-

bert, Ľudovít I. Veľký  

- dynastia Luxem-

burgovcov- Žigmund  

- Matej Korvín 
/Huňady/ - románska a 
gotická kultúragotická 
cesta -vznik stredovekých 
miest privilégiá, reme-
selná výroba,  
obchod  

- život poddaných, 

mešťanov a šľachty - ba-

níctvo- Kremnica, Banská 

vie opísať príchod Maďarov do Karpatskej kotliny  

- pozná 1.uhorského kráľa  

- objasní pojmy župa, župný hrad, Nitrian-
ske údelné vojvodstvo  

- hovorí o situácii v Uhorsku tesne pred 

vpádom  

Tatárov, o ich vpáde a o situácii po ich odchode   

- rozpráva o Uhorsku a o bojoch o trón 

koncom  

13. a zač. 14. st  

- opíše nástup Anjouovcov na tron a roz-
voj hospodárstva a kultúry za ich vlády  

- rozpráva o uh.kráľovi Žigmundovi Lu-
xemburskom ako o jednom z  

najvýznamnejších panovníkov vtedajšej Európy - 

vysvetlí pojmy husiti, spanilé jazdy, turecká ex-

panzia  

- vysvetlí prínos uh. kráľa Mateja Korvína   

- vie rozoznať základné znaky románskej a 
gotickej kultúry  

- popíše gotickú cestu na Slovensku /re-

gión  

Spiš, Gemer/  

- rozpráva o živote v stredovekom meste a 

stredovekej dedine /porovnáva/ -opíše rozvoj 

hospodárstva Slovenska  

-vysvetlí pojmy privilégium, cech, „hostia“ - osad-
níci, lehoty  

- vie, ktoré kovy sa ťažili na Slovensku, kto 

založil mincovňu v Kremnici  

- uvedie, kde sa razili prvé dukáty na Slo-

vensku  

informačno re-
ceptívna- výklad   rep-
roduktívna-riadený  

rozhovor     

  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fi-

xačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

  

  

  

  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Mediálna vý-
chova Tvorba 
projektu a pre-
zentačné  

zručnosti  

  

  

Multikultúrna vý-
chova  

Environmen-

tálna výchova 

Ochrana života a 

zdravia  
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Banské mestá  Štiavnica, Banská Bys-

trica- život baníkov, du-

kát  

   Slovania v stredo-

veku  

svet a ľudia za hrani-
cami Ríma: Slovania, 
Germáni, Nomádi  

- sťahovanie ná-

rodov   

- 3 ríše raného 

stredoveku- Byzantská , 

Franská ríša, Arabská 

ríša  

- život v stredo-

vekom štáte, meste , na 

vidieku  

kresťanstvo/ šírenie, kri-

žiacke výpravy/ -rešpek-

tovať právo na slobodu 

vyznania náboženstva, 

tolerovať vieru iných 

je uviesť príčiny a dôsledky veľkého sťahovania 

národov -opíše vznik ,rozvoj , zánik Byzantskej 

ríše  

-vysvetlí vznik a rozmach Franskej ríše  

-opíše vznik a rozmach Arabskej ríše  

- vie vysvetliť kde a kedy vznikol islam, ako 

sa šíril  

- rozpráva o živote roľníkov, remeselníkov, 
obchodníkov  

- vysvetlí pojmy lénny systémový vzťah  

- pohovorí o živote šľachty a o rytier-
stve/život na hrade, rytierske cnosti/  

- uvedie kde a kedy vzniklo kresťanstvo -

opíše úlohu kňazov, mníchov a pápeža v  

kresťanskej cirkvi, jej rozdelenie  

- vie opísať križiacke výpravy  

- opíše život v kláštoroch, ich význam kul-
túrny i hospodársky  

-rozozná základné znaky románskej a gotickej 

kultúry 

informačno re-

ceptívna- výklad   rep-

roduktívna-riadený  

rozhovor     

  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou 

- práca s histo-

rickým časom a pries-

torom  

- analýza histo-

rického  

prameňa  

  

  

  

  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

tvorba prezentácií - 

práca s odbornou lite-

ratúrou 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Mediálna vý-
chova Tvorba 
projektu a pre-
zentačné  

zručnosti  

  

  

Multikultúrna vý-
chova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia 

 



 

273  

20  Obrazy novovekého  

sveta  

  

  

Kríza stredoveku  

  

Kníhtlač  

  

Objavitelia a  

dobyvatelia  

  

Hospodárske  

zmeny  

  

Reformácia a protire-

formácia  

humanizmus, renesancia  

- Mikuláš Koper-

ník,  

Giordano   

Bruno, Galileo Galilei - 

renesanční umelci- L. 

da Vinci, Michelangelo 

- J. Gutenberg -veľké 

zemepisné objavy – V. 

da Gama, Krištof Ko-

lumbus, F.  

Magalhaes  

- karavela  

- dobyvatelia- ríša  

Aztékov a Inkov  

- kolonializmus - 
od cechu k manufaktúre, 
zámorský obchod  

- kritik cirkvi- 
J.Hus - M. Luther a refor-
mácia  

- jezuiti- Ignác z 

Loyoly  

opíše základné prvky humanizmu- na čo sa 

upriamil vo vede a umení - vysvetlí pojem re-

nesancia  

- vymenuje najznámejších renesančných 

umelcov aspoň jedno ich dielo - opíše vynález 

kníhtlače a jej prínos  

- vysvetlí príčiny a dôsledky zámorských 
objavov  

- opíše prípravy a samotnú cestu K.Kolum-

busa  

-opíše výboje Španielov a Portugalcov  

- rozpráva o spôsobe života, náboženstve, 
umení Aztékov a Inkov  

- opíše obchod medzi novoobjavenými kra-
jinami a Európou  

-vie vysvetliť pojem manufaktúra- organizáciu a 
spôsob výroby  

- vie vysvetliť, čo vyčítal Hus cirkvi  

- uvedie príčiny reformácie v Nemecku a 
opíše podstatu Lutherovej kritiky cirkvi  

- vie vysvetliť pojem protireformácia- jej 

podoby  

informačno receptívna- 

výklad   reproduktívna-

riadený rozhovor   heu-
ristickározhovor, rieše-

nie  

úloh    

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

 práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

  

  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Mediálna vý-
chova Tvorba 
projektu a pre-
zentačné zruč-
nosti Multikul-
túrna výchova  

  

  

  

  

  

Environmen-

tálna výchova 

Ochrana života a 

zdravia  

21  Habsburská  monar-

chia na prahu  

 bitka pri Moháči- Turci - 

Bratislava- centrum  

opíše pomery v Uhorsku pred bitkou pri Moháči a 

vymenuje úspechy Turkov v Európe  

informačno receptívna- 

výklad    

 práca s historickým ča-

som a priestorom  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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 novoveku  

  

  

  

  

Slovensko na  hranici 
dvoch  svetov  

  

  

  

Osvietenský  absolutiz-

mus  

uhorského kráľovstva  

- reformácia a 
protireformácia na  
Slovensku  

- Mária Terézia, 

Jozef  

II. a ich reformy  

- najvýznamnejší sloven-

skí učenci tej doby- Ma-

tej Bel, Adam  

František Kollár  

- rozpráva o bitke a jej dôsledkoch  

- sú schopní porozprávať o priebehu refor-
mácie a protireformácie na Slovensku  

- vie vysvetliť prínos osvietenského absolu-
tizmu pre hospodársky, politický a kultúrny rozvoj 
krajiny  

- vymenuje najvýznamnejšie reformy  

- opíše prínos Slovákov pre rozvoj Uhorska 

v 18.storočí  

reproduktívna-riadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie  

úloh    

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

- analýza histo-

rického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  

Mediálna vý-

chova Tvorba 

projektu a pre-
zentačné zruč-

nosti Multikul-
túrna  

výchova  

  

  

Environmen-

tálna výchova 

Ochrana života a 

zdravia  
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  Dejepis – tercia – inovovaný    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

7  Európa na ceste k 

modernému ná-

rodu  

  

  

Dejiny významných  

európskych štátov  

  

• Osvietenstvo a absolutizmus  

• Spojené kráľovstvo Veľkej  

Británie  

• Francúzsko v 17. storočí  

• Rusko – Peter I. a Katarína  

II.  

  

Žiak vie:  

-uviesť príčiny anglickej revolúcie a vymeno-

vať spoločenské vrstvy, ktoré stáli na jej čele.  

- vysvetli pojmy ohradzovanie a buržoá-

zia, - urči vrstvu buržoázie, ktorá bola na čele  

spoločenského pohybu,  

- uveď príčiny a následky severnej vojny.  

-vysvetliť pojmy konštitučná monarchia a abso-
lutizmus na príklade Anglicka  

- vysvetliť podstatu priemyselnej revolú-

cie. - uveď aspoň dvoch významných vedcov a 

ich vynálezy,  

- urči, kde vzniklo osvietenské myšlien-
kové hnutie a vysvetli pojem osvietenstvo,  

- vymenuj aspoň dvoch európskych 
osvietenských  panovníkov  

-vymenovať opatrenia ruského panovníka  

Petra I., ktoré povzniesli hospodársku, politickú 

a kultúrnu úroveň krajiny 

informačno re-
ceptívna- výklad   
reproduktívnaria-
dený rozhovor     
  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom  

- analýza histo-
rického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

  

  

  

  

  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

Multikultúrna vý-
chova  

SJL  

AJ  

RJ  
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7  Moderný slovenský 

národ  

Dejiny Uhorska a  

Habsburskej monarchie  

  

• Osvietenský absolutizmus  

Hospodársky život na Slo-

vensku  

• Kultúra a veda – Matej Bel  

• Mária Terézia – vojna o ra-

kúske dedičstvo  

• Reformy – Mária Terézia Jo-
zef II.  

  

Žiak vie:  

- vymenovať najvýznamnejšie reformy 
Márie Terézie a Jozefa II.  

- urči, ktoré reformy M. Terézie mali 

osvietenský charakter a uveď prečo,  

- vymenuj najvýznamnejšie zákony Jo-

zefa II., - uveď tri najvýznamnejšie slobody, 

ktoré sa týkali roľníkov po zavedení Zákona o 

zrušení nevoľníctva,  

-vysvetli užitočnosť náboženskej tolerancie pre 

štát  

- uviesť príčiny vysťahovania sa Slová-

kov na Dolnú zem a vymenovať oblasti, kam sa 

sťahovali  

- opísať prínos Slovákov pre rozvoj 

Uhorska v 18. a na začiatku 19. storočia. - vy-

menuj vedy, ktorými sa Matej Bel  

zaoberal a uveď názov aspoň jedného jeho 
diela,  

- urči rodisko Adama Kollára a vymenuj 

aspoň jednu jeho funkciu vo Viedni  

informačno re-

ceptívna- výklad   rep-

roduktívnariadený 
rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie 
úloh    

  

  

  

  

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom  

- analýza histo-
rického  

prameňa  

  

  

  

  

- práca s histo-
rickou mapou  
- kritické hod-

notenie  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

Mediálna vý-

chova  Osob-

nostný a  

sociálny rozvoj  

SJL  

OBN  
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9  Zrod modernej doby  Veľká francúzska revolúcia, re-
volúcia v Amerike  

  

• Francúzska revolúcia  

– príčiny, priebeh  

• Vznik cisárstva –  

Napoleon Bonaparte  

• Napoleonské vojny  

• Americká vojna za ne-

závislosť  

• Občianska vojna v USA  

Žiak vie:  

-opísať príčiny, priebeh a význam francúzskej 
revolúcie  

- vysvetli pojmy absolutizmus a merkan-
tilizmus,  

- opíš systém vlády Ľudovíta XIV. ”kráľa  

Slnko”,  

- vysvetli, čo sú to generálne stavy,  

- vymenuj aspoň dva štáty zapojené do 

vojny proti revolučnému Francúzsku. - vyme-

novať a na mape ukázať miesta najdôležitej-

ších napoleonských bitiek.  

- uveď, nad ktorými štátmi zvíťazili fran-

cúzske vojská, ktoré územia získali a ukáž ich 

na historickej mape,  

vysvetli, aké prínosy pre francúzsku spoloč-

nosť priniesol občiansky zákonník - opísať 

priebeh Napoleonovho ťaženia do Ruska a 

uviesť následky jeho porážky pre ďalší vývoj 

vo Francúzsku a v Európe - uveď dôvody 

útoku Napoleonovej armády na Rusko,  

- odôvodni, prečo obyvateľstvo európ-

skych štátov neprijímalo francúzske vojská 

ako osloboditeľov od feudálnych poriadkov -

uviesť príčiny americkej revolúcie a opísať 

vznik USA  

- uveď európske štáty, ktoré súperili o 

vplyv  

v Severnej Amerike,  

- opíš spôsob života Indiánov a vysvetliť 

pojem ”rezervácie”.  

-opísať príčiny a dôsledky občianskej vojny v  

informačno re-

ceptívna- výklad   rep-

roduktívnariadený 
rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie 
úloh    

  

  

  

  

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom  

- analýza histo-
rického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

  

  

  

  

  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

Tvorba projektu 
Mediálna vý-
chova  

OBN  

AJ  
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USA  

- vysvetli hospodárske rozdiely medzi 
americkým Juhom a Severom,  

- uveď rok zrušenia otroctva,  

- vysvetli pojmy: ranč, farma, plantáž a 

občianska vojna,  

- vysvetli, prečo veľká časť prisťahoval-

cov  

odchádzala na západ,  

- posúď, čím európska civilizácia uško-

dila Indiánom 

 

8    Európa po Viedenskom kon-
grese  

• Viedenský kongres a 
nová mapa Európy  

• Zjednotenie Talianska  

• Zjednotenie Nemecka  

• Balkán a Osmanská  

ríša  

• Priemyselná revolúcia 

 Kultúra v 1. pol. 19.  

storočia  

Žiak vie:  

- opísať proces zjednotenia Talianska a 
Nemecka.  

- uveď, ktorá krajina bola prekážkou 
zjednotenia Talianska,  

- uveď mená dvoch vodcov, ktorí boli na 
cele boja za zjednotenie,  

- uveď, kedy vznikol taliansky štát a akú 

mal štátnu formu,  

- vysvetli pojem “severonemecký spo-

lok”,  

- uveď udalosť, po ktorej prišlo k zjed-

noteniu  

Nemecka a meno ”železného kancelára”,  

- vysvetli snahu veľmocí zabrániť vzniku 
jednotného Nemecka,  

- ukáž na historickej mape zjednotené 
Taliansko a Nemecko.  

informačno re-
ceptívna- výklad   
reproduktívnaria-
dený rozhovor     

  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom  

- analýza histo-
rického  

prameňa  

  

  

  

  

- práca s histo-
rickou mapou  
- kritické hod-

notenie  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

Multikultúrna vý-
chova Ochrana 
života a zdravia  

Fyzika  

OBN  
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-opísať vývoj politických udalostí na Balkáne v 

19. storočí.  

- uveď, kto vládol na Balkáne od konca 

14. až po 19.storočie,  

- uveď názov štátu, ktorý na Balkáne 

ako prvý získal nezávislosť,  

- vymenuj a na mape ukáž štáty, ktoré 

vznikli na Balkáne v priebehu 19. storočia  

-uviesť podstatné údaje o vede, technike a 

umení v Európe v 2. pol. 19. storočia. - vy-

svetli pojem “priemyselná revolúcia”, - vy-

menuj odlišnosti medzi manufaktúrou a to-

várňou,  

- uveď, prečo k uvedeným zmenám pri-
šlo práve v Anglicku,  

- vymenuj aspoň tri vynálezy z druhej 

polovice 19. storočia, porovnaj a uveď výhody 

a nevýhody troch zdrojov energie: parnej, 

energie zo spaľovacieho motoru (ropa, benzín) 

a elektrickej. 

 

6  Moderný slovenský 
národ  

  

Slovenské národné hnutie  

• Generácie vzdelancov 
– Bernolákovci,  

Štúrovci  

• Kodifikácia spisovného 
jazyka  

• Modernizácia  

Žiak vie:  

-uveď základné údaje o živote Antona Berno-
láka,  

- urči nárečie, na základe ktorého Berno-

lák vytvoril slovenský spisovný jazyk, - uveď dve 

slovenské národné centrá,  

- vysvetli pojem “národné povedomie”,  

- uveď mená dvoch najvýznamnejších 
Slovákov  

-presadzujúcich všeslovanskú vzájomnosť  

informačno re-

ceptívna- výklad   rep-

roduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie 

úloh    

  

  

  

práca s historickým 

časom a priestorom  

- analýza histo-
rického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj Me-
diálna výchova  

SJL  
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Slovenska  

 Sociálna štruktúra 

spoločnosti  

- opísať postavenie nemaďarských náro-
dov v Uhorsku.  

- vysvetli, prečo a ako chceli uhorskí ja-

kobíni zmeniť vnútorné usporiadanie Uhorska, 

- vymenuj aspoň dve príčiny vzniku myšlienky 

všeslovanskej vzájomnosti v súvislosti s neo-

chotou Maďarov a Nemcov riešiť základné po-

stavenie Slovákov a Čechov v rakúskej monar-

chii -uviesť podstatné údaje o zápase za kodifi-

káciu spisovnej slovenčiny a za  

národné a jazykové práva  

- vymenuj základné body politického 

programu Ľudovíta Štúra,  

- odôvodni právo Slovákov na vlastný 
spisovný jazyk,  

porovnaj Bernoláka a Štúra v súvislosti s ich 

cieľmi v národnom obrodzovacom procese  

- vymenovať hlavných predstavite-

ľov štúrovskej generácie a uviesť ich ciele, 

činnosť a prínos pre rozvoj národného ob-

rodenia  

- vysvetli, ako súviselo vzdelávanie v 

materinskom jazyku s rozširovaním a upev-

ňovaním národného povedomia, - vysvetli 

pojem ”zrovnoprávnenie  

- slovenského národa” 

  

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

- kritické hod-

notenie  

  

  

  

  

  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  
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14    Revolučný rok   

  

1848 – 1849  

  

• Revolučné Uhorsko  

 Žiadosti slo-

venského národa  

 Dobrovoľnícke 

výpravy  

• Porážka revolúcie  

• Memorandum  

slovenského národa  

• Rakúsko – maďarské 
vyrovnanie  

• Slováci za dualizmu  

• Modernizácia,  

industrializácia  

• Národnostné pomery  

– nástup maďarizácie  Vy-

sťahovalectvo  

Žiak vie:  

-Uviesť príčiny revolúcie roku 1848/49 v Rakúsku , 

opísať jej priebeh na Slovensku a objasniť jej vý-

znam pre slovenský národ.  

- uveď dva významné zákony, ktoré v 
marci 1848 prijal uhorský snem,  

- vysvetli ciele predstaviteľov maďarského  

politického hnutia a porovnaj ich s cieľmi nema-

ďarských národov Uhorska,  

- vysvetli pokrokové výsledky, ktoré sa do-
siahli v revolúcii,  

- uveď názov orgánu, ktorý riadil politické 
a vojenské vystúpenia Slovákov.  

-vymenovať hlavné požiadavky Slovákov v do-

kumente Žiadosti slovenského národa.  

- uveď, kde a kedy boli schválené Žiadosti 
slovenského národa,  

- vysvetli, prečo sa zmenil postoj Slovákov 

voči uhorskej vláde a aké boli dôsledky.  

-uviesť hlavné požiadavky v dokumente Memo-
randum národa slovenského.  

- uveď, v ktorom meste bolo prijaté Me-
morandum,  

- porovnaj Memorandum a Žiadosti v sú-

vislosti s požiadavkou vytvorenia slovenského 

Okolia.  

-vysvetliť úlohu Matice slovenskej a slovenských 

gymnázií pre národný rozvoj Slovákov  

- uveď rok a miesto vzniku Matice sloven-

skej,  

- uveď mená predsedu a podpredsedu Ma-
tice slovenskej,  

- opíš poslanie a úlohu Matice slovenskej,  

informačno re-

ceptívna- výklad   rep-

roduktívnariadený 
rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie 
úloh    

  

  

  

  

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom  

- analýza histo-
rického  

prameňa  

  

  

  

  

- práca s histo-
rickou mapou  
- kritické hod-

notenie  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

Tvorba projektu 
Osobnostný a so-
ciálny rozvoj  
Multikultúrna vý-
chova  

SJL  
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   - uveď, kde boli založené slovenské  

gymnáziá,  

- opíš význam slovenských gymnázií.  

-opísať pojem dualizmus a objasniť ho na prí-

klade rakúsko – maďarského vyrovnania.  

- uveď politické príčiny vzniku dvojštá-

tia, - vymenuj, čo bolo spoločné pre obe časti 

štátu,  

- vysvetli zámery maďarských vládnu-

cich vrstiev vo vzťahu k národom Uhorska. -vy-

menovať aspoň dve príčiny vysťahovania sa 

Slovákov do zámoria.  

- uveď aspoň dva štáty, kam sa Slováci 

sťahovali ,  

- opíš podmienky života v cudzine.  

   

7  Moderná Európa  

  

Medzi revolúciou  

a 1. svetovou  vojnou  

  

• Parlamentarizmus  

• Vznik politických strán  

• Imperiálna doba  

• Vzostup a súperenie 

veľmocí  

• Vznik aliancií – rozde-

lenie Európy  

Žiak vie:  

Uviesť, v čom je význam všeobecného voleb-
ného práva a opísať funkciu parlamentu.  

- vysvetli pojem “všeobecné volebné 

právo”,  

- vysvetli, v čom spočívala funkcia  

parlamentu,  

- vysvetli, za akých podmienok mohli 

mat v parlamente zastúpenie aj nemajetní ob-

čania.  

- opísať súperenie veľmocí na prelome 

19. a 20. storočia a objasniť pojmy Trojspolok a 

Dohoda  

informačno re-

ceptívna- výklad   rep-

roduktívnariadený 

rozhovor   heuris-

tická-rozhovor, rieše-

nie úloh    

  

  

  

  

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom  

- analýza histo-
rického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

  

  

  

  

  

Multikultúrna 
výchova Ochrana 
života a zdravia 
Mediálna vý-
chova  

OBN  
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- vysvetli pojmy “kolónia” a “impérium”, 

- uveď, kto boli misionári a na čo sa zameria-

vala ich činnosť,  

- vymenuj aspoň tri štáty, ktoré vlastnili 
kolónie,   

- vymenuj štáty tvoriace Trojspolok a 

štáty tvoriace Dohodu.  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  

8  Moderný slovenský 

národ  

Nové storočie – Slováci  

v Uhorsku  

  

• Politická aktivita  

Slovákov  

• Maďarizácia školstva  

• Národný útlak – uda-

losti v Černovej  

Žiak vie:  

-uviesť politické smery na Slovensku v období 
pred 1.svetovou vojnou.  

- vymenovať aspoň dve politické strany 
na Slovensku,  

- uviesť význam zavedenia všeobecného 
volebného práva.  

-opísať proces maďarizácie školstva v  

informačno re-
ceptívna- výklad   
reproduktívnaria-
dený rozhovor     
  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh    

práca s historickým 

časom a priestorom  

- analýza historického  

prameňa  

  

  

  

Mediálna vý-
chova Osob-
nostný a sociálny 
rozvoj   
SJL  

    

  

Moderný životný štýl 

Kultúra na prelome 

storočí  

Uhorsku a uviesť dôsledky takej politiky na 

vzdelanosť slovenského národa. - uviesť as-

poň jednu príčinu a jeden dôsledok černov-

skej tragédie, - vysvetliť pojem maďarizácia,  

- uviesť hlavný ciel maďarizácie,  

- uviesť zákony, ktoré predstavovali vr-

chol maďarizácie.  

- rozprávať o kultúrnom živote na Slo-

vensku na prelome 19. a 20. storočia.  

- vymenovať aspoň dva slovenské 

spolky a posúď ich zameranie,  

fixačná - ústne opa-

kovanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

  

- práca s histo-
rickou mapou  
- kritické hod-

notenie  

- tvorba pre-

zentácií - práca s od-

bornou literatúrou  
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- uviesť aspoň dvoch slovenských ved-

cov  

  

  

   Dejepis – kvarta – inovovaný   

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

6  Obrazy prvej  

svetovej vojny  

  

Medzinárodné vzťahy 
pred 1. svet. vojnou Vy-
puknutie vojny a jej vývoj  
Odboj Čechov a 
Slovákov  

  

Ruské revolúcie Koniec 

vojny a jej bilancia, 

zmeny na mape Európy  

Opísať priebeh 1. svetovej vojny podľa jej jednotli-
vých fáz na jednotlivých frontoch.  

- ukáž na historickej mape boje na západ-
nom fronte,  

- ukáž na historickej mape boje na východ-
nom fronte,  

- ukáž na historickej mape kde sa bojovalo 

na južnom fronte,  

- uveď kedy vstúpilo USA do vojny. Vyme-
novať dôsledky 1. svet. vojny.  

- uveď kedy sa skončila 1. svetová vojna a 

kto zvíťazil,  

- uveď na ktorej konferencii a kedy sa roz-
hodlo o mieri,  

- uveď čo riešila mierová konferencia v Pa-

ríži, Uviesť príčiny a dôsledky revolúcií v Rusku v 

roku 1917.  

- uveď kedy odstúpil cár Mikuláš II.,  

- uveď kto vládol v Rusku od roku 1917  

informačno receptívna- 

výklad   reproduktívna-

riadený  

rozhovor     

  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

  

  

  

  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hodno-

tenie  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  

Multikultúrna a 

mediálna výchova  

  

Mediálna  

výchova  

  

Tvorba projektov  
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10  Európa v medzivoj-

novom období  

Parížska mierová konfe-
rencia  

Zlaté dvadsiate roky Sve-
tová hospodárska kríza  

  

Rusko a Nemecko  

v medzivoj. období  

  

Vznik a vývoj fašizmu  

  

Medzivojnová kultúra  

Vysvetliť pojem versaillský systém a na mape uká-

zať nové usporiadanie Európy po 1. svetovej 

vojne.  

- vymenuj a na historickej mape ukáž as-

poň päť nových štátov, ktoré vnikli v Európe po l. 

svetovej vojne,  

- uveď tri monarchie, ktoré sa rozpadli na 
sklonku l. svetovej vojny,  

- uveď prečo bola založená Spoločnosť  

národov a kde mala sídlo  

Poznať vznik fašizmu a jeho nástup na politickú 
scénu v Taliansku.  

- uveď kedy začali vládnuť fašisti v Talian-

sku. Uviesť príčiny, politické a sociálne dôsledky 

veľkej hospodárskej krízy.  

- uveď aspoň dve príčiny svetovej hospo-
dárskej krízy,  

- uveď udalosť, ktorá začala hospodársku 

krízu. Vymenovať príčiny vzniku nacionálneho so-

cializmu.  

- uveď kedy začal vládnuť Adolf Hitler v Ne-
mecku,  

- uveď ciele nemeckej politiky za Hitlera  

informačno receptívna- 
výklad   reproduktívna-
riadený rozhovor   heu-
ristickározhovor, rieše-
nie  

úloh    

  

  

  

  

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

  

  

  

  

  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  

Multikultúrna  

výchova  

  

Osobnostný a so-
ciálny  

vývoj  

  

Mediálna výchova  
  

Tvorba projektov  
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11  Československo v 

medzivojnovom ob-

dobí (1918-1939)  

- Zahraničný a do-
máci odboj  

- Osobnosti od-

boja  

- Politický systém 

prvej  

ČSR  

- Vzťahy Česi a  

Slováci, problematika 

menšin  

- Hospodársky a 
kulturný vývoj  

- Zahraničná poli-
tika a rozbitie  

Československa  

Opísať vznik Česko - Slovenska.  

- uveď mená politikov, ktorí sa zaslúžili o 

vznik nového štátu,  

- uveď, v čom spočíva význam Martinskej 
deklarácie,  

- vysvetli význam 28. a 30. októbra 1918. 

Uviesť podstatné znaky politického a hospodár-

skeho vývoja CSR medzi vojnami.  

- uveď výhody a nevýhody spojenia Slová-

kov a  

Cechov v jednom štáte,  

- [A] uveď dôsledky konkurencie českých 
podnikov v hospodárskom vývoji Slovenska.  

Opísať hospodárske a politické postavenie Sloven-
ska v CSR.  

- porovnaj hospodárstvo v Čechách a na 
Slovensku,  

- [A] uveď dôsledky zlej hospodárskej situá-
cie na Slovensku,  

- ukáž na historickej mape územie CSR. 

Poznať vedu, kultúra a umenie na Slovensku me-

dzi dvomi svetovými vojnami. 

informačno receptívna- 
výklad   reproduktívna-
riadený  

rozhovor     

  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

  

  

  

  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  

Osobnostný a so-
ciálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna  

výchova  

  

Mediálna výchova  
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6  Obrazy druhej sveto-
vej vojny  
  

- vojna v Európe  

- vojna v Afrike, v 

Tichomoří  

- protifašistický 

odboj  

  

Zločiny proti ľudskosti  

- koncentračné tá-

bory  

- tragédia Židov  

- boľševícka geno-

cída  

  

Konferencie spojencov 

Ukončenie a výsledky 

vojny  

Uviesť príčiny 2. svetovej vojny.  

- vymenuj aspoň dve oblasti, ktoré Nemci 
získali do roku 1939,  

- uveď dátum a miesto začiatku 2.svetovej 
vojny,  

- [A] opíš politickú situáciu v Európe pred 

začiatkom 2. svetovej vojny a ukáž to na historic-

kej mape.  

Poznať priebeh 2. svetovej vojny podľa jej jednot-
livých fáz.  

- uveď rok útoku Nemecka na ZSSR,  

- uveď dôvod vstupu USA do vojny,  

- uveď, v ktorom roku nastal zásadný obrat 
v 2. svetovej vojne,  

- ukáž na historickej mape najvýznamnej-
šie bojiská.  

Uviesť príklady nacistického teroru.  

- vysvetli pojem okupácia,  

- vysvetli pojem holokaust,  

- vymenuj a na historickej mape ukáž as-
poň tri vyhladzovacie tábory.  

Opísať odboj proti fašizmu vo svete.  

informačno receptívna- 
výklad   reproduktívna-
riadený rozhovor   heu-
ristickározhovor, rieše-
nie  
úloh    

  

  

  

  

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hodno-

tenie  

  

  

  

  

  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  

Multikultúrna a 
mediálna  
výchova  

  

Tvorba projektov  
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8  Slovenský štát  

(1939 – 1945)  

  

- Vznik satelit-

ného štátu  

- Autoritatívny re-

žim  

- Hospodársky ži-

vot  

- Židovská otázka  

- Domáci odboj, - 
Slovenské národné po-
vstanie  

- Oslobodenie a 

zánik  

Slovenskej republiky  

Poznať obdobie Slovenskej republiky 19391945.  

- vysvetli pojem viedenská arbitráž,  

- ukáž na historickej mape územie Sloven-

ska po viedenskej arbitráži a poľskej okupácii, - 

uveď, kedy vznikol Slovenský štát, neskoršie pre-

menovaný na Slovenskú republiku, Opísať poli-

tický a hospodársky systém Slovenskej republiky 

1939 -1945.  

- uveď základné informácie o zahraničnej 
politike SR,  

- charakterizuj politický systém Slovenskej 
republiky,  

- vysvetli pojem “riešenie židovskej 

otázky”, odberateľom slovenských výrobkov,  

Charakterizovať slovenský domáci a zahraničný 

protifašistický odboj.  

- opíš v čom spočíval domáci odboj,  

uveď, kedy a prečo vznikla Slovenská národná 

rada,  

- uveď aspoň tri ciele z Programu SNR, 

ktorý vznikol podpísaním Vianočnej dohody, - 

uveď aspoň tri krajiny v ktorých Slováci bojovali 

proti fašizmu.  

Opísať prípravu, priebeh, význam Slovenského 
národného povstania.  

- uveď, kto pripravoval ozbrojené povsta-

nie 

informačno receptívna- 
výklad   reproduktívna-
riadený  

rozhovor     

  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

  

  

  

  

- práca s histo-
rickou mapou  
- kritické hodno-

tenie  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  

Osobnostný a so-
ciálny  

vývoj  

  

Mediálna  

výchova  

  

Multikultúrna vý-

chova  
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8  Rozdelený  svet  

  

  

- Povojnové uspo-
riadanie sveta - Postu-
pimská konferencia - 
Vznik OSN  
- Studená vojna – 
vznik politických blokov  
- Vývoj Nemecka 

a  

ZSSR  

- Dekolonizácia  

- Hnutie  

nezúčastnených krajín, 
tretí svet  
- Konflikty stude-

nej vojny  

Vznik Organizácie spojených národov, NSR a NDR, 

Európskej organizácie pre hospodársku spolu-

prácu  

- uveď kedy, kde a prečo vznikla OSN,  

-[A] uveď kedy vznikli dva nemecké štáty, -[A] 

uveď kedy, kde a prečo vznikla Európska orga-

nizácia pre hospodársku spoluprácu.  

Poznať vznik dvoch mocenských blokov a ich 
vplyv na medzinárodnú politickú situáciu po 2. 
svetovej vojne.  

- uveď kedy a prečo vzniklo NATO,  

- uveď kedy a prečo vznikla organizácia 

Varšavská zmluva,  

- ukáž na historickej mape územie Európy 
rozdelenej na dva tábory,  

Opísať najvýznamnejšie prejavy odporu proti dik-
tatúre vo východoeurópskych krajinách.  

- vymenuj a ukáž na historickej mape kra-

jiny, v ktorých boli povstania proti diktatúre  

informačno receptívna- 
výklad   reproduktívna-
riadený rozhovor   heu-
ristickározhovor, rieše-
nie  

úloh    

  

  

  

  

  

  

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

  

  

  

  

  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  

Mediálna a multi-
kultúrna  
výchova  

  

Tvorba projektov  

7  Československo za  

železnou oponou  

  

  

- Obnovenie Čes-

koslovenska  

- Život na Sloven-

sku - Februárový prevrat 

a vytvorenie totalitného 

režimu  

- Studená vojna, 
rozdelený svet, podoby  

totality  

- Pokus o zmenu v 

r.  

1968  

Opísať politický systém v Československu v ro-
koch 1945 - 1948.  

- uveď kedy boli prvé povojnové voľby v  

Československu,  

- uveď kto vyhral voľby v roku 1946 na  

Slovensku a kto v Čechách,  

Uviesť, v čom spočívala sovietizácia CSR. - [A] 

vysvetli postavenie komunistickej strany v 

štáte,  

Opísať zmeny v politickom a hospodárskom ži-

vote slovenskej spoločnosti v období po februári 

1948.  

- vysvetli pojem pätročný plán,  

informačno receptívna- 
výklad   reproduktívna-
riadený rozhovor   heu-
ristickározhovor, rieše-
nie  

úloh    

  

  

  

  

  

  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

  

  

  

  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hod-

notenie  

Osobnostný a so-
ciálny  

vývoj  

  

Multikultúrna a 

mediálna výchova  
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- Obdobie norma-

lizácia - Zamatová revo-

lúcia v roku 1989 – ná-

vrat k demokracii  

-[A] uveď čo bolo cieľom industrializácie, -[A] 

uveď čo bolo cieľom kolektivizácie.  

Opísať udalosti v Československu v rokoch 1968 - 

1969.  

- [A] uveď príčiny spoločenskej a politickej 

krízy v Československu,  

- uveď aspoň troch politikov, ktorí sa sna-

žili o zmenu režimu,  

- uveď meno slovenského politika, ktorý 
bol na cele reformného hnutia,  

- uveď kedy a kde bol prijatý Zákon o Čes-
koSlovenskej federácii,  

- uveď kedy vojská Varšavskej zmluvy ob-

sadili  

Československo.  

Opísať okupáciu CSFR a obdobie normalizácie.  

- vymenuj aspoň tri štáty, ktorých vojská  

okupovali CSFR,  

- uveď meno slovenského politika, ktorý sa 
dostal na celo komunistickej strany  

[A] uveď príklady prejavu nesúhlasu s politikou 

normalizácie 

fixačná - ústne opako-

vanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  
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4  Súčasný svet  

  

Proces integrácie  

Helsinská konferencia  

Pád východného bloku 
Koniec rozdeleného 
sveta  

Fenomény súčasnosti  

Globalizácia sveta  

Poznať proces rozpadu sovietskeho bloku. - 

uveď meno sovietskeho politika , ktorý sa po-

kúsil zaviesť demokratické práva,  

- ukáž na mape aspoň tri samostatné štáty, ktoré 
vznikli rozpadom ZSSR.  

Poznať vedu, kultúru a umenie vo svete v období 

po 2. svetovej vojne  

informačno receptívna- 

výklad   reproduktívna-

riadený  

rozhovor     

  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  

- kritické hodno-

tenie  

  

  

  

 tvorba prezentácií - 

práca s odbornou lite-

ratúrou  

Osobnostný a 

sociálny vývoj  

  

Mediálna  

výchova  

  

Tvorba projektov  

6  Slovensko po roku  

1989  

  

Rozdelenie Českej a  

Slovenskej republiky 
Vznik SR – politický  

systém Vstup SR do 

európskych štruktúr  

Opísať vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.1. 
l993.  

- uveď, kedy a kto schválil zákon o rozde-

lení  

Česko – Slovenska,  

- uveď dátum vzniku samostatnej a suve-

rénnej  

Slovenskej republiky,  

- uveď meno prvého prezidenta a prvého 

premiéra samostatnej Slovenskej republiky  

informačno re-

ceptívna- výklad   rep-

roduktívna-riadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie 

úloh   fixačná - ústne 

opakovanie   skupi-

nová práca, práca s 

knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom - 

analýza historického  

prameňa  

- práca s histo-
rickou mapou  
- kritické hodno-

tenie  

- tvorba prezen-

tácií - práca s odbor-

nou literatúrou  

Osobnostný a so-
ciálny  

vývoj  

  

Mediálna výchova  
  

Tvorba projektov  
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Geografia  
 

  

Charakteristika predmetu   

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 kra-

jinu, 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, vyplývajú-

cich 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.   

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a 

interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu 

podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.  

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 jazykom ale aj svojou kul-

túrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzá-

jomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav 

a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak 

urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.   

V obsahu vzdelávania  je potrebné  dokázať spájať a využívať poznatky aj z iných oblastí vzdelávania (napr. z dejepisu, 

biológie, matematiky).   

Predmet vedie žiakov k tomu, aby získané a osvojené vedomosti mohli využiť aj v občianskom živote. Žiaci by si mali 

uvedomiť pozitívny a negatívny dopad ľudí na ich zdravie a životné prostredie človeka. Metódy, formy a prostriedky 

vyučovania geografie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samo-

statnosť a tvorivosť.  

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne 

metódy a prostriedky hodnotenia.  

Rozdelenie obsahu do ročníkov na osemročnom  gymnáziu  

V príme sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej rovine a poskyto-

vané motivačným spôsobom. Obsah učiva v sekunde až kvarte sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme 

systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). V 

úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z 

regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti:  

a) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.   

Geografia 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 1 1 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 33 33 
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b) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so  

Slovenskom (miestnou krajinou)  

c) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne   

Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie   

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

za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a 

prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne:   

• Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tema-

tické mapy a i.).   

• Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v bežnom živote a 

schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej po-

dobe).   

Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.   

Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných  charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak  pri správ-

nom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri  porovnávaní a využívaní nerovností zemského po-

vrchu napríklad i turistike, ale aj pri  rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prí-

padne ťažbe nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných  a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme 

umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych pod-

nebných oblastiach sveta.     

V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny,  ktorými ovplyvnil krajinu. 

Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy 

rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.).   

• Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja odborné a popu-

lárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, 

správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie 

obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujem za základné  vyjadrovacie  

prostriedky geografie.   

• V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či príro-

dovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepo-

jenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, 

kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto 

prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.    

• Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci  získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako 

sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod.   

• Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť 

si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pa-

miatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.   

• Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách  

(cestovaní, rekreácii a i.).   
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Kľúčové kompetencie:  
  

Kompetencie k učeniu  
Učiteľ:  

- podáva žiakom výklad zemepisnej látky a vede žiakov k zápisu konkrétnych zemepisných informácií  

- na konci hodiny overuje získané poznatky žiakov  

- ponúka žiakom širší informácie na základe geografických materiálov (mapy, tabuľky, grafy, štatistiky, obrázky, 

filmy, …)  

- vede žiakov k využívaniu učebných pomôcok (atlas, mapa, glóbus) pre získavanie a overovanie informácií  

- zadáva žiakom témy ku spracovaniu či úlohy v podobe zaujímavostí alebo aktualít   

- v rámci celé výučby ponúka žiakom odbornou i populárne náučnú literatúru  

- zadáva žiakom referáty alebo prezentácie,  

- kladie žiakom otázky vzťahujúce sa k spôsobu a príčinám rôznych prírodných procesov, spoločne hľadajú rie-

šenie otázok a adekvátne odpovede,  

- predvádza manipuláciu s orientačnými, topografickými a meteorologickými pomôckami (kompas, buzola, 

GPS, teplomer, zrážkomer), s glóbusom, plánmi,      mapami, atlasmi, grafmi a štatistickými údajmi,  

- vhodnou a systematickou motiváciou rozvíja pozitívny vzťah k učeniu,  

- podporuje účasť žiakov v súťažiach, kde majú možnosť porovnávať svoje vedomosti so sebahodnotením, Žiak:  

- vyvíja si schopnosti k osvojovaniu poznatkov predávaných učiteľom,  

- učí sa využívať informačné zdroje (literatúra, turistický sprievodca, geografické časopisy,  

internet, kartografické zdroje, fotografie, štatistické zdroje).  

  

Kompetencie k riešeniu problémov  
  

Učiteľ:  

- predkladá žiakom problémová témy v rámci konkrétneho učiva, žiaci sú vedení k diskusii, k riešeniu niekto-

rých zemepisných otázok, k vytváraniu alternatív riešení  

- v rámci exkurzií, výletov a vychádzok do okolí sú žiaci vedení k používaniu teoretických poznatkov v praxi, ich 

získané poznatky sú  konfrontované so skutočnosťou a upevňované  

- pomenúva podstatné lokálne, regionálne a globálne problémy prírodnej a spoločenskej sféry,  

- vedie žiakov k vyhľadávaniu a kombinovaniu informácií k danému problému z rôznych informačných zdrojov,  

- rozvíja schopnosť diskusie o rôznych možnostiach riešení.  

  

Žiak:  

- porovnáva a analyzuje geografické javy, -  vyhľadáva a hodnotí informácie, argumentuje,  

- hľadá súvislosti medzi získanými poznatkami a aplikuje ich,  

- overuje hypotézy praktickými činnosťami,  

- kladie otázky s geografickou tematikou a objavuje problémy s tým súvisiace,  

- rieši problémy, overuje ich správnosť.  
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Kompetencie komunikačné  
  

Učiteľ:  

- pracuje so žiakmi v skupinách, kde spoločne komunikujú a spolupracujú počas riešenia úloh  

- zadáva  projekty, kde každý žiak uplatňuje svoje vedomosti a schopnosti  

- hodnotí žiakov prejav a vystupovanie v rámci skúšania, diskusií alebo príspevku v podobe referátov, zaujíma-

vostí či aktualít a také pri práci s mapou a odbornou literatúrou  

- konzultuje názory svojich žiakov, vedie ich k vhodnej argumentácii, spoločne spolupracujú na riešení problé-

mov a úloh,   

- uskutočňuje a vedie so žiakmi riadený dialóg.  

  

Žiak:  

- uvádza skutočnosti, z ktorých vyvodzujú svoje úsudky,  

- vytvára si vlastné názory, formuluje vlastné rozhodnutia pričom využíva dostupné informačné a komunikačné 

prostriedky,  

- vyjadruje svoje myšlienky a názory v logicky postupných krokoch.  

  

  

Kompetencie sociálne a personálne  
  

Učiteľ:  

- zadávaním problémových úloh alebo projektov učí žiaka samostatnosti i spolupráci pri ich riešení, vedie k dis-

kusii, a tým sa žiak učí komunikácii,  vystupovaniu, riešeniu problémových situácií, výberu a triedeniu vedo-

mostí - rozdeľuje pracovné úlohy v skupinách,  

- zoznamuje žiakov s pravidlami spolupráce v tíme,  

- vedie žiakov k dodržovaniu dohodnutých postupov a pravidiel, k utváraniu pocitu zodpovednosti za svoje jed-

nanie a rozhodovanie a k hodnoteniu vlastných výsledkov a výsledkov skupiny, -  navodzuje sebakritiku.  

  

Žiak:  

- spolupracuje v rámci skupiny,  

- dodržuje základné pravidla spolupráce,  

- vytvára si pozitívny vzťah k práci, zodpovedný prístup, -  prijíma názory, diskutuje o nich v rámci skupiny, - 

 chápe potrebu efektívnej spolupráce.  

  

Kompetencie občianske  
  

Učiteľ:  

 -  organizuje exkurze a prednášky  
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Kompetencie pracovné  
  

Učiteľ:  

- podporuje žiakov v schopnosti využívať zemepisné pomôcky (glóbus, atlas, turistická mapa) a odbornou lite-

ratúru (encyklopédie, štatistické ročenky, …)  

- kladne hodnotí systematickou, starostlivú prácu a aktivitu žiakov na hodine i prípravu žiakov na hodinu geo-

grafie  

- dôsledným prístupom, jasnými požiadavkami a systematickou kontrolou ich plnenia vedie žiakov k zodpoved-

nosti a vytvára v nich pracovné študijné návyky  

- dohliada na bezpečnú manipuláciu žiakov s pomôckami, nástrojmi, prístrojmi a materiálmi pri ich používaní v 

učebniach i v teréne, na dodržiavanie stanovených  

- a vymedzených pravidiel pracovnej činnosti,  

- rozvíja individuálne schopnosti a samostatnú prácu žiakov,  

- vyžaduje od žiakov zodpovedný prístup k zadaným úlohám, úplné dokončenie práce,  

- vedie žiakov k dodržovaniu pravidiel bezpečného správania sa vo voľnej prírode.  

  

Žiak:  

- dokáže samostatne pracovať,  

- používa správne pracovné postupy a vhodné pracovné pomôcky,  

- správne používa didaktickú techniku, zodpovedne sa správa pri práci v teréne.  
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Učebné osnovy  
  

  Geografia – príma – inovovaná   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 3  Premeny Zeme  

  

Podnebné  

oblasti Zeme   

  

  

  

  

  

  

  

  

Prví ľudia na  

Zemi  

  

  

    

Podnebné oblasti Zeme  (pa-
sáty, monzúny).   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prví ľudia na Zemi (Afrika, 

Ázia).  Staré civilizácie  

Osídľovanie  Vznik kultúr, 

rasy, náboženstvá (Afrika, 

Ázia)  

Charakterizovať podnebné pásma na Zemi.  

Vedieť pracovať s mapou, určiť na mape ze-

mepisné súradnice, rovník, obratníky, rovno-

bežky, poludníky, nultý poludník. Popísať čin-

nosť vnútorných síl na tvar Zeme,  

Popísať pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky, 
vznik Sahary, pasátov.   

Vysvetliť prúdenie vzduchu. Vysvetliť vznik 
podnebných pásiem na Zemi.  

  

Poznať históriu osídľovania. Určiť oblasti 

husto osídlené a uviesť dôvody ich osídlenia.  

Opísať príčiny vzniku rás a kultúr (Afrika, 
Ázia).  

Vedieť charakterizovať rasovú, náboženskú a 

religióznu štruktúru obyvateľstva sveta. Po-

chopiť problémy spojené s rôznorodosťou 

obyvateľstva.  

Práca s mapou, me-

tódy skupinovej 

práce, motivačné 

rozprávanie, využitie 

IKT,  metóda riešenia 

úloh, beseda.  

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske uplatňovať zá-

klady matematického 

myslenia sociálne a per-

sonálne  

TPP  

ENV  

REGV  

OSR  
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Vznik kultúr, rasy, 

náboženstvá   

 4  Afrika  

Poloha  

  

Členitosť pobrežia 

a povrch Afriky   

  

Podnebné a  

rastlinné pásma   

  

  

  

Afrika   

Madagaskar, Somálsky polos-
trov   
Guinejský záliv, Stredozemné 
more, Červené more, Gibral-
társky prieliv  rovník, obrat-
níky   

panvy, pohoria, plošiny, púšte  

Sahara, Namib, Atlas, Kiliman-

džáro  pasáty   

Níl, Kongo, Niger   

Vymedziť polohu a opísať pobrežie Afriky z 

mapy (zálivy, ostrovy, polostrovy, moria, oce-

ány) („čítanie“ mapy),   

zdôvodniť vplyv pasátov na vznik afrických 

púští a polopúští,   

vysvetliť príčiny rovnomerného rozloženia 

podnebných pásem vo vzťahu k rozšíreniu 

rastlinstva a živočíšstva v Afrike,  porovnať 

prírodné podmienky v štyroch podnebných 

pásmach Afriky,   

Uviesť dva príklady typických rastlinných a ži-

vočíšnych druhov žijúcich v jednotlivých  

motivačné rozpráva-

nie,  hra s mapou, 

tvorba projektov, 

práca s mapou, vyu-

žitie IKT, brainstor-

ming, heuristické 

metódy, tvorivé písa-

nie, reproduktívna 

metóda, problémový 

výklad, metóda de-

monštrovania a  

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske uplatňovať zá-

klady matematického 

myslenia sociálne a per-

sonálne  

ENV  

OSR  

MKV  

OŽZ  

 

  Vodstvo  rastlinné pásma, živočíchy   krajinných pásmach Afriky,   pozorovania, me-

tóda riešenia úloh.  

  

  2  

  

  

  

  

  

  

  

Obyvateľstvo a  

sídla  

  

  

  

  

  

  

rozmiestnenie obyvateľstva, 

hustota zaľudnenia  národ-

nostné zloženie, problémy oby-

vateľstva Afriky  pamiatky zara-

dené v zozname prírodného a 

kultúrneho dedičstva UNESCO   

Zhrnúť dôvody rozdielov v zaľudnení naj-

bližšieho okolia  najväčších riek Afriky,  

zhodnotiť vplyv prírodných podmienok 

na  

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva  

Afriky,   

uviesť príčiny častých národnostných a 

náboženských sporov a konfliktov medzi 

didaktické hry, moti-
vačné rozprávanie, 
tvorba projektov, 
práca s mapou, vyu-
žitie IKT, brainstor-
ming, reproduktívna  

metóda, problé-
mový výklad,  me-
tóda riešenia úloh,   

čítanie s  

porozumením  

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske riešenia prob-

lémov uplatňovať  zá-

klady matematického 

myslenia pracovné so-

ciálne a personálne  

TPP  

ENV  

MEDV  
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národmi žijúcimi v Afrike,  vysvetliť dô-

vody nízkeho podielu obyvateľov žijú-

cich v mestách  

  3  Oblasti Afriky  Oblasti Afriky:             

Káhira, Lagos, Johannesburg,  

Kinshasa   

Juhoafrická republika   

Keňa   

Egypt   

Nigéria                      

hospodárstvo a nerastné suro-
viny,    pamiatky zaradené v 
zozname prírodného a  

kultúrneho dedičstva  

UNESCO   

Rozdeliť Afriku na oblasti. Charakterizoval 

každú oblasť z hľadiska prírodných a socio-

ekonomických ukazovateľov,    zhodnotiť 

hospodársku vyspelosť jednotlivých oblastí 

Afriky,   

uviesť tri závažné problémy znižujúce ži-

votnú úroveň obyvateľov v jednotlivých re-

giónoch Afriky, zdôvodniť zaradenie jednej z 

pamiatok Afriky do Zoznamu kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO a ukázať ju 

na mape.   

motivačné rozprá-

vanie,  tvorba pro-

jektov, práca s ma-

pou, využitie IKT, 

projektová metóda, 

problémový výklad,  

metóda riešenia 

úloh.  

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske riešenia prob-

lémov uplatňovať  zá-

klady matematického 

myslenia pracovné so-

ciálne a personálne  

TPP  

ENV  

MEDV  

REGV  
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5  Ázia  

Poloha,   

Povrch,  

Vodstvo,  

Podnebie,  Rast-

linstvo a živočíš-

stvo, Ochrana 

prírody,  

Národné parky  

Filipíny, Japonské o.,  Kam-
čatka, Veľké Sundy,  

Predná India, Zadná India,  

Malá Ázia, Arabský pol., Kórej-
ský pol., Cyprus  Suezský priep-
lav, Červené more, Beringov 
prieliv, Kaspické more, Bajkal, 
Mŕtve more, Aralské jazero   
Chang–Jiang, Huang He, Ob,  

Mekong, Jenisej, Ganga,  

Brahmaputra, Eufrat, Tigris   

Himaláje, Tibet, Pamír, Mount  

Everest, Kaukaz,  

Západosibírska nížina,  

vymedziť polohu Ázie voči ostatným konti-

nentom a oceánom (čítanie mapy),   

Opísať z mapy pobrežie a povrch Ázie  

(„čítanie“ mapy),   zdôvodniť veľký počet 
sopiek a seizmicky aktívnych oblastí v po-
brežných oblastiach Ázie („Ohnivý kruh“),              
vysvetliť  
prúdenie monzúnov,   

identifikovať na mape oblasti Ázie, ktoré sú 

monzúnmi ovplyvňované,  zdôvodniť roz-

diely v podnebí  

vnútrozemských a pobrežných oblastí Ázie,   

Objasniť príčiny rozdielov v množstve tečú-

cej vody počas roka v korytách  

motivačné rozpráva-
nie, tvorba projek-
tov, práca s  

mapou,  problé-

mový výklad,  me-

tóda riešenia úloh.  

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske riešenia prob-

lémov uplatňovať  zá-

klady matematického 

myslenia pracovné so-

ciálne a personálne  

ENV  

MEDV  

OSR  

 

    Indogangská nížina, Veľká čín-

ska nížina   

monzúny, tajfúny, cunami  

typy krajiny   

najdlhších riek Ázie, vymedziť podľa 

mapy povodia najväčších ázijských riek a 
zaradiť ich do úmorí a bezodtokových ob-
lastí,  identifikovať na mape oblasti Ázie 

ohrozované tajfúnmi a cunami,  zhrnúť 
odlišnosti a podobnosť priestorového 

rozloženia rastlinstva  a živočíšstva v Ázii 
a v Amerike,   

Uviesť päť príkladov typických rastlinných 

a živočíšnych druhov v Ázii,                           
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  4  

  

  

Obyvateľstvo  

Ázie, Hus-
tota  

zaľudnenia  

oblastí v Ázii, 

náboženstvá  

  

  

  

Sídla Veľké 
mestá:  

Tokio,Moskva,  

Bombaj Kul-

túrne pa-

miatky  

obyvateľstvo Ázie   

Bombaj, Šanghaj, Dillí, Beijing  

(Peking), Soul, Tokio  kresťan-

stvo, hinduizmus, judaizmus, 

islam, budhizmus   

vysvetliť dôvody veľkej kultúrnej a ná-

boženskej rôznorodosti obyvateľstva 

Ázie,  zdôvodniť príčiny napätia a ne-
stability v Ázii a identifikovať regióny, 

ktoré sú nimi ohrozené,   

uviesť príčiny rýchleho rastu počtu obyva-

teľov Ázie,   

pomocou tematickej mapy opísať naj-

hustejšie a najredšie osídlené oblasti 

Ázie,   

zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na  

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľ-
stva Ázie,   

Pomocou tematickej mapy vytvoriť zoz-

nam desiatich najväčších miest Ázie („číta-

nie“ mapy),   

motivačné me-

tódy, expozičné 

metódy, práca s 

knihou, textom 

a atlasom, di-

daktické hry, fi-

xačné metódy, 

expozičné me-

tódy, práca s 

knihou, textom 

a atlasom  

komunikačné  k celo-

životnému učeniu sa 

občianske riešenia 

problémov uplatňo-

vať  základy matema-

tického myslenia pra-

covné sociálne a per-

sonálne  

REGV  

MKV  

MEDV  

 8  Hospodárstvo 
Ázie  

Štáty – Čína,  

India, Japonsko, 

Rusko, arabské 

krajiny  

Boom  

priemyselnej 
výroby (ázijské  

tigre)  

  

  

hospodárstvo Ázie   

Čína   

India   

Japonsko   

Indonézia   

Turecko  Izrael  ázijské tigre, 

elektronika, ropa  pamiatky 

zaradené v zozname prírod-

ného a kultúrneho dedičstva 

UNESCO   

Charakterizovať hospodárstvo Ázie, zdô-

vodniť veľké rozdiely v hospodárskej vy-

spelosti štátov Ázie a jej regiónov,  uviesť 

dve najvýznamnejšie hospodárske odvet-

via v rozvinutých a dve v menej rozvinu-

tých štátoch Ázie,   

popísať dôsledky vysokej závislosti štátov 

z oblasti Perzského zálivu od ťažby a vý-

vozu ropy,   

uviesť príčiny náboženských sporov a 

dlhodobých konfliktov medzi štátmi v 

juhozápadnej Ázii,  zdôvodniť výnimoč-

nosť postavenia Číny, Indie a Japonska 

v Ázii aj vo svete,  uviesť tri závažné 

práca s mapou, vy-

užitie IKT, brain-

storming,  tvorivé 

písanie,  problé-

mový výklad, vý-

skumná metóda, 

metóda demon-

štrovania a pozoro-

vania,   metóda rie-

šenia úloh.  

komunikačné  k celo-

životnému učeniu sa 

občianske riešenia 

problémov uplatňo-

vať  základy matema-

tického myslenia pra-

covné sociálne a per-

sonálne  

REGV  

MKV  

MEDV  

TPP  
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Oblasti Ázie  problémy znižujúce životnú úroveň 

obyvateľov jednotlivých regiónov Ázie. 

  4,  Projekty  Projekt – výlet po Afrike alebo 

Ázií  

Odôvodniť zaradenie troch pamiatok Af-

riky, Ázie do Zoznamu kultúrneho dedič-

stva UNESCO a ukázať ich na mape.  Pre-

zentovať pripravené projekty na určené 

témy o Ázii a Afrike a poukázať na výni-

močnosť vybraných miest.  

tvorba projektov, 

práca s mapou, vyu-

žitie IKT, tvorivé pí-

sanie, reproduk-

tívna metóda  

komunikačné  k celo-

životnému učeniu sa 

občianske riešenia 

problémov   

TPP  

OSR  

MKV  

MEDV  
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 Geografia – sekunda – inovovaná   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  

  

  

1  Európa   

Náš  

Svetadiel  

Starý svet? –projekt o Eu-
rópe,EÚ Základné informácie o 
regiónev kontexte planétyZem-
Poloha,zobrazenie Európy na 
mapách – Európa nasevernej 
pologuliČlenitosť pobrežiaObja-
vovanie prírodných a človekom 
vytvorených osobitostí regiónu 
a ich porovnanie so Sloven-
skom (miestnou  
krajinou)  

  

Európa  

Prírodné a človekom vytvorené 

osobitosti regiónu  

Poloha, zobrazenie na 

mape,prehľad Členitosť 

pobrežia  

Povrch  

Podnebie, podnebné 

pásma, počasie Vodstvo  

Rastlinstvo a živočíšstvo  

Obyvateľstvo   

Sídla  

Eurázia, Ural, Emba,  

Kaukaz, Kaspické more, 

Bospor, Dardanely, roz-

loha, geografické súrad-

nice, obratník Raka, 

nultý poludník, severná 

polárna kružnica, se-

verná pologuľa, konti-

nent, svetadiel nížiny, 

pohoria, preliačiny, 

sopky, ľadovce, fjordy,   

Práca s mapou –zemepisné súradnice, 

obratník Raka, rovnobežky, poludníky, 

nultý poludník, časové pásmaUrčiť roz-

diel medzi ostrovom a polostrovom. 

Ukázať na mape ostrovy, polos-

trovy,moria, zálivy, prielivy,priep-
lavy.Odlíšiť nížiny avysočiny.Určiť na 

mape vybraté povrchové celky. Opísať 

ich polohu.Určiť polohu Európy z rôz-
nych hľadísk, práca s mapou – geogra-

fické súradnice, rovník,  obratníky, rov-
nobežky, poludníky, nultý poludník 

ukázať na mape oceány, moria, prie-

livy, prieplavy, poloostrovy a ostrovy, 

vedieť rozdiel medzi ostrovom a polo-
ostrovom  

Odlíšiť nížiny a vysočiny, určiť  na 

mape vybraté povrchové  celky.  

Opísať  ich polohu. Orientovať  sa   

bez problémov na mape. Určiť a 

ukázať na mape  

IKT – prácas PC, in-
ternetom, datapro-
jektoromhry s ma-
pou, hľadanie zeme-
pisných názvov, 
problémová, riadený 
rozhovor, fixačná  

práca s pracovným 

zošitom,  práca s 

mapou,  rozhovor,  

vyhľadávanie  in-

formácií  

komunikačné riešenia 

problémov v oblasti IKT 

uplatňovanie matematic-

kéhomyslenia občianske 

sociálne a personálne  

TPP Tvorba pro-

jektu a prezentačné  

zručnosti    

  

OSR –  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj - 
spolupráca a ko-
munikácia v  
skupine  

  

ENV –  

Environmentálna 
výchova- znečisťo-
vanie prírody a 
vplyv na  
podnebie  

  

MKV –  

Multikultúrna vý-

chova- prelínanie 

sa  
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   Alpy, Karpaty, Pyreneje,  

Apeniny, Škandinávske   

rozloženie podnebných pásiem  v 

jednotlivých oblastiach  sveta-

diela podľa geografickej šírky. 

spoznať veľtoky Európy, prírodné 

krásy – vodopády, jazerá. Určiť 

vybrané celky na mape. Spoznať  

vplyv Golfského prúdu, činnosť ľa-

dovca pri vzniku jazier.  

  rôznych kultúr; 

problém prisťaho-

valcov  

 3  Povrch: pohoria, nížiny,  

kotliny, sopečná činnosť  

  

Vodstvo v Európe,hlavné eu-
rópske rozvodie, rieky, jazerá,  

vodnénádržePodnebie, pod-

nebné pásma, podnebné čini-

tele  

vrchy, Dináre, Ural, Stará 
planina (Balkán),  
Mont Blanc, Etna,  

Vezuv, Hekla,  

Východoeurópska nížina 
podnebné pásma – stu-
dené, mierne, teplé  

(subtropické) pod-

nebné oblasti – oceán-

ska, prechodná, pevni-

nová podnebné čini-

tele – geografická po-

loha, vetry, morské 

prúdy, vzdialenosť od 

oceána, nadmorská 

výška, rozloženie po-

horí  

Orientovať sa bezproblémov na mape. 
Poznať názvy najvyšších vrchov po-
horí, vedieť ich porovnať podľa výšky. 
Porozprávať zaujímavosti o nástra-
hách vysokých pohorí.  

Určiť na mape tokyriek, polohu jazier a 
vodopádov. Vysvetliť  

vznikmorských prúdov a ich vplyv na 
podnebie priľahlých pevnín. Porovnať 
vplyv Labradorského, Golfského 
prúdu. Charakterizovať obeh vody v 
prírodePorovnať činnosť riek a činnosť 
ľadovca (tvar dolín). Vznik ľadovco-
vých jazier. Charakterizovať a na prí-
kladoch uviesť rôzne typy jazier (so-
pečné, ľadovcové, tektonické, hra-
dené).  

Charakterizovať rôznosť podnebia v zá-

vislosti od podnebných činiteľov, Ana-

lyzovať klimatické diagramy, tematické 

mapyDefinovať podnebné pásma – 

studené polárne, mierne, subtropické. 

Zisťovanie údajov z tematických tabu-

liek. Určiť a ukázať na mape rozloženie 

podnebných pásiem podľa geografic-

kej šírky.  

hry s mapou, hľa-

danie zemepisných 

názvov, problé-

mová úloha, ria-

dený rozhovor, fi-

xačná  

komunikačné k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske uplatňovať zá-

klady matematického-

myslenia sociálne a per-

sonálne     

OSR – osobnostný 
a  
sociálny rozvoj         

ENV – enviro-
ment.  

výchova                  

REGV –  

regionálna  

výchova                  

MKV –  

multikultúrna vý-

chova   
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  3  Rastlinstvo aživočíšstvo Typy 

krajín v Európe – príčiny pás-

movitosti. Národné parkyOby-

vateľstvo Európy Hustota oby-

vateľstva. Štruktúra obyvateľ-

stva (rasová, náboženská, ve-

ková, podľa pohlavia) 

úmorie Atlantického 
oceána, SĽO, bezodto-
ková oblasť (povodie 
Kaspického mora), 
Volga, Dunaj, Rýn, Pád, 
Odra, Visla, Tiber, 
Temža, Seina,  

Pečora, Rhôna, Dneper 

Ladožské jazero, Bala-

ton, Ženevské jazero...  

Prieplav Rýn – Mohan –  

Dunaj Golf-
ský prúd  

tundra, tajga, zmie-
šané a listnaté lesy, le-
sostepi a stepi, sub-
tropická krajina výš-
kové stupne v poho-
riach  
Tatranský národný park   

Rusi, Nemci, Francúzi,  

Taliani, Angličania  

Slovania, Germáni, Ro-
máni, Ugrofíni roz-
miestnenie obyv., hus-
tota zaľudnenia, štruk-
túra obyv. (rasová, ná-
boženská, veková, 
podľa pohlavia) mest-
ské a vidiecke sídla, ur-
banizácia Moskva, Pa-
ríž, Londýn, Madrid, 

Určiť podľa mapyrozloženie typov kra-
jínOpísať zásahy človeka do prírody v 
minulosti a v  

súčasnosti.Opísať polohu národných 

parkov Diskutovať ktoré zvieratá sú 

chránené v národných parkoch a aké 

problémy sú spojené s ochranou zvie-

rat.Definovať otázku starnutia populá-

cie, prisťahovalectvo. Charakterizovať 

rozmiestnenieobyvateľstva.Určiť ob-

lasti husto osídlené a riedko osídlené a 

uviesť dôvody ich osídlenia. príčiny a 

dôsledky, ochrana prírody-národné 

parky charakterizovať rozmiestnenie 

obyvateľstva, poznať husto a riedko 

osídlené oblasti, spoznať globálne 

problémy obyvateľov, vedieť odlíšiť 

štruktúru obyvateľstva poznať najväč-

šie mestá sveta, strediská a miesta rek-

reácie, podľa mapy určiť geografickú 

polohu akéhokoľvek mesta v regióne 

práca s pracovným 

zošitom, rozhovor, 

vyhľadávanie infor-

mácií, problémový 

výklad, vyuţitie IKT, 

brainstorming, heu-

ristické metódy  

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske riešenia problé-

mov uplatňovať  zá-

klady matematického-

myslenia pracovné so-

ciálne a personálne  

OSR – osobnostný 
a  

sociálny rozvoj         

ENV – enviro-
ment.  

výchova                  

REGV –  

regionálna vý-

chova                  

MKV –  

multikultúrna  

výchova                  

OŽZ –ochrana  

života a zdravia      

TPP –tvorba pro-

jektov a prezentá-

cií 
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SanktPeterburg, Nea-
pol,  

Berlín, Atény,  

Barcelona 

 

  

  

6  Mesto,  

vidieckesídlo.Určovanie miest 

na Zemi geografickými súrad-

nicami.  

Veľkosť miest.  

Urbanizácia.Štáty podľa re-
giónovEurópy a ich veľké 
mestá  

HospodárstvoEurópy 

(stručne)Cestovanie po prí-

rodných krásach stredomor-

ská oblasť, alpská oblasť, 

škandinávska oblasť,  

Hospodárstvo  

  

Cestovný ruch  

  

Projekt – Zaujímavé 

mestá  

Určiť polohu ľubovoľných miest. Na 

obrysovej mape pomenovať všetky 

štáty Európy a ich hlavné mestá. Vy-

svetliť, ako prírodnépomery ovplyv-

ňujú životobyvateľstva,Diskutovať o 

možnostiach spoznávania jednotli-

vých kultúr navzájom .Podľa novín, 

časopisov si pripraviť stručné infor-

mácie o konfliktoch v jednotlivých 

častiach Európy. najvýznamnejšie 

hospodárske aktivity človeka a odlíšiť 

ich. Ukázať na mape hospodársky naj-

vyspelejšie  

didaktické hry, mo-

tivačné rozprávanie, 

problémový výklad, 

diskusia,   

komunikačné  k celo-

životnému učeniu sa 

občianske riešenia 

problémov pracovné 

sociálne a perso-

nálne  

OSR – osobnostný 
a  

sociálny rozvoj         

ENV – enviro-
ment.  

výchova                  

REGV –  

regionálna  

výchova                  

MKV –  

multikultúrna  

výchova                  

OŽZ –ochrana  

života a zdravia       
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   strednáEurópa, významné  

mestáČlenenie Európy na časti 

– južná,  

juhovýchodná, východná, se-

verná,stredná, západnáEnvi-

ronmentálne súvislosti spes-

trené zaujímavosťamio re-

gióne  

 regióny.Vymenovať a určiť na mape 

oblasti vhodné pre cestovný ruch. Ces-

tovný ruch(prímorské oblasti  

Stredozemného mora, horské oblasti 
Álp, kultúrnohistorické  

strediská).Navrhnúť trasu výletu po za-
ujímavých miestach.Vytvoriť návrh ex-
kurznej trasy po Európe so zastávkami 
v zaujímavýchčastiach Európy.Určiť 
možnosti využitia jednotlivých oblastí a 
miest v Európe na rozvoj cestovného 
ruchu.Na príklade modelového re-
giónu vytvoriťpodrobnú charakteris-
tiku regiónu .  

Exhaláty, smog, ekologizácia priemy-

selnej výroby Vplyv dopravy na životné 

prostredie Prírodné a kultúrne zaují-

mavosti opísať hospodárstvo sveta-

dielu, jeho zameranie, spoznať najvy-

spelejšie hosp. krajiny   

Vymenovať  a určiť  na  mape oblasti  
vhodné  pre  cestovný ruch  

Vytvoriť plagát s vyznačenými zaujíma-
vými  miestami a ich stručnou  

charakteristikou  

  TPP –tvorba pro-

jektov a prezentá-

cií  
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 4  Oblasti a štáty EurópyStredná 

Európa  

Karpaty, Česká vysočina, 

Alpy, Dunaj, Labe, Odra, 

Visla úrodné pôdy – 
rastlinná a živočíšna vý-

roba Slovania, Germáni, 
Ugrofíni  

ťažobný priemysel, stro-

járstvo   

Na obrysovej mape pomenovať všetky 
štáty Európy  a ich  hlavné  mestá   

Spoznať najvýznamnejšie hospodárske 

zoskupenie krajín, členov, orgány EÚ  

charakterizovať oblasť z hľadiska prí-
rodnýchhospodárskych a kultúrnych 
podmienok  

komplexne charakterizovať jednot-

livé štáty z jednotlivých geografic-

kých hľadísk,  

opísať spôsob života v jednotlivých 

krajinách, poznať životnú úroveň, vy-

menovať problémy krajín spoznávať 

prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a 

štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spô-

sobom života, strediskami cest.ruchu 

v jednotlivých krajinách navrhnúť 

cestu po strednej Európe na základe 

získaných poznatkov 

práca s mapou, mo-

tivačné rozprávanie, 

tvorba projektov, 

problémový výklad, 

metóda riešenia 

úloh  

k celoživotnému učeniu 
sa komunikačné so-
ciálne a personálne  

pracovné smerujúce k 

iniciatívnosti riešenia 

problémov v oblasti IKT  

OSR – osobnostný 
a  

sociálny rozvoj         

ENV – enviro-
ment.  

výchova                  

REGV –  

regionálna  

výchova                  

MKV –  

multikultúrna  

výchova                  

TPP –tvorba pro-

jektov a prezentá-

cií  
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  6  Západná a severná Európa  výhodná poloha, nížiny, 
lúky, pasienky, vodné 
elektrárne, veľké prístavy, 
Germáni,  

Románi veľká hustota 
zaľudnenia, prisťaho-

valci nerastné suroviny 
– čierne uhlie, železná 

ruda, uránová ruda, 

ropa, zemný plyn prie-

mysel – strojársky,  

chemický spotrebný,  

potravinársky, rybolov  

charakterizovať oblasť z hľadiska prí-
rodných, hospodárskych a kultúrnych 
podmienok podrobne charakterizovať 
štáty z hľadiska prírodného, hospodár-
skeho i kultúrneho   

lokalizovať krajiny na mape aj ich najdô-

ležitejšie miesta  

opísať spôsob života v jednotlivých kra-

jinách, poznať životnú úroveň, vymeno-

vať problémy krajín spoznávať prírodné 

a kultúrne pamiatky oblastí a štá-

tov,oboznámiť sa s kultúrnym spôso-

bom života, strediskami cest.ruchu v 

jednotlivých krajinách  

práca s mapou, moti-

vačné rozprávanie, 

tvorba projektov, 

problémový výklad, 

metóda riešenia úloh  

k celoživotnému učeniu 
sa komunikačné sociálne 
a personálne pracovné 
smerujúce k  

iniciatívnosti riešenia 

problémov v oblasti IKT  

TPP Tvorba pro-
jektu a prezentačné  

zručnosti    

  

OSR –  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj - 
spolupráca a ko-
munikácia v  
skupine  

  

ENV –  

Environmentálna 

výchova- znečisťo-

vanie prírody a 

vplyv na podnebie  

  4  Južná a juhovýchodná Európa  
Stredozemné more, os-

trovy, Pyreneje, Alpy, 

Apeniny, sopky – Etna, 

Vezuv; Pádska nížina, 

Tajo, Ebro, Duero, Pád, 

subtropické podnebie, Ro-

máni – Taliani, Španieli; 

citrusy, olivy, vinič, rybo-

lov; strojárstvo – do-

pravné prostriedky, che-

mický a potravinársky 

priemysel námorná do-

prava, cestovný ruch; Gib-

raltár  

charakterizovať oblasť z hľadiska prí-

rodných, hospodárskych a kultúrnych 
podmienok podrobne charakterizovať 
štáty z hľadiska prírodného, hospodár-

skeho i kultúrneho   

lokalizovať krajiny na mape aj ich najdô-

ležitejšie miesta  

opísať spôsob života v jednotlivých kra-

jinách, poznať životnú úroveň, vymeno-

vať problémy krajín spoznávať prírodné 

a kultúrne pamiatky oblastí a štá-

tov,oboznámiť sa s kultúrnym spôso-

bom života, strediskami cest.ruchu v 

jednotlivých krajinách  

práca s mapou, moti-

vačné rozprávanie, 

tvorba projektov, 

problémový výklad, 

metóda riešenia úloh  

k celoživotnému učeniu 
sa komunikačné sociálne 
a personálne pracovné 
smerujúce k  

iniciatívnosti riešenia 

problémov v oblasti IKT  

TPP - Tvorba pro-
jektu a prezentačné  

zručnosti    

  

OSR –  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj - 
spolupráca a ko-
munikácia v sku-
pine  
  

ENV –  
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Environmentálna 

výchova- znečisťo-

vanie prírody a 

vplyv na podnebie  

 2  Východná Európa  Východoeurópska nížina, 

Kaspická nížina,  

podrobne charakterizovať štáty z hľa-

diska prírodného, hospodárskeho i  

práca s mapou, moti-

vačné  

k celoživotnému učeniu 

sa komunikačné  

TPP Tvorba pro-

jektu a  

   Karpaty, Ural, bezodto-

ková oblasť, Volga, Dne-

per, Don, tajga, lesostepi, 

stepi – černozeme  

Slovania – Rusi, Ukrajinci, 

Bielorusi, baltské a ug-

rofínske národy, Moldav-

čania Moskva, Sankt  

Peterburg, Kyjev, Char-
kov, Minsk čierne uh-
lie, ropa a zemný plyn, 
železná ruda, farebné 
kovy,  

fosfáty, soli   

kultúrneho   

lokalizovať krajiny na mape aj ich najdô-

ležitejšie miestaopísať spôsob života v 

jednotlivých krajinách, poznať  

životnú úroveň, vymenovať problémy  

krajín  

rozprávanie, tvorba 

projektov, problé-

mový výklad, metóda 

riešenia úloh  

sociálne a personálne 
pracovné smerujúce k  

iniciatívnosti riešenia 

problémov v oblasti IKT  

prezentačné  

zručnosti    

  

OSR –  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj - 
spolupráca a ko-
munikácia v sku-
pine  
  

ENV –  

Environmentálna 
výchova- znečisťo-
vanie prírody a 
vplyv na podnebie, 
jadrová katastrofa 
v  

Černobyle MEDV - 

Mediálna výchova  

  4  Záverečné opakovanie a utvr-

dzovanie učiva  

   

Na základe získaných poznatkov spraco-
vať projekt o mieste podľa vlastného 
výberu  

opísať, čo vás zaujalo v Európe formou 

IKT zhrnúť a zopakovať najdôležitejšie 

poznatky o svetadieli  

rozhovor, práca s 

textom, skupinová 

práca  

komunikačné pracovné 

smerujúce k iniciatívnosti 

uplatňovanie matematic-

kéhomyslenia riešenia 

problémov v oblasti IKT  

TPP Tvorba pro-

jektu a prezentačné 

zručnosti    
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   Geografia – tercia – inovovaná     

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

 9,  Slovensko:  

fyzická geografia:  

  

Poloha, Povrch 

  

  

Poloha, zobrazenie  

Slovenska na mapách,   

  

Povrch:   

Pohoria, nížiny a kotliny,   

Vonkajšie činitele pôsobiace 

na povrch a príklady ich čin-

nosti pri tvarovaní zemského 

povrchu 

Určiť na mapách geografické súradnice, praco-
vať s číselnou mierkou mapy a tem.  

mapami.   

Využívať GPS v praxi.   

Vedieť pracovať s mapou SR.   

Určiť na mape polohu SR zemepisnými súrad-

nicami.   

Na mape ukázať povrchové celky SR a charak-

terizovať ich polohu a porovnať nadmorskú 

výšku podľa mapy.   

Stručne opísať vznik slov pohorí.   

Charakterizovať rozloženie nížin a kotlín na 
Slovensku a ich význam pre obyvateľstvo.  

Opísať ako pôsobia vonkajšie činitele na po-

vrch v jednotl. častiach SR a uviesť ich príklady.   

Práca s mapou, me-

tódy skupinovej 

práce, motivačné 
rozprávanie, využi-

tie IKT,  metóda rie-

šenia úloh, výklad, 
diskusia, práca s 

učebnicou, práca s 

názornými pomôc-

kami (grafy).  

 

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske riešenia problé-

mov uplatňovať základy 

matematického mysle-

nia sociálne a perso-

nálne 

REGV  

MEDV  

TPP  

ENV  
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Vysvetliť na príkladoch ako vzniká skalné 

mesto, riečna dolina, ľadovcová dolina, spra-

šové nánosy, jaskyne, meandre, mŕtve ra-

mená, jazerá a vymenovať príklady.  Opísať, 

ako človek pôsobí na tvárnosť povrchu, uviesť 

konkrétne príklady.   

 

 7  Podnebie   

  

  

  

  

Vodstvo  

  

  

  

  

  

Pôdy,  rastlin-

stvo,  živočíšstvo  

Podnebné činitele Zmena 
podnebia s nadmorskou 
výškou a v priebehu roka 
na  

Slovensku  

  

Rieky,   

Jazerá a vodné nádrže,  

Podzemné vody, minerálne 
a termálne,  

Vodstvo v miestnej krajine.  

  

Pôdne typy, pôdne druhy,  

rastliny, živočíchy  

Opísať podnebie na Slovensku ako sa mení 

počasie v priebehu jednotlivých ročných ob-

dobí, ako sa mení teplota a množstvo zrážok 

(použiť diagramy).   

Na mape určiť vybrané toky riek, ja-

zerá, vodné nádrže, podzemné vody, 
kúpele, oblasti minerálnych a termál-

nych vôd. Charakterizovať význam 
vodstva na Slovensku na vybratých 

príkladoch.  Opísať negatívne zásahy 
do vodstva Slovenska.  Vymenovať kú-

pele.   

Zhodnotiť možnosti využitia podzemných 
vôd.  

Zhodnotiť súčasný stav a navrhnúť možnosti 

zlepšenia vo využitía zásobovaní vodou.  

Charakterizovať pôdy na SR. Vymenovať ar-

stlinné a živočíšne druhy žijúce v SR.  

práca s mapou, vy-
užitie IKT, brain-
storming,  tvorivé 
písanie,  problé-
mový výklad, vý-
skumná metóda, 
metóda demon-
štrovania a pozo-
rovania,  metóda 
riešenia  

úloh,  výklad, 

práca s učebni-

cou, individuálna 

práca pri hľadaní 

informácií na in-

ternete a v od-

bornej literatúre 

formou    domá-

cej úlohy  

komunikačné  k celo-

životnému učeniu sa 

občianske riešenia 

problémov  

REGV  

MKV  

MEDV  

TPP  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Národné parky  a 

pamiatky zara-

dené do zoznamu  

UNESCO  

  

  

Národné parky,   

pamiatky UNESCO  

  

  

  

Vymenovať a ukázať na mape národné 

parky a čím sú charakteristické.  Zdôvod-

niť význam ochrany vybratých objektov 

na Slovensku a vo svete.  Porovnať vy-

brané NP Zeme a Slovenska. Predstaviť v 

projekte NP, pamiatky  

tvorba projektov, 

práca s mapou, 

využitie IKT, tvo-

rivé písanie, rep-

roduktívna me-

tóda,  skupinová 

práca,  

komunikačné  k celo-

životnému učeniu sa 

občianske riešenia 

problémov uplatňo-

vať základy matema-

tického myslenia so-

ciálne a personálne  

TPP  

OSR  

MKV  

MEDV  

REGV  
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UNESCO na Slovensku alebo objekty miest-

nej krajiny.  Porovnať povrch a osídlenie 

OŽZ  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

4 

  

  

  

Obyvatelstvo a 

sídla  

  

  

  

  

Počet obyvateľov, štruk-
túra obyvateľstva,  

Sídlo, mestá, osíd-

lenie,  vidiecke 

sídla, roztratené 

sídla,  

.   

Na základe porovnania uviesť, ktoré ob-

lasti sú vhodné na osídlenia a ktoré nie. 

Uviesť podmienky pre vznik sídla. Zdô-

vodniť nerovnomerné osídlenie obyvateľ-

stva na území Slovenska.  Posúdiť príčiny 

nerovnomerného osídlenia území.  

Vybrané sídla určiť na mape, charakterizo-

vať ich polohu a uviesť ich stručnú charak-

teristiku (zo zdrojov).  

komentovaná 

prezentácia,  vý-

klad, diskusia,  

práca s učebni-

cou, práca s 

grafmi.  

  

 

  

  

  

  

  

  

8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

  

  

Hospodárstvo  

  

  

  

  

Cestovný ruch   

  

  

  

  

Oblasti Slovenska   

  

  

ťažba nerastných suro-

vín, poľnohospodárstvo 

priemysel, doprava,  

služby,  obchod,  

Strediská letnej a zimnej 
rekreácie Prírodné a kul-
túrne lokality, ľudová kul-
túra,  
  

Regióny Slovenska: zá-

padné Slovensko,  stredné 

Slovensko, juh a sever, vý-

chodné Slovensko  

Charakterizovať najvýznamnejšie  

hospodárske aktivity človeka na Slovensku 

a odlíšiť ich.  Ukázať na mape hospodársky 

najvyspelejšie regióny SR.   

Charakterizovať dopravu v jednotlivých re-
giónoch SR.   

Podľa mapy vyznačiť dôležité oblasti pre 

CR a opísať zaujímavé miesta pre CR. Vy-

menovať a určiť na mape miesta SR, ktoré 

sú vhodné na rozvoj CR.  Vytvoriť trasu 

možnej exkurzie po význačných stredis-

kách CR v SR.  

Vytvoriť prezentáciu sídla, regiónu.  

Vytvoriť komplexnú prezentáciu vybraného 
kraja, regiónu.  

skupinová práca, 

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu,  

motivačné roz-

právanie, práca s 

mapou,  problé-

mový výklad,  

metóda riešenia 

úloh,  výklad, dis-

kusia, práca s 

učebnicou a s ná-

zornými pomôc-

kami (grafy), indi-

viduálna práca 

pri hľadaní infor-

mácií na inter-

nete a v odbornej 

komunikačné  k celo-

životnému učeniu sa 

občianske riešenia 

problémov uplatňo-

vať  základy matema-

tickéhomyslenia pra-

covné sociálne a per-

sonálne  

REGV  

MKV  

MEDV  

TPP  

OSR  
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2  Miestna krajina  Opísať krajinu s jejzložkami v okolí školy.  

Diskutovať o možnostiach skvalitnenia ži-

votného prostredia v svojom okolí.  Opísať 

možnosti rozvoja CR v miestnej krajine.  

literatúre formou    

domácej úlohy  

 Geografia – kvarta – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

2  

PLANÉTA ZEM -  

Svetový oceán Po-
vrch Zeme oceány a 
svetadiely, rozlože-
nie oceánov a sveta-
dielov na Zemi, po-
lárne  

oblasti Zeme  

  

Polárne oblasti  Zá-
kladné informácie o 
regióne v kontexte  

planéty Zem   

  

Šírkové a výškové  

pásma   

Zemeguľa, mapa, geogra-
fické súradnice, poloha 
miesta na Zemi,  určovanie 
miesta na Zemi v geografic-
kej sieti, poludníky, rovno-
bežky, geografická sieť, te-
matické mapy, svetadiely, 
oceány, mapa sveta,  
  

Poloha Zeme voči Slnku, 

dopad slnečného žiarenia 

na Zem, pásmovitosť, 

podnebné pásma- stu-

dené, mierne, subtro-

pické, tropické  

Čítať mapy podľa legendy mapy. Určiť polohu 
miesta na Zemi geografickými súradnicami. Ur-
čiť na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely.  
Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plá-
nov a iných zdrojov. Určiť rozdiel medzi ostro-
vom a polostrovom. Ukázať na mape ostrovy, 
polostrovy, moria, zálivy, prielivy, prieplavy. 
Vysvetliť rozdiel medzi prielivom a prieplavom.  

Odlíšiť nížiny a vysočiny.   

    

Orientovať sa bez problémov na mape.  Vy-

svetliť vznik podnebných a rastlinných pásiem.  

skupinová práca, 

komentovaná pre-

zentácia, tvorba 

projektu  

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske uplatňovať zá-

klady matematického-

myslenia sociálne a per-

sonálne  

TPP   

ENV   

MEDV  

REGV  
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2  Austrália a Oceá-
nia – najvzdiale-
nejší svetadiel  Po-
loha, zobrazenie 
Austrálie a Oceá-
nie na mapách  Os-
trovy, polostrovy,  

prielivy, zálivy   

  

 

 

 

 

 

 

Povrch Austrálie a 

Oceánie,  púšte, ko-

ralové a sopečné os-

trovy, Podnebie  

Austrálie a Oceánie  

Vodstvo   

Poloha Austrálie a Oceánie 

Fyzicko-geografická, mate-

maticko-geografická  

  

Prírodné pomery, povrchové 

celky: Austrálske Alpy, Ayers 

Rock, vodstvo, podnebie, 

podnebné pásma  

Určiť polohu Austrálie a Oceánie na Zemi vo 

vzťahu k ostaným svetadielom. Určiť polohu 

Austrálie a Oceánie v geografickej sieti.  

Ukázať na mape základné povrchové celky. Ur-
čiť pomocou mapy podnebné pásma a vplyv 
geografických činiteľov na podnebie (geogra-
fická poloha, vetry,morské prúdy, vzdialenosť 
od oceána). Zistiť z tematických máp a klima-
tických diagramov základné údaje. Zdôvodniť 
pásmovitosť podnebia.  Vysvetliť vznik mor-
ských prúdov a ich vplyv na podnebie priľah-
lých pevnín. Odlíšiť teplé morské prúdy a stu-
dené morské prúdy.  Určiť na mape toky riek, 
polohu jazier.   

Charakterizovať obeh vody v prírode.  

Vysvetliť činnosť riek na príkladoch.  

 

Charakterizovať a na príkladoch uviesť rôzne 

typy jazier. Vytvoriť mentálnu mapu z pojmov, 

týkajúcich sa Austrálie. 

skupinová práca, 
komentovaná pre-
zentácia, tvorba 
projektu, práca s 
mapou  
heuristická me-

tóda pozorovanie  

  

projektová  

metóda  

  

diskusia  

  

situačná metóda  

       

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske riešenia problé-

mov uplatňovať základy 

matematického mysle-

nia sociálne a perso-

nálne  

TPP   

MEDV   

MKV  

REGV  
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 3  Rastliny a zvieratá   

  

  

  

  

  

Austrália po prí-
chode prisťahoval-
cov, kultúrna rôzno-
rodosť v Austrálii, 
pôvodní obyvatelia a 
ich kultúra.   

  

Rastlinstvo a živočíšstvo, ko-
ala, kengura, eukalyptus, ži-
votné prostredie,  

Gondwana, Pangea   

  

  

Obyvateľstvo v Austrálii jej 
objavenie a príchod prvých 
obyvateľov a ich spolužitie s 
Aboriginmi,   

James Cook  

  

Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín 
(rastlinných a živočíšnych pásiem). Vysvetliť 
ako súvisí rozloženie rastlinných a živočíšnych 
pásiem s podnebnými pásmami. Opísať zá-
sahy človeka do prírody v minulosti a v súčas-
nosti. Vysvetliť, prečo sa v Austrálii nachá-
dzajú niektoré druhy a inde na svete nie.  

Diskutovať o zaujímavostiach. Opísať vznik 

svetadielov a príčinu existencie typických živo-

číchov len na austrálskom svetadieli. Poznať 

históriu osídľovania Austrálie.  

Opísať spôsob príchodu Európanov do  

Austrálie a spôsoby spolužitia s domorodcami.  

Charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva. 

Určiť oblasti husto a riedko osídlené a uviesť 

dôvody ich osídlenia (východné pobrežie Aus-

trálie). Vysvetliť, ako prírodné pomery ovplyv-

ňujú život obyvateľstva.  

skupinová práca, 
komentovaná pre-
zentácia, tvorba 
projektu, práca s 
mapou heuristická 
metóda  

pozorovanie  

  

projektová me-
tóda  
  

diskusia  

  

situačná metóda 

rozhovor fixačné 

metódy  

inštruktáž koope-
ratívne  

vyučovanie  

  

metódy logického 

aspektu  

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske riešenia problé-

mov uplatňovať  základy 

matematickéhomyslenia 

pracovné sociálne a per-

sonálne  

TPP   

ENV   

MEDV  

REGV  
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4  Mestá, hlavné 
mesto, štátne zria-
denie.  

  

  

  

  

  

  

  

Kultúra,  

spoločnosť  

  

Hospodárstvo  

Austrálie a Oceánie    

Mestá a život v nich, kul-

túrna rôznorodosť,  typy sí-

diel v Austrálii, multikul-

túrne mestá, Sydney, Bris-

bane,  

Melbourne, Canberra  

  

Kultúra, veda, šport  

  

  

Spoločenské zvyky  

Spoločenský zvyk, tradícia  

  

Hospodárstvo a doprava  

Vytvoriť zoznam zaujímavých miest Aus-

trálie. Porovnať vybrané mestá Austrálie 

podľa polohy, štruktúry obyvateľstva.  

Vysvetliť druhy kultúry a ich význam pre život 

človeka.  

Vymenovať druhy kultúry alebo športu, ktoré 
preslávili  

Austráliu a Oceániu, predstaviteľov vedy, kul-

túry, športu –zostaviť zoznam športovcov.  

  

Stručne charakterizovať najvýznamnejšie hos-

podárske aktivity človeka a odlíšiť ich. Ukázať 

na mape hospodársky najvyspelejšie regióny. 

Charakterizovať dopravu.   

skupinová práca, 
komentovaná pre-
zentácia,  

tvorba projektu, 
práca s mapou  
heuristická me-
tóda  

pozorovanie  

  

projektová me-
tóda  
  

diskusia situačná 

metóda  

komunikačné  k celoži-

votnému učeniu sa ob-

čianske riešenia problé-

mov uplatňovať  základy 

matematickéhomyslenia 

pracovné sociálne a per-

sonálne  

TPP   

ENV   

MEDV  

REGV  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

2  Environmentálne 
súvislosti   
Pamiatky UNESCO 
a prírodné  

rezervácie  

  

  

  

  

  

Ozónová diera   

Prírodné zdroje (problém 

pitnej vody)čo potrebu-

jeme vedieť pri ceste do 

Austrálie  

Vymenovať a určiť na mape oblasti vhodné 
pre cestovný ruch.   
Navrhnúť trasu výletu po zaujímavých 
miestach.   
Uviesť činnosti, ktoré spôsobujú narúšanie 

prírodného prostredia a navrhnúť niektoré 

možnosti zlepšenia tohto stavu.  

Opísať čo všetko je potrebné si uvedomiť 

pri ceste do Austrálie, ktoré by sme mali 

dodržiavať pri návšteve  

Austrálie.  

rozhovor fixačné 
metódy  
inštruktáž koo-
peratívne  

vyučovanie  

  

metódy logic-

kého aspektu  

komunikačné riešenia 

problémov v oblasti IKT 

uplatňovanie matema-

tickéhomyslenia občian-

ske pracovné smerujúce 

k iniciatívnosti sociálne 

a personálne  

ENV   

MEDV   

OŽZ  

TPP   

REGV  
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Austrálske naj  

Vytvoriť zoznam najzaujímavejších 

miest Austrálie podľa navrhnutých kri-

térií.  

 

  

  

  

  

4  Amerika - prí-

rodné podmienky: 

Poloha Ameriky 

Povrch – pohoria, 

nížiny   

Podnebie, faktory 
ovplyvňujúce pod-
nebie   

Podnebné pásma,    

Vodstvo   

Poloha Ameriky,  podne-
bie, faktory  (morské 
prúdy, geografická šírka, 
prúdenie vetrov), pod-
nebné pásma,  

Povrch – nížiny, pohoria - 
vrásové, kryhové,Kordil-
lery, Andy,  

Amazonská nížina, Vodstvo 

na pevnine, okolo pevniny  

Mississippi, Amazonka, 5 

veľkých jazier, vodopády, 

prieplav (Panamský), zálivy 

(Golfský, Hudsonov), prie-

liv (Magalhaesov, Berin-

gov).  

Na mape určiť polohu Ameriky vo vzťah k 

iným svetadielom. Zostrojiť mentálnu 

mapu.  Čítať geografickú mapu, určovať 

polohu podľa geografických súradníc.  

Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých 

podnebných pásiem a ich charakteristické 

znaky.   

Opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú 
podnebie Ameriky.   

Vysvetliť ako vznikli pohoria na príkla-

doch podľa tematických máp obrázkov, 

fotografií, blokdiagramov,  Opísať Ama-

zonskú nížinu.   

Pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky, čin-

nosť rieky, vznik vodopádov.  

heuristická me-
tóda  

pozorovanie  

  

projektová  

metóda  

  

diskusia  

  

situačná me-

tóda rozhovor 

fixačné metódy 

inštruktáž koo-

peratívne vyu-

čovanie me-

tódy logického 

aspektu  

komunikačné riešenia 

problémov v oblasti IKT 

uplatňovanie matema-

tickéhomyslenia občian-

ske pracovné smerujúce 

k iniciatívnosti sociálne 

a personálne  

ENV   

MEDV   

OŽZ  

TPP   

REGV  

 2  

  

Rastlinstvo a živo-

číšstvo –   

Rastlinstvo a živočíšstvo – 

súvislosť  

Vysvetliť vzťahy podnebné pásmo- rast-

linné pásmo.   

heuristická me-

tóda  

komunikačné riešenia 

problémov v oblasti IKT  

ENV  MEDV   
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2  

  

  

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

  

2 

Národné parky  

  

Obyvateľstvo v  

Amerike,   

  

  

  

  

  

  

Štáty v severnej 
Amerike a hlavné 
mestá,  

  

  

  

Štáty v južnej  

Amerike a vybrané 

hlavné mestá   

rastlinstva a podnebných 
pásiem,  

NP–Yelowstonský,  

Yossemitský  

Obyvateľstvo v Amerike, 
príchod  

Európanov, Mayovia,  

Aztékovia,  

Inkovia,  

Súčasné zloženie obyvateľ-

stva  

Štáty v severnej Amerike a 
hlavné  

mestá, USA, Kanada, 
Mexiko  Štáty v južnej 
Amerike a  

vybrané 
hlavné mestá  

Život v mestách a jeho 

problémy, megalopo-

lis, slumy  

  

  

Opísať príchod Európanov a Afričanov do 
Ameriky.  

Opísať v ktorých oblastiach žili staré civili-

zácie a čím prispeli k rozvoju vedy.  Získavať 

údaje z grafov, diagramov,  

Určiť tri štáty a hlavné mestá. Oblasti 

husto a riedko osídlené. Porovnať mestá v 

Amerike podľa veľkosti, štruktúry mesta, 

obyvateľstva.   

Vymenovať problémy, ktoré môžu byť v 

jednotlivých mestách, riešenia problémov 

súvisiacich s rastom miest.  

  

Komplexne charakterizovať vybraný štát 

Ameriky.  

pozorovanie  

  

projektová  

metóda  

  

diskusia  

  

situačná me-

tóda rozhovor 

fixačné metódy 

inštruktáž  

uplatňovanie matema-

tickéhomyslenia občian-

ske pracovné smerujúce 

k iniciatívnosti sociálne 

a personálne  

OŽZ  

TPP   

REGV  
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1 

  

  

1 

  

  

  

  

  

2 

Život mimo miest.  

Vidiecke sídla, typy.   

  

Kultúra, umenie,  

veda, šport, za-

mestnanie obyvate-

ľov.   

  

  

Naj Ameriky  

Život mimo miest Vidiecke  

sídla, typy   

  

Kultúra,  

umenie, veda, šport,  

zamestnanie obyvateľov  

  

  

  

Spoločenské zvyky  

  

Naj Ameriky  

  

Sedemdňový výlet v Ame-

rike, alebo v Austrálii  

Opísať spôsob života vo vidieckych sídlach , 
aké typy sídiel sú v Amerike.   

  

Vymenovať, ktoré druhy kultúry alebo 

športu preslávili Ameriku. predstaviteľov 

vedy, kultúry, športu – aktualizovať.  Zos-

taviť zoznam športovcov.   

  

  

Vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest 

Ameriky podľa určitých kritérií.   

  

  

Opísať ako vytvoriť systém kritérií hodno-

tenia najzaujímavejších miest.  

heuristická me-
tóda  

pozorovanie  

  

projektová me-
tóda  
  

diskusia  

  

situačná me-

tóda rozhovor 

fixačné metódy  

komunikačné riešenia 

problémov v oblasti IKT 

uplatňovanie matema-

tickéhomyslenia občian-

ske pracovné smerujúce 

k iniciatívnosti sociálne 

a personálne  

ENV   

MEDV   

OŽZ  

TPP   

REGV  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Občianska náuka  

 

Charakteristika predmetu   
  

Predmet vekuprimerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, psychológie, politológie, 

práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálno-

právnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelek-

tuálnom rozvoji žiakov.  

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, 

vlasti a  Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich 

demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom zá-

kladné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť eko-

nomický život spoločnosti.  

  

Ciele učebného predmetu  
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,  - realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,   

- akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,  

- aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,   

- rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,   

- vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,   

- rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,   

- získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,  

- uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov,          názorov a po-

stojov,   

- k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,  

- vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty        spoločenského a spolo-

čenskovedného charakteru,   

- rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a     prebratiu zodpo-

vednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania  

- regionálnej, národnej , štátnej a európskej identite.  

  

Občianska náuka 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 1 1 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 33 33 



 

 

Kompetencie  
Žiak absolvovaním tohto vyučovacieho predmetu nadobudne základné kompetencie v oblasti  k učeniu, k 

riešeniu problémov, sociálne a personálne.  

  

Ku kľúčovým kompetenciám patria:  

-vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého jedinca v spoločnosti,  

- vedomie vlastnej identity a rešpektovanie identity iných ľudí,  

- reálne sebapoznávanie a sebahodnotenie,  

- aktívne občianstvo a osobná angažovanosť, uvedomenie si vlastných práv a povinností,    

- rešpektovanie základných princípov demokracie a tolerancie,  

- vytvorenie pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v škole a mimo nej,  

- rozlíšenie stereotypných názorov na postavenie muža a ženy v našej civilizácii,  

- získanie základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,  

- používanie vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadreniu vlastných názorov a citov,  

- schopnosť primerane obhajovať svoje práva,  

- rešpektovanie a uplatňovanie mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a   zodpovednosť za 

vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania,  

- vedomie  regionálnej, národnej, štátnej a európskej identity.  
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Učebné osnovy  
  

Občianska náuka – príma – inovovaná   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  12  MOJA OBEC, RE-
GIÓN, VLASŤ,  
EÚ  

história a súčas-
nosť  obce, kronika  
a erb, významné 
osobnosti, pa-
miatky a príroda,  

obecná samo-

správa, verejný, 

kultúrny a spolo-

čenský život  

Pozná históriu a súčasnosť svojej obce a re-

giónu, kroniku a erb  obce, je hrdý na vý-

znamné osobnosti, pamiatky a prírodu. Pozná 

základnú charakteristiku SR, štátne symboly,  

získava vzťah k vlasti. Vníma prepojenie národ-

nej identity s európskou, upevňuje a rozširuje si 

príslušnosť k európskemu kultúrnemu a civi-

lazačnému prostrediu, uvedomuje si význam 

eur. integrácie, vie používať zákl. informácie o 

EÚ, uvedomuje si nutnosť zachovania slov. ná-

rodnej identity s prepojením na eur. identitu, 

podporuje šírenie znášanlivosti a tolerancie 

medzi národmi EÚ.  

motivačné me-
tódy: rozprávania, 
rozhovoru, de-
monštrácie,  

problému ako mo-
tivácie,    expo-
zičné metódy: mo-
nologické a dialo-
gické slovné a sa-
mostatnej  

práce,          formy: 

frontálne, indivi-

duálne a skupi-

nové  

používanie vhodných ko-

munikačných prostried-

kov k vyjadreniu vlast-

ných názorov a citov, ve-

domie  regionálnej, ná-

rodnej , štátnej a európ-

skej identity  

Ochrana života a 
zdravia  
Environmentálna 
výchova Me-
diálna výchova  

Multikultúrna vý-

chova  
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  9  VNÚTORNÝ ŽIVOT  

JEDNOTLIVCA  

ľudská psychika, 

osobnosť, proces 

učenia sa, psycholó-

gia  

Uvedomuje si spätosť psychiky s biolog. fak-

tormi, vývin psychiky, pozná a vie rozlíšiť pocit, 

vnem a predstavu. Uvedomuje si neopakova-

teľnosť charakteristických znakov osobnosti. 

Pozná zákl. typy osobností podľa tempera-

mentu a vie zaradiť seba samého. Vie rozlíšiť 

dva druhy pamäte, chápe ich význam pre svoje 

vzdelávanie. Uvedomuje si súvislosť medzi pa-

mäťou a myslením pri učení. Posudzuje zákl. 

metódy učenia sa a hľadá si najvhodnejšie. Vie 

na príklade odvodiť z dvoch súdov záver usu-

dzovania. Vie rozlišovať medzi zákl. emóciami a 

chápe dôležitosť primeraného prežívania emó-

cií. Vie posúdiť svoje schopnosti pre niektorý 

typ činnosti. Vie využívať vedomosti zo psycho-

lógie.  

motivačné me-
tódy: rozprávania, 
rozhovoru, de-
monštrácie,  
problému ako mo-
tivácie,    expo-
zičné metódy:  

monologické a dia-
logické slovné  

a samostatnej  

práce,         formy: 

frontálne, indivi-

duálne a skupi-

nové  

vedomie jedinečnosti a ne-

opakovateľnosti každého 

jedinca v spoločnosti, vedo-

mie vlastnej identity a reš-

pektovanie identity iných 

ľudí,  

reálne sebapoznávanie a 

sebahodnotenie, používa-

nie vhodných komunikač-

ných prostriedkov k vyjad-

reniu vlastných názorov a 

citov, schopnosť primerane 

obhajovať svoje práva, zod-

povednosť za vlastné ná-

zory, správanie sa a dô-

sledky konania 

Osobný a sociálny 

rozvoj žiaka  

  10  VONKAJŠÍ ŽIVOT 

JEDNOTLIVCA  

sociálne vzťahy, so-

ciálne skupiny, soci-

ometria, sociálne 

zručnosti  

Uvedomuje si vytváranie sociálnych vzťahov v 

skupinách. Uplatňuje poznatky o socializácii pri 

svojom včleňovaní do sociálnych skupín. Pozná 

pozície a roly v skupinách. Pozná zákl.  

metódy merania sociál. vzťahov v skupine. Reš-
pektuje každého člena skupiny bez ohľadu na 
jeho pozíciu. Vie odolávať tlaku členov skupiny. 
Podporuje včleňovanie sa jednotlivcov do sku-
piny. Uvedomuje si súvislosť medzi vzťahmi v 
skupine s konaním členov skupiny. Ovláda a v 
každodennom živote používa zákl.  

komunikačné zručnosti – komunikuje, spolu-

pracuje a rieši konflikty.  

motivačné me-
tódy: rozprávania, 
rozhovoru, de-
monštrácie,  
problému ako mo-
tivácie,    expo-
zičné metódy: mo-
nologické a dialo-
gické slovné  
a samostatnej  

práce,         formy: 

frontálne, indivi-

duálne a skupi-

nové  

vedomie vlastnej identity a 

rešpektovanie identity 

iných ľudí,  

reálne sebapoznávanie a 

sebahodnotenie, používa-

nie vhodných komunikač-

ných prostriedkov k vyjad-

reniu vlastných názorov a 

citov, schopnosť primerane 

obhajovať svoje práva, zod-

povednosť za vlastné ná-

zory, správanie sa a dô-

sledky konania  

Osobný a sociálny 

rozvoj žiaka  

 2  ZÁVEREČNÉ  

ZHRNUTIE UČIVA  

   Vedieť komplexne zaujať postoj k problematike 

učiva roka.  
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    Občianska náuka – sekunda – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  9  SOCIÁLNE VZŤAHY 
V  

SPOLOČNOSTI  

spoločnosť, človek, vývoj 

človeka aj spoločnosti, 

charakteristika  a štruk-

túra spoločnosti, komu-

nita,  vzťahy v spoloč-

nosti, typy štruktúr spo-

ločnosti, veľké spoločen-

ské skupiny,  vrstvy a 

triedy, kasty, stavy, so-

ciálne zmeny, príčiny so-

ciálnych zmier, priro-

dzený pohyb obyvateľ-

stva, príčiny,  

dôsledky migrácie, pohyb 
v rámci spoločen. rozvrs-
tvenia, štruktúra obyvateľ-
stva, rasy, národy, národ-
nostné skupiny, nábožen-
stvá, ich funkcia , nábož.  

organizácie, kultúra, multi-

kultúrnosť, napätie, kon-

flikty, sociálne hnutia,  

vojny, terorizmus  

Vie o vzniku a vývoji  spoločnosti a 
človeka. Pozná zákl. znaky spoloč-
nosti. Rozlišuje medzi vidiekom a 
mestom. Vie rozčleniť ľudskú spoloč-
nosť na jednotlivé typy štruktúr. Po-
zná zákl. rozvrstvenie spoločnosti, 
rozlišuje veľké spol. skupiny od ma-
lých, vie vysvetliť význam príslušnosti 

k sociál. skupine, nutnosť sociál. 
zmier. Pozná hl.  

príčiny sociál. zmien. Pozná súvislosť 
medzi sociál. zmenami a migráciou.  

Vie vysvetliť príčiny a dôsledky migrá-

cie. Vie sa orientovať v národ. a etnic-

kom zložení obyvateľstva. Vie vyme-

novať rasy, ich znaky. Pozná  nábožen-

stvá, vie odlíšiť sekty od cirkev. orga-

nizácií. Chápe kultúru, jej hodnoty,  

toleruje kult. rozmanitosť. Pozná prí-

činy konfliktov medzi spol skupinami,  

pozná príčiny a dôsledky vojen a tero-

rizmu.  

motivačné me-
tódy: rozprávania, 
rozhovoru, de-
monštrácie,  
problému ako mo-
tivácie,    expo-
zičné metódy: mo-
nologické a dialo-
gické slovné a sa-
mostatnej  

práce,           

formy: frontálne, 

individuálne a sku-

pinové  

podpora vedomia jedineč-

nosti a neopakovateľnosti 

každého človeka v spoloč-

nosti, utváranie pozitív-

nych vzťahov v sociálnych 

skupinách, utváraniu ve-

domia vlastnej identity a 

identity druhých ľudí,  rea-

listickému sebapoznáva-

niu a sebahodnoteniu,   

akceptovaniu vlastnej osob-

nosti a osobnosti druhých 

ľudí,  

Ochrana života a  

zdravia  ,       

ENVIRONMENTÁLNA  

výchova,      Mediálna 
výchova,     
Multikultúrna výchova   

, Osobnostný a  

sociálny rozvoj              
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  22  OBČIANSKY ŽIVOT 
AKO PROCES  

FORMOVANIA  

DEMOKRACIE  

princípy demokracie, obč. 

spoločnosť a demokrat. 

Štát, volebné právo a 

voľby v demokracii, parla-

mentné a komunálne 

voľby, štátna správa, sa-

mospráva, zákl. ľudské 

práva a slobody, doku-

menty ľud. práv, práva, 

zodpovednosť a povin-

nosť, záujmové aktivity 

občanov, obč. združenia a 

mimovládne org., dobro-

voľnícka a charitatívna čin-

nosť, triedny, školský a ob-

vodný žiacky parlament  

Vie vysvetliť vzťah medzi občanom a 

štátom, vznik a vývoj občianstva.  Vie 

vymenovať znaky práv. štátu. Chápe 

význam ústavy , pozná  Ústavu SR. Vie 

vysvetliť, ako a prečo vzniká št. moc, 

vie vymenovať jej orgány .Pozná 

úlohy parlamentu. Vie, kto a ako vy-

konáva moc v štáte, pozná zákl. prá-

vomoci prezidenta, význam súdov. Vie 

vysvetliť  demokraciu, jej formy, pri-

ncípy demokracie. Vie, ako môžu ob-

čania ovplyvniť riadenie štátu. Pozná 

princípy voleb. práva v demokracii, 

rozlišuje  druhy volieb,  štátnu správu 

a samosprávu. Vie vymenovať zákl. 

ľudské práva, pozná hl. dokumenty a 

inštitúcie. Chápe spätosť práv a povin-

ností. Pozná mimovlád. organizácie, 

obč. aktivity. Je oboznámený s činnos-

ťou žiackej rady.  

motivačné me-
tódy: rozprávania, 
rozhovoru, de-
monštrácie,  

problému ako mo-
tivácie,    expo-
zičné metódy: mo-
nologické a dialo-
gické slovné  

a samostatnej  

práce,         formy: 

frontálne, indivi-

duálne a skupi-

nové  

aktívne občianstvo a 

osobná angažovanosť, uve-

domenie si práv a povin-

ností, rešpektovanie zá-

kladných princípov demo-

kracie a tolerancie, uplat-

ňovanie vhodných komuni-

kačných prostriedkov k vy-

jadrovaniu vlastných myš-

lienok, citov, názorov a po-

stojov, obhajovanie vlast-

ných postojov a práv, pre-

beranie zodpovednosti za  

vlastné názory a správanie  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj,       

Mediálna výchova,     

Multikultúrna výchova   

 2  PROJEKTY  občianska participácia  občianska angažovanosť v širšom pro-

stredí  

 projekty  preberanie zodpovednosti 

za občiansky život , jeho 

podiel na živote spoločnosti  
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Občianska náuka – tercia – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  23  ŠTÁT A PRÁVO  štát, znaky štátu, funk-

cie štátu, vnútorné a 

vonkajšie funkcie, mo-

narchia, republika, dik-

tatúra, zákonodarná, 

výkonná a súdna moc, 

parlament - NR SR, zá-

kon, zákonodarný pro-

ces, Zbierka zákonov, 

platnosť a účinnosť zá-

kona, norma,     

Vedieť vysvetliť príčiny vzniku štátu,   
znaky štátu.  Nakresliť vlajku SR. Ovládať 
text hymny SR. Vysvetliť príčiny vzniku 
Vedieť vysvetliť príčiny vzniku štátu,   
znaky štátu.  Nakresliť vlajku SR. Ovládať 
text hymny SR. Vysvetliť príčiny vzniku 
štátu, charakterizovať  znaky štátu. Ve-
dieť nakresliť vlajku SR. Ovládať text 
hymny SR. Vedieť vzdať úctu št. symbo-
lom. Vedieť uviesť príklady na  vnútorné 
funkcie štátu.  Vysvetliť úlohu štátu z hľa-
diska jeho  vonkaj. funkcií. Charakterizo-
vať vzťahy SR so susedmi.  Rozlíšiť medzi 
absolutist. a parlament. monarchiou, 
uviesť príklady na demokrat. a nedemo-
krat.  republiku, na diktatúru .  Vysvetliť 
príčiny delenia št. moci na jednotl. zložky 
a porovnať ich.    

Popísať plenárne zasadnutie parlamentu.  

motivačné me-

tódy:  

rozprávania, roz-

hovoru, demon-

štrácie,  

problému ako mo-

tivácie,    expo-

zičné metódy: mo-

nologické a dialo-

gické slovné a sa-

mostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a sku-

pinové  

 Aktívne občianstvo a 

osobná angažovanosť, 

uvedomenie si práv a 

povinností,  

rešpektovanie základných 

princípov demokracie a 

tolerancie, získanie zá-

kladných vedomostí z ob-

lasti štátu a práva, uplat-

ňovanie vhodných komu-

nikačných prostriedkov k 

vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov 

a postojov  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj   
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     ŠTÁT A PRÁVO  právna, estetická, 
etická a nábožen. 
norma, právo, právny 
štát, právna istota, 
súdy, prokuratúra, ad-
vokácia, polícia, notár-
stvo, právne vedomie, 
a jeho  vývoj, právne 
predpisy, odvetvia 
práva, verejné a súk-
romné právo, občian-
ske právo, fyzická 
osoba,  

Občiansky zákonník, 
spôsobilosť na práva a 
povinnosti, spôsobilosť 
na právne úkony, Zá-
kon o rodine, manžel-
stvo, rodina, rozvod, 
Trestný zákon,  
trestný čin, trestná 

zodpovednosť, pre-

zumpcia neviny, 

predbežné zadržanie, 

zadržanie, obvinený, 

obžalovaný, trest 

 Charakterizovať úlohu prezidenta v zá-

konodarnom procese. Rozlíšiť platnosť a 

účinnosť zákona. Charakt.   normy, uviesť 
príklady.  Definovať  právo, zdôvodniť 

spätosť štátu a práva, uviesť príklady na 
platnosť nadosobnej moci zákona. Popí-

sať funkcie  práv. inštitúcií SR. Participo-

vať na  inscenácii súd. pojednávania .  
Rozlíšiť  advokáta a notára.  Popísať pre-

pojenosť práv. vedomia s práv. poriad-

kom štátu , zdôvodniť prakt. význam 

práv. poznatkov. Definovať  práv. pred-

pisy, hierarchizovať pojmy práv. systému 
SR, opísať dve odvetvia verej.  a tri  od-
vetvia súkrom.  

práva. Vysvetliť  Občian. zákonník,  fy-

zickú osobu,  rozlíšiť spôsobilosť na práva 

a  na práv. úkony.  Vysvetliť  Zákon o ro-

dine, dôsledky rozvodu . Vysvetliť zákl. 

pojmy,  participovať na  inscenácii trest. 

činu.  Zdôvodniť potrebu dodržiavania zá-

konov SR 

motivačné me-

tódy:  

rozprávania, roz-

hovoru, demon-

štrácie,  

problému ako mo-

tivácie,    expo-

zičné metódy: mo-

nologické a dialo-

gické slovné a sa-

mostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a sku-

pinové  

  Aktívne občianstvo a 

osobná angažovanosť, 

uvedomenie si práv a 

povinností,  

rešpektovanie základných 

princípov demokracie a 

tolerancie, získanie zá-

kladných vedomostí z ob-

lasti štátu a práva, uplat-

ňovanie vhodných komu-

nikačných prostriedkov k 

vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov 

a postojov  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj   
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  10  ĽUDSKÉ PRÁVA  A 

SLOBODY  

Nedňateľnosť, nescu-

dziteľnosť, nepremlča-

teľnosť, nezrušiteľnosť 

ľudských práv, Všeo-

becná deklarácia ľud-

ských práv, Európsky 

dohovor o ochrane 

ľudských práv a slo-

bôd, Rada Európy, 

Charta základných 

práv EÚ, Deklarácia 

práv dieťaťa, Dohovor 

o právach dieťaťa, 

rovnosť, rovnakosť, 

diskriminácia, predsu-

dok, sloboda prejavu, 

právo na informácie, 

právo na život, právo 

na vzdelanie, hru a 

odpočinok, ochrana 

menšinových práv  

Vedieť sa orientovať v texte Druhej hlavy 

Ústavy SR a Dohovoru o právach dieťaťa, 

analyzovať ľudské práva a základné slo-

body v Ústave SR,  orientovať sa v orga-

nizáciách a dokumentoch, zabezpečujú-

cich ochranu ľudských práv na medziná-

rodnej, regionálnej a vnútroštátnej 

úrovni,  rozpoznať v konkrétnych situá-

ciách porušovanie ľudských práv a pre-

javy diskriminácie,  priradiť k jednotlivým 

právam dieťaťa zodpovedajúce povin-

nosti, identifikovať rodové stereotypy v 

okolí a médiách, prezentovať výsledky 

samostatne nájdených príkladov najčas-

tejšieho porušovania práv dieťaťa v ro-

dine, v škole, na Slovensku, vo svete.  

motivačné me-

tódy:  

rozprávania, roz-
hovoru, demon-
štrácie,  

problému ako mo-

tivácie,    expo-

zičné metódy: mo-

nologické a dialo-

gické slovné a sa-

mostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a sku-

pinov  

Uvedomovanie si práv a 

povinností, rešpektovaniu 

základných princípov de-

mokracie a tolerancie, 

zvládnutie bežných situácií 

v občianskom živote, reš-

pektovanie hodnôt pozitív-

nych medziľudských vzťa-

hov   

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Mediálna vý-

chova  
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Občianska náuka – kvarta – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  9  EKONOMICKÝ ŽI-
VOT  

V SPOLOČNOSTI  

1. Základné pojmy  

  

Ľudské potreby, uspo-

kojovanie ľudských po-

trieb, statky, výrobný 

proces, výrobné zdroje, 

vzácnosť výrobných 

zdrojov, rozhodovanie , 

výber, alternatívne ná-

klady, ekonómia, eko-

nomika, makro a mik-

roekonómia, zákl. ek. 

otázky, typy ekonomík, 

trhová ekonomika, 

vlastnícke práva, trh, 

ponuka, dopyt, cena  

  

Vedieť vysvetliť, odlíšiť a uviesť uvedené 
pojmy vo vzájomných súvislostiach.  Ve-
dieť vypracovať návrh využitia konkrét-
neho vzácneho výrobného zdroja vo vý-
robnom procese s uplatnením jednotlivých 
etáp rozhodovacieho procesu.  Uvedomo-
vať si dôsledky rozhodnutí. Učiť sa konať 
rozvážne a zodpovedne.  Vedieť vytipovať 
príklady riešenia jednotlivých ekonom. 
otázok.  Vedieť vysvetliť podstatu troch ty-
pov ekonomík, porovnať jednotlivé ekono-
miky z hľadiska pozitív i negatív.   

Na konkrétnych príkladoch  aplikovať 

riešiteľnosť zákl. ekonom. otázky podľa 

typu ekonomiky. Vedieť charakterizovať 

trhovú ekonomiku tromi znakmi,  uviesť 

charakteristiku vlastníckych práv,  

motivačné metódy:  

rozprávania, rozho-

voru, demonštrá-

cie,  

problému ako mo-

tivácie,    expozičné 

metódy: monolo-

gické a dialogické 

slovné a samostat-

nej práce,  formy: 

frontálne, individu-

álne a skupinové  

   

Získanie základných vedo-

mostí o ekonomickom 

fungovaní spoločnosti, 

uplatňovanie vhodných 

komunikačných prostried-

kov k vyjadrovaniu vlast-

ných myšlienok, citov, ná-

zorov a postojov, schop-

nosť využívať ako zdroj in-

formácií rôzne verbálne a 

neverbálne texty spolo-

čenského a spoločensko-

vedného charakteru  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  
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  10  2. Základné formy 

podnikania  

 Podnik, podnikanie, fy-

zická osoba, právnická 

osoba, príjmy, náklady, 

zisk, strata, dodávateľ, 

odberateľ, konkurencia, 

živnosti, obchodné spo-

ločnosti, družstvá živ-

nostník, podnikateľ, ri-

ziko podnikania, podni-

kateľský plán, spotreba, 

spotrebiteľ, súkromná a 

verejná spotreba, práva 

spotrebiteľa, reklamá-

cia,reklam,a, zásady 

ochrany spotrebiteľa v 

EÚ 

 Vedieť vysvetliť uvedené pojmy, charakteri-

zovať základné podmienky úspešného pod-

nikania.   

Na konkrétnom príklade zo života opísať ús-

pešného alebo neúspešného podnikateľa z 
obce alebo regiónu.  Vedieť vysvetliť uve-

dené pojmy, zdôvodniť priamu úmeru me-
dzi produktivitou práce a množstvom to-

varu. Vedieť zdôvodniť priamu úmeru me-
dzi produktivitou práce a konkurencie-

schopnosťou.   

Vedieť definovať uvedené pojmy, uviesť 
rozdiely medzi súkromnou a verejnou spo-
trebou. Na konkrétnych príkladoch vedieť 
uviesť Vedieť vysvetliť uvedené pojmy, cha-
rakterizovať základné podmienky úspeš-
ného podnikania. Na konkrétnom príklade 
zo života opísať úspešného alebo neúspeš-

ného podnikateľa z obce alebo regiónu.  
Vedieť vysvetliť uvedené pojmy, zdôvodniť 
priamu úmeru medzi produktivitou práce a 
množstvom tovaru. Vedieť zdôvodniť 
priamu úmeru medzi produktivitou práce a 
konkurencieschopnosťou.   

Vedieť definovať uvedené pojmy, uviesť 

rozdiely medzi súkromnou a verejnou spo-

trebou. Na konkrétnych príkladoch vedieť 

uviesť obmedzenie súkromnej spotreby. Ve-

dieť použiť príklady na obmedzenie spo-

treby verejných statkov. 

 motivačné me-
tódy: rozprávania, 
rozhovoru, de-
monštrácie,  
problému ako mo-

tivácie,    expozičné 

metódy: monolo-

gické a dialogické 

slovné a samostat-

nej práce,  formy: 

frontálne, individu-

álne a skupinové  

 Získanie základných vedo-

mostí o ekonomickom 

fungovaní spoločnosti, 

uplatňovanie vhodných 

komunikačných prostried-

kov k vyjadrovaniu vlast-

ných myšlienok, citov, ná-

zorov a postojov, schop-

nosť využívať ako zdroj in-

formácií rôzne verbálne a 

neverbálne texty spolo-

čenského a spoločensko-

vedného charakteru  

 Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Mediálna vý-
chova  
Multikultúrna vý-

chova  
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  9   3.Peniaze a fi-

nančné inštitú-

cie v trhovej 

ekonomike  

 Peniaze, funkcie pe-

ňazí, formy peňazí, 

euro , mince a euro-

bankovky, ochranné 

prvky, banky, ob-

chodné banky, NBS, 

produkty  a služby 

bánk, produkty spore-

nia, stavebné spori-

teľne,  poisťovne – 

zdravotné, sociálne, 

komerčné., druhy po-

istenia, euro  

 Vedieť vysvetliť  a rozlíšiť uvedené pojmy. 

Vedieť  určiť faktory, vytvárajúce hodnotu 

peňazí. Vedieť  zdôvodniť opodstatnenosť 

finančných inštitúcií v trhovej ekonomike. 

Vedieť porovnať z hľadiska služieb jednot-

livé finančné inštitúcie. Vedieť posúdiť 

mieru rizika pri využití  

nebankového subjektu ako typu finančnej 

inštitúcie.  

 motivačné me-
tódy: rozprávania, 
rozhovoru, de-
monštrácie,  
problému ako mo-

tivácie,    expo-

zičné metódy: mo-

nologické a dialo-

gické slovné a sa-

mostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a sku-

pinové  

 Získanie základných ve-

domostí o ekonomickom 

fungovaní spoločnosti, 

uplatňovanie vhodných 

komunikačných pro-

striedkov k vyjadrovaniu 

vlastných myšlienok, ci-

tov, názorov a postojov, 

schopnosť využívať ako 

zdroj informácií rôzne 

verbálne a neverbálne 

texty spoločenského a 

spoločenskovedného 

charakteru  

 Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

  5   ROZŠIRUJÚCE 

UČIVO  

 Osobný rozpočet, fi-

nančná gramotnosť, 

osobný finančný plán, 

financie, príjmy, vý-

davky, bilancia,  rozpo-

čet, deficit, prebytok, 

štátna sociálna pod-

pora,  daň, priame a 

nepriame dane  

 Vedieť zostaviť modelový osobný alebo 

rodinný rozpočet, ilustrovať na príklade 

vybraný problém z finančnej gramotnosti, 

zhodnotiť mieru rizka pri využití služieb 

bankových a nebankových inštitúcií.  

 motivačné me-
tódy: rozprávania, 
rozhovoru, de-
monštrácie,  

problému ako mo-

tivácie,    expo-

zičné metódy: mo-

nologické a dialo-

gické slovné a sa-

mostatnej práce,  

formy: frontálne,  

 Získanie základných ve-

domostí o ekonomickom 

fungovaní spoločnosti, 

uplatňovanie vhodných 

komunikačných pro-

striedkov k vyjadrovaniu 

vlastných myšlienok, ci-

tov, názorov a postojov, 

schopnosť využívať ako 

zdroj informácií rôzne 

verbálne a neverbálne 

texty  

 Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

     individuálne a sku-

pinové  

spoločenského a spoločen-

skovedného charakteru  

 

  

  

 

 



 

 

Hudobná výchova  
 

 

  

Charakteristika predmetu  
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri 

odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizá-

cie tvorivosti každého človeka.  

  Hudobná výchova je jedným z  predmetov, v ktorom sa realizuje vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra vo výchovno-

vyučovacom procese. Hlavným zámerom hudobnej výchovy je optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie 

hudobnosti žiaka tak, aby si aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob 

bytia pre život v 21. storočí.   

  

Ciele predmetu  
Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom 

rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.“   

  

Kognitívne ciele  
Cieľom je, aby žiaci získali  poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. Na základe získaných 

vedomostí o hudbe, hudobných  skúseností a hudobných zručností   

- nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístup-

ňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,  

- spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých štýlových období a ich 

vybrané diela,   

- uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede hudobných diel (sloven-

ské ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou 

kultúrou, získajú úctu ku svojej kultúre,  

- prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komu-

nikovať umeleckými prostriedkami,  

- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť  a  vážiť si hudobné diela a hudobné prejavy vlastného ná-

roda, iných národov a etník,   

- v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať  a syntetizovať poznatky a podnety z iných predmetov (de-

jepis, etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk).  

  

Socioafektívne ciele  
- prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci prekonať svoj  egocentrizmus, ve-

dia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora), pochopia jeho citový a myšlienkový 

svet s určitou mierou stotožnenia sa. Uvedomené počúvanie hudby môže – a to úplne nenásilne – vychová-

vať k empatii. Tieto etické momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin opod-

statnenosti hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),   

Hudobná výchova 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 0 0 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 0 0 



 

 

- na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po rozsiahlejšie umelecké diela) 

slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky,    

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

- vedieť prežívať  výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich          tvorivých osudoch in-

špiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty          obsiahnuté v hudbe,   

- schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobno-       dramatických 

činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej         a vlastnej práce,  

- vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného         času.    

  

Psychomotorické ciele  
- žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a integrovať ich pri reali-

zácii hudobno-dramatických činnosti,  

- v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných činnostiach,  

402  

- na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov a postojov, 

a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým svetom.  

  

Výchovné a vzdelávacie stratégie  
  

Kompetencie žiaka  

 Kompetencie osobnostné a sociálne  

Žiak je spôsobilý    

- pracovať v skupine, participuje tvorivými nápadmi na vytváraní spoločného diela  

- tolerovať odlišnosti jednotlivcov a odlišnosť názorov  

- vyjadrovať svoju identitu samostatnou prácou, nezávisle od skupiny Kompetencie ko-

munikačné  

Žiak je spôsobilý  

- prijať, spracovať a tvoriť informácie  

- formulovať svoj názor a vyjadriť svoje pocity  

- prezentovať výsledky svojej práce  

Kompetencie občianske  
Žiak je spôsobilý  

- podieľať sa na kultúrnom živote spoločnosti, cení si národné kultúrne dedičstvo  

- rešpektovať kultúrnu a etnickú rôznorodosť  

  

   

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  
Žiak je spôsobilý  

- vyjadrovať sa prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov hudobného umenia  

- orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie pro-

striedky  



 

 

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

spoločnosti  

- ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície  

- správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám   
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Učebné osnovy  
  

Hudobná výchova – príma – inovovaná   

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

13  Hlasové činnosti  

  

- ľudové piesne, autorské piesne, rytmizované 

texty, artikulačné cvičenia, dychové a hlasové 

cvičenia, intonačné cvičenia, hry s hlasom  

- rozvoj sluchovo-intonačných schopností ob-
rázky, grafický i notový záznam piesne  

- improvizácia, elementárna kompozícia, met-
ricky viazané i metricky neviazané texty  
a melódie, voľné i štandardizované grafické 

záznamy  

- hovoriť a spievať podľa zásad 
hlasovej hygieny v súlade so 
správnym držaním tela, techni-
kou správneho dýchania, zreteľ-
nej artikulácie, s mäkkým hlaso-
vým začiatkom a použitím vhod-
ného hlasového  

registra,  

- tvorivo pracovať s hlasom - tex-

tom, rečou, zvukmi,  

- hlasom realizovať rytmické a 
melodické modely,  

- spievať piesne spamäti, ale i s 
podpornými pamäťovými pro-
striedkami (gestá tzv. „ukazo-
vačky“, obrázky, grafická notá-
cia, klasická notácia),  

- improvizovať a komponovať:  

melodizovať krátke texty, otex-

tovať krátke melódie, improvizo-

vať krátke dialógy i monológy re-

citatívneho charakteru, hlasom 

tvoriť zvukomaľbu k rôznym prí-

behom a situáciám,  

dychové a hlasové 

cvičenia, intonačné 

cvičenia   

prijať, spracovať a tvoriť 

informácie, vyjadrovať 

sa prostredníctvom vy-

jadrovacích  

prostriedkov hudob-

ného umenia  

tradičná a ľudová 

kultúra, mediálna 

výchova  
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12  Inštrumentálne 

činnosti  

  

- elementárne hudobné nástroje  

- hra na jednom klasickom hudobnom nástroji 

(zobcová flauta, keyboard, klavír, gitara a 

pod.) – začiatočnícka úroveň  

- jednočiarková oktáva, motívy, jednoduché 
piesne  

- jednoduché modely idiofónov,  

- nepoužívať elementárne hu-
dobné nástroje so správnym po-
užitím hracieho aparátu s dôra-
zom na kvalitu tónu,  

- hrať na klasickom melodickom, 

alebo harmonickom hudobnom 

nástroji,  

hra na jednom kla-

sickom hudobnom 

nástroji, rytmické 

modely a  grafický 

záznam  

orientovať sa v umelec-
kých druhoch a štýloch 
a pouţívať ich hlavné 
vyjadrovacie pro-
striedky  

- uvedomiť si význam 

umenia a kultúrnej  

multikultúrna vý-

chova  

  membranofónov, chordofónov, aerofónov a 

mirlitónov z prírodných i odpadových materiá-

lov, na ktorých možno demonštrovať kon-
štrukčné princípy nástrojov i princípy vznika-
nia zvuku v jednotlivých nástrojových skupi-

nách  

- zvukomaľba, ticho, rytmické modely, voľný gra-

fický záznam (grafická partitúra), štandardizo-

vaný zápis  

- na nástroji zahrať tóny podľa no-
tového zápisu,  

- vlastnoručne zhotoviť elemen-

tárny nástroj a hrať na ňom,  

- improvizovať a komponovať,  

 komunikácie vo svojom 

ţivote a v ţivote celej 

spoločnosti  

 

8  Aktívne počúvanie 
hudby  
  

- skladby slovenských a zahraničných hudob-

ných skladateľov  

- skladby svetových a slovenských skladateľov – 

reprezentantov jednotlivých štýlových období 

dejín hudby podľa voľného výberu učiteľa  

- tempo, dynamika, kantiléna, harmónia, kon-

trast, opakovanie dielov formy  

- aktívne počúvať hudbu, roz-

poznať emocionálnovýrazový 

potenciál hudby,  

- pri počúvaní hudby spoznať 

charakteristické prvky kon-

krétneho štýlového obdobia 

dejín hudby,  

skladby slovenských 

a zahraničných hu-

dobných skladateľov, 

počúvanie hudby  

ceniť si a rešpektovať 
umenie a kultúrne histo-
rické tradície  

- správať sa kultivovane, 

primerane okolnostiam 

a situáciám  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj 

žiaka  
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  Hudobná výchova – sekunda – inovovaná  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

8  Aktívne počúva-
nie hudby  
  

- napr. sláčikové kvarteto, dychové kvinteto, 
komorný orchester, symfonický orchester, 

cimbalovka, dychovka, rôzne nástrojové 

zoskupenia v populárnej hudbe a pod., - vy-

brané skladby významných skladateľov s 

ukážkami hudobných štýlov v ich typickej po-
dobe, integrácia s literatúrou, výtvarnou  

výchovou, dejepisom  

- zoznam vypočutých skladieb v triede napr. 
na nástenke  

- stretnutia s umelcami domáceho regiónu  

- podľa počutia skladby slovne 

vyjadriť odlišnosti štýlových ob-

dobí dejín hudby,  

- verbalizovať atmosféru hudby,  

- hudbu vyjadriť pohybom,  

- identifikovať, pomenovať a cha-

rakterizovať hudobno- vyjadro-

vacie prostriedky a základné 

formotvorné prvky podľa poču-

tia,  

- rozoznať podľa zvuku, vzhľadu i 
názvu bežné nástrojové zosku-

penia v tzv. klasickej hudbe, ľu-
dovej hudbe i v tzv. populárnej 

hudbe,  

poznať niektoré významné diela 

alebo úryvky z nich, ich názvy, 

mená autorov v kontexte iných 

druhov umenia a všeobecných 

dejín,  

- vymenovať koncertné sály, 
výstavné a muzeálne prie-
story venované hudbe vo 
svojom  

regióne,  

skladby slovenských 

a zahraničných hu-

dobných skladateľov, 

počúvanie hudby  

ceniť si a rešpektovať 
umenie a kultúrne his-
torické tradície  

- správať sa kultivo-

vane, primerane okol-

nostiam a situáciám  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj 

žiaka  
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- vymenovať niektorých význam-

ných umelcov a hudobné telesá 

vo svojom regióne, 

13  Hudobnopohy-

bové činnosti  

  

- kultivovaný pohyb, držanie tela, koordinácia 

častí tela, rytmicky korektné pohyby, pohyby 

vyjadrujúce emocionálno-výrazové  

charakteristiky hudby,  

- zmena pohybu v súlade so zmenou formo-

tvorného prvku pohybová spontánnosť, 

uvoľnenosť  

- pohybom reagovať na počutú 
hudbu,   

- zapamätať si jednoduché chore-
ografie,  

- pohybovo improvizovať,  

pohyby ladiace s 

hudbou, pohy-

bová kultúra, ta-

nec  

vyjadrovať sa prostred-
níctvom vyjadrovacích 
prostriedkov hudob-
ného umenia, podieľať 
sa na kultúrnom ţivote 
spoločnosti, cení si ná-
rodné kultúrne dedič-
stvo  

- rešpektovať kultúrnu 

a etnickú rôznorodosť  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj 

žiaka, multikul-

túrna výchova  

12  Hudobnodrama-
tické  

činnosti  

  

- realizovať hudobno-dramatické činnosti,  

- realizovať hudobno-dramatický projekt 
podľa princípov tvorivej dramatiky s vkladom 
vlastnej tvorivosti, fantázie, imaginácie, im-
provizácie v skupinovej spolupráci,  

- koncentrovane a s porozumením sledovať 

profesionálne hudobno- pohybové predsta-

venie, opísať ho vlastnými slovami i odbor-

nou terminológiou, diskutovať o ňom.  

- hudobno-dramatické činnosti, 
tvorivá dramatika  

- návšteva hudobného divadla, 

opery, operety, muzikálu a pod. 

v profesionálnom divadle, alebo 

sledovanie predstavenia z vi-

deozáznamu  

opera, opereta, 

divadlo, muzikál, 

balet z vi-

deozáznamu  

podieľať sa na kultúr-

nom ţivote spoločnosti, 

cení si národné kul-

túrne dedičstvo  

- rešpektovať kultúrnu 

a etnickú rôznorodosť  

mediálna výchova  

   
  

  

  

  



 

 

Výtvarná výchova  
 

 

  

Charakteristika predmetu  
Výtvarná výchova umožňuje žiakom poznávať okolitý a aj svoj vnútorný svet prostredníctvom výtvarných čin-

ností a postupne sa formujúceho výtvarného myslenia. Toto poznávanie smeruje k tomu, aby sa žiaci učili rozumieť 

výtvarnému umeniu, rozumieť jeho jazyku a významom, aby sa učili chápať výtvarnú kultúru ako súčasť svojho du-

chovného života a bohatstva spoločnosti. Rozvíja schopnosť žiakov citlivo vnímať svet okolo seba, prežívať ho, objavo-

vať v ňom estetické hodnoty, tie chrániť a prípadne vytvárať nové. Tým, že žiakom  umožňuje,  aby  si v činnostiach 

prakticky osvojovali potrebné výtvarné zručnosti a techniky,  rozvíja  ich  prirodzenú  potrebu  vlastného  výtvarného   

vyjadrenia, ich  fantáziu a priestorovú predstavivosť, zmysel pre originalitu a vlastný výraz, čím významne pomáha 

utvárať kreatívnu stránku ich osobnosti. Výtvarná výchova nie je továrňou na výrobu výkresov, ale cestou k výpovedi 

o sebe a o svete, o svojom cítení.  

  

Cieľom predmetu   
je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na predmet v predchádza-

júcom ročníku, rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné  spôsobilosti  (predstavivosť,  

fantázia, tvorivosť),  vedomosti  (poznávanie javov, predmetov a vzťahov   prostredníctvom   ich   výtvarného  vyjadro-

vania,  poznávanie  základných  slohov,  štýlov a tendencií výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, fotografie,  

filmu) a postoje  (formovanie  si   vlastného   názoru,   vkusu, prístupu  k  umeniu a sebavyjadrovaniu). Predmet vedie 

k získaniu základných kompetencií (na úrovni reflexie i sebavyjadrovania) v oblasti vizuálnej kultúry (výtvarné umenie, 

fotografia, film, elektronické médiá, architektúra, dizajn), ktorá je v súčasnosti dominantnou oblasťou spoločenských 

komunikačných procesov.  Dôraz sa kladie na spoznanie výtvarného umenia - vyjadrovacích prostriedkov a na prepo-

jenie výtvarného, estetického a verbálneho vyjadrovania.  

  

Prehľad  kľúčových kompetencií  
Predmet vedie k získaniu základných kompetencií (na úrovni reflexie a sebavyjadrovania) v oblasti vizuálnej kultúry 

(výtvarné umenie, fotografia, film, architektúra, dizajn), ktorá je v súčasnosti dominantnou oblasťou spoločenských 

komunikačných prostriedkov. Dôraz sa kladie na spoznanie druhov umenia - vyjadrovacích prostriedkov a  na prepoje-

nie neverbálneho a verbálneho vyjadrovania. Cieľ a obsah predmetu predstavujú osvojenie si hodnôt skutočnosti pro-

stredníctvom aktívneho tvorivého spracovania a s ním spojenej percepcie a reflexie tejto skutočnosti.  

  

Spôsobilosť k celoživotnému učeniu :   

Výkonová oblasť  

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov, vý-

tvarných tecník a zručností  

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové  

možnosti  

  

Výtvarná výchova 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 0 0 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 0 0 



 

 

Spôsobilosť riešiť problémy Výkonová 

oblasť   

- pri riešení problémov uplatňuje vhodné metódy založené na tvorivom myslení  

- je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov   

  

Spôsobilosť osobnostného a sociálneho rozvoja  
Výkonová oblasť   

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

kultúrnej a etnickej rôznorodosti  

  

Spôsobilosti sociálne a personálne  
Výkonová oblasť   

- reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť ako člen celku  

- efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, je tvorivý Spôsobilosti pracovné  

Výkonová oblasť   
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- dokáže si stanoviť ciele  s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky, aktívne pristu-

puje k uskutočneniu svojich cieľov  

- je flexibilný, schopný prijať a zvládať zmeny  

  

  

Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry Výkonová oblasť   
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote  

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr  
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Výtvarná výchova – príma – inovovaná    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

 9 Výtvarné vyjadro-

vacie prostriedky  

  

- pozitív a negatív na ploche – šablóny z obryso-
vého tvaru (figúra, predmet)  

- dynamické zobrazenie pohybu opakovaním obry-
sového tvaru  

- pozitív a negatív v priestorovom tvare: otláčanie 
predmetov do mäkkej modelovacej hmoty (figu-
ratívna alebo abstraktná kompozícia) – odlievanie 
do sadry  

- mierka a proporčné vzťahy  

- operácie s mierkou zobrazovania: zmenšovanie – 

zväčšovanie, vzďaľovanie – približovanie  

- pozorovanie vzťahov podľa skutočnosti  

- operácie s proporciami: približný pomer častí vi-
denej a kreslenej predlohy  

- farebné budovanie priestoru v obraze: blízkosť a 

vzdialenosť poriadok a chaos – usporadúvanie 

prvkov v kompozícii náhodná a konštruovaná zos-

tava kompozícia  

- symetrické – asymetrické usporiadanie, rytmus – 
arytmia, zámerná – náhodná kompozícia (auto-
matizmus, improvizácia, neporiadok),  

- geometrická a lyrická abstrakcia, akčná maľba  

- transformácia vybraného motívu do niekoľkých 

tvarových štýlov (napr. geometrizácia, znejasne-

nie, vyskladanie z iných tvarov, redukcia na obrys, 

vyjadrenie linkou, bodmi, vyjadrenie plastickosti a 

pod.) konfrontácia rôznych štýlov moderného 

- použiť výrazové možnosti 
rôznych kvalít čiar, tvarov, 
plôch povrchov, farieb a fa-
rebných kombinácií,  

- usporiadať rôzne prvky do 
kompozície,  

- kresbou vyjadriť základné 
vzťahy predmetov v  
priestore,  

- vyjadriť vzťahy farieb v 
priestore pri zobrazovaní 
exteriéru (krajiny),  

- vytvoriť rôzne typy kompo-
zície zo zvolených  
prvkov,  

- štylizovať motív,  

- kombinovať rôzne vybrané 

štýly výtvarného vyjadro-

vania v jednom obraze.  

Kresba  

  

  

  

  

  

Modelovanie  

  

  

  

  

  

  

Pozorovanie  

a kresba  

  

  

  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
  

  

  

  

Proces vlastného uče-

nia sa  

  

  

  

  

  

Spracovávanie  

nových poznatkov  

  

  

  

  

  

Environmentálna vý-
chova  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Multikultúrna vý-

chova  
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alebo predmoderného umenia (obraz maľovaný 

rôznymi štýlmi a rukopismi zvolenými podľa uká-

žok)  

- vybrané „ – izmy“ moderného umenia maľba vy-

braných predmoderných slohov - výber, kombiná-

cia,  

  

  

Maľba  

  

  

  

  

 Maľba  

  

Získavanie výtvar-

ných techník a zruč-

ností  

  

  

  

  

Tvorivé myslenie  



 

344  

8  Možnosti zobra-
zovania  

videného sveta  

  

  

- základné proporcie predmetov  

- analytické pozorovanie predmetov (celok a časti)  

- kreslenie predmetu podľa videnej skutočnosti (zá-

klady geometrickej výstavby proporcií); vyjadrenie 

približného tvaru a modelácie tieňovaním, šrafova-

ním, lavírovaním  

- modelovanie tvaru predmetu podľa videnej sku-

točnosti s dôrazom na základy výstavby proporcií 

(budovaných od geometrických tvarov k približnej 

modelácii predmetu),  

viacpohľadovosť plastického tvaru proporcie po-

stavy (človek, zviera)  

- analytické pozorovanie postavy  

- kreslenie postavy podľa videnej skutočnosti (zá-
klady geometrickej výstavby proporcií, pohybu)  

- modelovanie postavy podľa videnej skutočnosti 

(základy geometrickej výstavby proporcií, častí vo 

vzťahu k celku, pohybu)  

- zobrazovanie priestoru lineárna perspektíva pozo-

rovanie a konštrukcia interiér  

- zobrazenie architektonického tvaru v krajine – ex-
teriér lineárna kresba  

- kolorovanie  

- renesančné zobrazenia perspektívy( F.  

Brunelleschi, Massacio, P. della Francesca, L.da 
Vinci a pod.)  

- zobrazovanie výrazu tváre  

- karikatúra podľa fotografických portrétov (prepo-
jené s tematickým radom podnety fotografie)  

- subjektívne transformovanie videnej reality, nadsa-
denie a štylizácia foriem umocňujúca výraz  

- nakresliť približné tvary a 
proporcie pozorovaných 
predmetov,  

- vymodelovať približný 
tvar videného predmetu,  

- vyjadriť približné propor-

cie pri kreslení postavy,  

- vyjadriť približné propor-
cie pri modelovaní po-
stavy,  

- zobraziť jednoduché 
priestorové vzťahy v per-
spektíve,  

- zobraziť charakteristický 
výraz rôznych emócií pro-
stredníctvom portrétu  

(karikatúry),  

- výtvarne rekonštruovať 

časť neúplného obrazu.  

Kresba  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kresba  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kresba  

a kolorovanie  

  

Využívanie inovatív-
nych  

postupov  

  

  

  

  

  

  

  

Uvedomenie si svo-

jich rozvojových mož-

ností  

  

  

  

  

  

  

  

  

Uvedomenie si svo-

jich rozvojových mož-

ností  

  

  

Environmentálna vý-
chova  

  

  

  

  

  

  

  

  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Environmentálna vý-
chova  
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- expresionistické portréty, výrazové hlavy  

- doplnenie časti reprodukcie (fotografie) kresbou 

(maľbou)  

- dôraz na približné napodobenie štýlu, výrazu a pro-

porcií v doplnenej časti  

- „rekonštrukcia“ – tónovanie plastickosti (reštauro-

vanie chýbajúcej časti) 

  

  

  

  

 Pozorovanie a 

kresba  

  

  

  

Tvorivé myslenie  

  

  

  

  

Multikultúrna vý-

chova  
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8  Podnety moder-
ného a súčasného 
výtvarného ume-
nia  
  

- geometrizácia tvarov predmetov (napr. zátišie)  

- kompozícia (obraz) z takto „rozložených“ predme-

tov – kubistický princíp  

- fantastické kombinácie tvarov (napr. častí predme-

tov, ľudských a zvieracích postáv a pod.)  

- surrealistické umenie kubistické umenie  

- porovnanie zobrazujúceho a nezobrazujúceho  

(abstraktného) umenia op-art: inšpirácia vybraným 

princípom op-artovej tvorby (mihotavý efekt, ilúzia 

priestorovosti, svetelný a farebný kontrast, séria, 

mriežka a pod.)  

- kinetické umenie: jednoduchý kinetický objekt op-
tické klamy, ilúzie a dvojznačné zobrazenia dadaiz-
mus a pop-art (obrazy, objekty,  

asambláže) dadaistický text, dadaistický objekt  

- ready-made – kompozícia z nájdeného predmetu  
- pop-art – výtvarné hry s reklamou(ikonografia kaž-

dodennosti, masmédií, reklamy), zväčšeninou, 

zmnožením, materiálovou zmenou(napríklad 

mäkká plastika)  

- nový realizmus (dekoláž, konkrétna poézia, kom-
presia, akumulácia a pod.)  

- umenie inštalácie: inštalácia (alebo: pre konkrétny 
priestor/z konkrétnych predmetov/z vytvorených 
rekvizít/z prírodnín a pod.), fotodokumentácia  

- umenie performancie a happeningu:  

performancia (samostatná – symbolika gesta, po-
stoja, pohybu); happening (skupinový; napr.  

zorganizovaný nevšedný zážitok)  

- konceptuálne umenie  

- použiť geometrizáciu tvarov 
(v maľbe, alt. v kresbe záti-
šia, krajiny alebo portrétu),  

- vytvoriť fantastickú kompo-
zíciu skladaním rozmani-
tých tvarov,  

- slovne opísať kubistické 
dielo,  

- slovne opísať surrealistické 
dielo,  

- rozpoznať princípy opartu a 
kinetického umenia,  

- nachádzať súvislosti a roz-

diely medzi rôznymi ume-

leckými štýlmi,  

- rozpoznať podstatné znaky 
umenia pop-artu,  

- pomenovať súvislosti a roz-

diely medzi vybranými 

umeleckými štýlmi,  

- vymenovať podstatné 

znaky umenia inštalácie,  

- predviesť performanciu na 
vlastnú tému,  

- vyjadriť (nahradia, parafrá-

zujú) podstatné prvky 

svojho obrazu (výtvarného 

diela) slovami (textom).  

Koláž  

Maľba  

  

  

  

  

  

Kombinovaná tech-
nika  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inštalácia   

  

  

Rozvíjanie flexibility  

  

  

  

  

  

  

Tolerantnosť k 
prejavom iných  
kultúr  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Význam umenia vo  

svojom živote  

  

Multikultúrna  

výchova  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  
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- nahradenie obrazu (predstavy) slovným výrazom, 

vystihujúcim jej podstatné prvky, alebo: parafráza 

(interpretácia) zvoleného konceptuálneho diela; 
text vyjadrujúci v jednoduchej forme podstatu „ 

zobrazenej“ skutočnosti; slovo ako náhrada obrazu 

(sochy, akcie a pod.)  

- text a písmo vo výtvarnom umení, konceptuálny 

text, obraz z písma, textu – lettrizmus  

- text umiestnený v konkrétnom prostredí  

(kontexte), na objekte, alebo na časti obrazu 

  

  

  

  

  

  

  

  

Kombinovaná tech-

nika  

  

  

  

  

  

  

  

 Kritické hodnotenie 

svojich výsledkov 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  
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8  Výtvarné činnosti 
inšpirované deji-
nami umenia  
  

- mozaika (z papiera alebo rôznych materiálov) 

alebo maľba (vlastný motív žiaka, formálna inšpirá-

cia z dejín umenia)  

- umenie neskorej antiky – mozaiky byzantské ume-
nie – ikony  

- uvedenie do dobovej situácie – príbeh umelca ne-
skorej antiky (Byzancie), ranokresťanské umenie  

- gotické umenie a architektúra (katedrála, hrad, 
odev) uvedenie do dobovej situácie – hra na 
umelca gotiky  

- výtvarná interpretácia dobovej výtvarnej formy  

(napr. vitráž z papiera alebo rôznych materiálov – 

vlastný motív žiaka, alebo knižná iluminácia, návrh 

gotického rytierskeho brnenia, odevu a pod.) rene-

sančné umenie (maliarstvo, sochárstvo, technické 

návrhy, architektúra)  

- výtvarné reakcie žiakov (napr. renesančná móda, 
doplnky, stroje, stavby a pod.)  

- uvedenie do dobovej situácie – príbeh renesanč-
ného umelca barokové umenie  

(barokové maliarstvo, sochárstvo, architektúra, od-
ievanie, typografia a pod.)  

- výtvarné reakcie žiakov na vybraný barokový arte-
fakt  

- secesné umenie (secesné maliarstvo, grafika, archi-

tektúra, odievanie, dizajn, šperk a pod.)  

- výtvarné reakcie žiakov na vybraný secesný arte-

fakt, využitie organického ornamentu  

- pomenovať typické prvky 
mozaiky,  

- tvorivo použiť  

(transformovať) princíp  

mozaiky,  

- rozpoznať typické znaky go-
tického umenia a  

architektúry,  

- tvorivo použiť  

(transformovať) historický 

motív,  

- poznať typické znaky rene-

sančného maliarstva, so-

chárstva a architektúry,  

- rozpoznať typické prvky vy-
braných umeleckých slohov 
– ich súvislosti a rozdiely,  

- rozpoznať typické znaky ba-
rokového maliarstva, so-
chárstva a architektúry,  

- rozpoznať typické znaky se-
cesného umenia a architek-
túry,  

- rozlíšiť typické prvky rôz-

nych umeleckých slohov – 

ich súvislosti a rozdiely.  

Mozaika  

  

  

Maľba  

  

  

  

  

Pozorovanie   

  

Vlastná tvorba  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Tvorba šperku  

Kultúrne dedičstvo  

  

  

  

  

  

  

  

Kultúrna  

rôznorodosť  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rozvoj zručnosti  

Multikultúrna  

výchova  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  
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  Výtvarná výchova – sekunda – inovovaná  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

3  Škola v galérii  - výtvarná interpretácia vybraného umeleckého 

diela podľa videnej reprodukcie (alebo diela v galé-

rii)  

- výtvarné dielo (o rozmeroch, autorovi, dobe 

vzniku, technike, námete) orientácia v galérii (príp. 

virtuálnej galérii) – vyhľadávanie diel, ich slovná in-

terpretácia  

- možnosti prezentácie umenia: galéria, múzeum, vý-

stava, vernisáž, knihy a časopisy o umení  

- druhy výtvarného prejavu: obraz, socha, grafika, 
objekt, inštalácia vnímanie výtvarného diela (v ga-
lérii alebo podľa reprodukcie) – reakcie rôznych 

zmyslových modalít; obraz pre päť zmyslov (vcíte-
nie sa do diela na základe jeho pozorovania; prira-

ďovanie chuti, vône, zvuku a hmatového pocitu – 
farbe, tvaru, povrchu, svetlosti, motívu) interpretá-
cia vybraného výtvarného diela na základe syneste-
tického vnímania (napr. čo zobrazuje abstraktné 
umenie?)  

- výtvarná interpretácia umeleckého diela podľa 

slovného opisu inej osoby a podľa vlastného vide-

nia diela v galérii (alebo reprodukcie) vlastný opis 
(námetu, témy, príbehu výtvarného diela v galérii – 

na reprodukcii)  

- umenie v galérii, rozdiel medzi múzeom umenia a 
výstavou  

- vymenovať typické znaky 

vybraných druhov ume-

nia,  

- vymenovať druhy výtvar-
ného umenia,  

- slovne interpretovať sub-
jektívny dojem zo  

zmyslového  

(synestetického) vníma-
nia umeleckého diela,  

- slovne a výtvarne inter-
pretovať videné výtvarné 
dielo,  

- diskutovať o videnej vý-
stave, alebo prehliadke 
virtuálneho múzea na in-
ternete,  

- diskutovať o súčasných 

výtvarných dielach (o vý-

stave, dizajne, architek-

túre, filme).  

Galéria  

  

  

Práca s internetom  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Prejavy iných kultúr  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Multikultúrna vý-
chova  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Osobnostný  
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- krátka slovná (písomná) reflexia („recenzia“) vý-
stavy alebo virtuálnej galérie  

časopisy o súčasnom umení/dizajne/architektúre - 

komentovanie rôznych (vybraných) druhov médií, 

žánrov, štýlov, období a rôznych autorských prístu-

pov v rámci jedného média, žánru, obdobia  

Kresba  

  

  

  

  

  

Poznávanie  

časopisov  

Virtuálna galéria 

Uvedomenie si zod-
povednosti  

v tíme  

  

  

  

Význam umenia  

a sociálny rozvoj  

  

  

  

  

Multikultúrna  

výchova  
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3  Podnety architek-
túry  
  

- odvodzovanie priestoru od postavy človeka a jeho pohybov 

v ňom – tvorba priestorových modelov odrážajúcich tvar 

alebo funkciu napr. proporcií postavy, pohybov, polôh tela 

pri rôznych činnostiach  

- modely „schránok“ na bývanie, na pohyb pre človeka alebo 

pre živočíchov  

- návrh zariadenia vlastného priestoru (napr. brlôžtek, jas-

kyňa, hniezdo, nora, detská izba, karavan, trieda, spálňa)  

- exteriér a interiér  

- urbanizmus: nadhľad, pôdorys, plán  

- plán mesta (dediny), štruktúra zón, doprava, uzly; vzájomné 

vzťahy, vzťah ku krajine  

- porovnanie: mesto a dedina  

- fantastické priestory, fantastické funkcie, utópia návrhy ar-

chitektúr s rôznou funkciou a účelom charakteristika člene-

nia, tvaru a výrazu  

- funkcie architektonického priestoru: priestor pre sústrede-

nie, učenie sa, výtvarné činnosti, pohyb, odpočinok a pod.; 

spoločný a súkromný priestor, sviatočný (posvätný) a 

všedný priestor, vonkajší a vnútorný priestor  

- výraz architektonického priestoru:(napr. stiesnený, smutný, 

chladný, intímny, príjemný, veľkolepý, slávnostný, veselý a 

pod.)  

- typy architektonických priestorov  

- interiér a exteriér (špecifiká a vzájomné vzťahy) výraz a 

funkcie vnútorného a vonkajšieho  

priestoru tvaroslovie a materiály  

- návrh vnútorného a vonkajšieho usporiadania vybraného 
typu architektúry  

- návrh a model vybraného typu architektúry (budovy, urba-
nizmu, krajinnej architektúry a pod.)  

- práca architekta – tvorba architektonického návrhu  

- charakterizovať exteriér a 

interiér v architektúre, - vý-

tvarne vyjadriť vlastnú 

predstavu ľubovoľného ar-

chitektonického  

priestoru,  

- rozlíšiť prvky a funkcie častí 

zástavby mesta alebo de-

diny,  

- vytvoriť jednoduchý plán 
usporiadania urbárneho 
celku (mesto, dedina, 
osada, časť) podľa svojej 
predstavy,  

- rozlíšiť charakteristické 
funkcie architektonického  

priestoru,  

- rozlíšiť výraz architektonic-
kého  

priestoru,  

- nakresliť návrh architektúry 
vybraného  

typu,  

- rozlíšiť funkcie a výraz inte-
riéru a exteriéru,  

- navrhnúť vonkajší a vnú-

torný priestor ľubovoľnej 

stavby,  

- vytvoriť jednoduchý model 

architektúry podľa svojho 

návrhu.  

Kresba   

  

  

  

  

  

  

  

Maľba  

  

  

  

  

  

  

Kombinovaná  

technika  

  

  

  

  

  

  

Kresba   

Humanistické  

hodnoty  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rozvojové možnosti  

  

  

  

  

  

  

  

Tvorivosť  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  

  

  

  

  

  

  

Environmentálna vý-
chova  

  

  

  

  

  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  

  

  

  

  

  

  

Environmentálna vý-
chova   
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4  Podnety  

fotografie  

  

- základy práce s digitálnym fotoaparátom fotografia (digi-
tálna)  

- hľadanie záberu – výsek (rámovanie) pohľadu na skutoč-

nosť, rôzne výseky rovnakého námetu v hľadáčiku (napr. 

drobné predmety)  

- rôzne možnosti pohľadu na predmet (motív) – celok a de-

tail hry s približovaním (zoomom)  

- rovnaký námet s rôznou expozíciou režim makro  

- uloženie a základné operácie s fotografiou v počítači vznik 

fotografie  

- inscenovaná fotografia  

- práca s materiálmi – príprava inscenovaného prostredia(in-
štalácie), fotogenického terénu  

(napr. z papiera, plastelíny, rôznych priehľadných a polo-
priehľadných materiálov),  

využitie povrchov(textúr),  

- umiestnenie predmetu v inscenácii osvetlenie, nasvietenie 
s farebným svetlom  

- fotografovanie s rôznych uhlov pohľadu – celok, detail  

- fotografovanie krajiny, premeny denného svetla formát, 

výrez, približovanie, detail a celok ukážky krajinárskej foto-

grafie  

- fotografovanie portrétu (osvetlenie, výraz, formát, výrez, 
profil, trištvrte profil, en face,  

podhľad, nadhľad)  

- portrétna fotografia  

- pozn. prepojenie s tematickým celkom:  

zobrazovanie skutočnosti  

- digitálna postprodukcia fotografie  

- montáže, filtre, zmeny farebnosti, proporcií; výber časti ob-

razu, fotomontáž. - digitálnej fotografie  

- pozn.: prepojenie s tematickým celkom: elektronické médiá  

- poznať základné úkony fo-
tografovania s  

digitálnym fotoaparátom 

(záber – rámovanie, pribli-

žovanie – vzďaľovanie, ulo-

ženie  

fotografie),  

- využiť poznatky o výtvar-
ných vyjadrovacích  
prostriedkoch pri fotogra-
fovaní,  

- nafotografovať insceno-
vanú situáciu,  

- využiť poznatky o výtvar-
ných vyjadrovacích  

prostriedkoch pri fotogra-
fovaní,  

- použiť pri fotografovaní 

vhodnú expozíciu a režim,  

- rozlišovať rôzne spôsoby 
komponovania portrétu,  

- upraviť fotografiu v počí-

tači.  

Práca v programe 

Gimp  

Rozvojové možnosti  Osobnostný  

a sociálny rozvoj  
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3  Podnety videa a  

filmu  

  

- záber (kompaktný digitálny fotoaparát alebo mo-
bilný telefón, videokamera)  

- veľkosť, kompozícia a dĺžka záberu, uhol pohľadu, 

osvetlenie, farebné naladenie  

- voľba témy, výber/príprava scény a aktérov, vyjad-

renie miesta spájanie záberov a obrazov (sekven-

cia, statický záber), plynutie času  

základné pojmy a ich praktické ozrejmenie, pro-

stredníctvom výtvarných činností  

- informácie o vzniku filmu (ukážky prvých filmov) 

vzťah obrazu a zvuku vo videu a filme  

- ozvučenie krátkej ukážky (experimentovanie s 

ozvučením s použitím vybraného obrazu a zvuku v 

počítačovom programe)  

- hudba, hlas a ruchy  

- scenár, príprava videa, klipu (námet, akcia, dej) 

rozkreslenie kľúčových scén – storybord  

- návrh postáv (výzor, kostým)  

- návrh filmovej scény, kostýmu ku scenáru video a 

film – spoločné znaky a rozdiely  

- žánre filmu (dokument, komédia, horor, detek-
tívka, sci-fi, seriál a pod.)  

- charakteristické znaky jednotlivých žánrov  

- napodobnenie vybraného žánru (napr. na úrovni 

scenára, storybordu, krátkeho videa), alebo zostrih 

klipu z ukážky vybraných žánrov  

- pozn.: možnosť prepojenia s tematickým celkom: 
elektronické médiá  

- krátky príbeh – video (klip) film a videoumenie  

- hra na „filmový štáb“ – rôzne úlohy pri príprave a 
realizácii filmu  

- poznať základné úkony pri 
nakrúcaní videa,  

- pomenovať vzťah obrazu a 

zvuku vo videu alebo vo 

filme z hľadiska výrazu,  

- pripraviť krátky scenár a 
storybord videa,  

rozlišovať základné filmové 

žánre,  

- - poznať hlavné fázy pro-

cesu vzniku audiovizuál-

neho diela. 

Práca v programe 

Movie maker  

Inovatívne postupy  Mediálna výchova  



 

354  

- pozn.: prepojenie s tematickým celkom: elektro-

nické médiá 

 

3  Elektronické mé-
diá  

  

- animácia (digitálne pečiatky, nástroj priesvitka, 

fázy animácie pomocou digitálnej pečiatky, vytvá-

ranie a úprava fáz animácie, kompozícia v animácii, 

čas v animácii, uloženie animácie)  

- pohyby a procesy v animovanej kresbe (lineárna 

animovaná kresba, kolorovaná lineárna animovaná 

kresba)  

- skenovanie a uloženie naskenovaného obrázka ná-

stroje v počítačovom programe  

- digitálna úprava farieb obrazu  

- digitálna úprava svetlosti, sýtosti, kontrastu farieb; 

rozostrenie, zaostrenie, voľná transformácia  

- digitálne filtre, farebné filtre, krivky farieb digitálna 

obrazová koláž/koláž z obrazu a písma - telesá v 3D 

programe (nástroje, Rectangle,  

Circle, Move, Copy, Push/Pull, Select, Line, Arc,  

- Eraser, Zoom, PaintBucket) kompozície z kvádrov, 
kociek a valcov, alebo architektúra kopírovanie, 
spájanie, telies  

- vyfarbovanie telies a priraďovanie textúr ukladanie 
modelov do formátu skp  

- export do formátu jpg  

- zostrih – montáž z častí (krátkych ukážok) filmov 
(napr. stiahnutých z portálu youtube) alebo z  

vlastných videozáberov  

- strihanie, výber častí, spájanie, inštalácia zvuku  

- vytvoriť jednoduchú ani-
máciu pomocou pečiatok 
alebo vlastnej kresby,  

- naskenovať vlastnú kresbu 

(maľbu) predmet, alebo 

časť tela,  

- vytvoriť koláže z vlastných 
digitálnych kresieb, foto-
grafií, malieb, alebo  

písma,  

- vytvoriť varianty digitál-

neho obrazu pomocou 

operácií v počítačovom 

programe,  

- nakresliť telesá v 3D pro-
grame,  

vytvoriť vlastnú kompozí-

ciu spájaním 3D telies v 

grafickom programe,  

- poznať zásady strihania vi-
dea,  

- upraviť videoklip v počítači 

Príprava jedno-
duchej  
animácie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kresba a  

kompozícia  

 Strih   

 

Tvorivé myslenie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Spracovávanie  

nových poznatkov  

 Inovatívne postupy  

  

  

  

Mediálna výchova Vi-

deoklip   
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- výber hudby/zvuku, ruchu k danej scéne (napr. z 
internetových zdrojov) – spájanie obrazu a  

zvuku v počítačovom programe  

- pozn. možnosť prepojenia s tematickým celkom: 
podnety filmu a videa  

- postprodukcia obrazovej a zvukovej časti videok-
lipu, fotografie  

- prenos dát (z kamery, fotoaparátu alebo mobil-

ného telefónu do počítača)  

- uloženie dát, videoformát  

- výber, úpravy, strihanie a spájanie zvuku a obrazu 
prezentácia videoklipu  

- pozn.: prepojenie s tematickými celkami:  

podnety fotografie a podnety videa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inovatívne postupy  

 

 

4  Podnety dizajnu  

  

- zásady tvorby, znaku a značky  

- návrh loga, značky, (pre udalosť, firmu, klub, obec, 
výrobok), alebo návrh ex libris pre svoje knihy 
(možnosti zapojenia písmena, ornamentu, geomet-
rického tvaru, vymysleného znaku)  

- alternatívne návrh obalu (škatule) na konkrétny 

predmet s použitím loga, značky  

- odevný dizajn  

- odev, časť odevu, doplnok história odievania  

- návrh dizajnu výrobku (napr. automobil, bicykel, 
domáci spotrebič, počítač, športové náradie a 
pod.)  

- tvar vo vzťahu k funkčnosti a vizuálnej zaujímavosti  

- dizajn výrobkov a transportdizajn (dizajn doprav-
ných prostriedkov) reklama  

- vytvoriť jednoduché znaky,  

- slovne opísať významy pou-

žitých znakov,  

- navrhnúť odevy alebo do-
plnky podľa svojich pred-
stáv,  

- navrhnúť tvar úžitkového 
predmetu,  

- zhotoviť jednoduchý re-
klamný produkt,  

- objasniť zámery reklamy,  

- uplatniť výtvarné kritériá 

pri úprave svojho zov-

ňajšku.  

Obrázok a písmo  

  

  

  

  

Dekorácie  

predmetu  

  

  

  

  

Humanistické  

hodnoty  

  

  

  

  

Zmysel umenia  

  

  

  

  

Mediálna výchova  

  

  

  

  

Multikultúrna  

výchova  
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- vybraná forma reklamného dizajnu: návrh (plagát, 
reklamný nápis, banner, billboard, svetelná re-
klama, reklamný predmet a pod.)  

návrh a zalomenie reklamného sloganu, textu, pla-

gátu (bilboardu) – vzťah obrazu a textu  

- reklama na vlastný produkt (napríklad výrobok, di-
zajn a pod.) alebo  
akciu/event/koncert/športové podujatie/školský 

večierok a pod.  

- tvorba reklamnej kampane reklamný dizajn - pozn. 

možnosť prepojiť s predmetom informatika  

- telový dizajn – úprava tváre (make up), účesu, očí, 

nechtov; optické korekcie tvaru a výrazu tváre, lí-

čenie  

- kaderníctvo, maskovanie, líčenie, kamufláž (tele-
vízne, divadelné, fantazijné, historické a pod.)  

- experimentovanie so svojim zovňajškom body art  

- pozn.: možnosť prepojiť s tematickými celkami:  

- možnosti zobrazovania videného sveta a podnety 

fotografie 

  

Návrh dizajnu  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zmysel umenia  
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3  Tradície a pod-

nety remesiel  

  

- výtvarné reakcie (inšpirácie, interpretácie, kombi-

nácie) na rôzne typy regionálnych ornamentov 

alebo ornamentov rôznych kultúr  

- aplikácia a aktualizácia navrhnutého ornamentu  

(napr. na súčasný úžitkový predmet, časť odevu, 

žiakom vymodelovaný predmet) podnety hrnčiar-

stva  

- návrh a modelovanie nádoby (príp. novotvaru), z 
mäkkej modelovacej hmoty  

- použitie rôznych spôsobov povrchovej úpravy  

(napr. vlys, špagátová technika, vryp)  

- možnosti farebnej úpravy a aplikácie dekoru/orna-

mentu možnosti odrôtovania tvaru mäkkým drô-

tom  

- stručná história hrnčiarstva a drotárstva podnety 

košikárstva  

- pletenie objektu z prútov (napr. papier, kartón, bu-
žírka, drôt, drevo...) výtvarné reakcie na tradičné 
formy (architektúry odevov, jedál, zvykov a pod.)  

- legendy a história regiónu (obce, sociálnej skupiny) 
pamiatky regiónu a ich príbehy  

- miestne zvyky  

- miestne remeselné tradície, ich história  

výtvarná interpretácia regionálnych legiend, histó-

rie, pamiatok, remeselných tradícií  

- tradície a súčasnosť  

- charakteristické prvky (tradície, zvyky, slávnosti, 
jedlá a pod.) vlastnej rodiny (sociálnej skupiny)  

- charakteristické znaky svojho domova  

- rodinné rituály, náboženské rituály, rituály veko-

vých skupín, školské a triedne rituály  

- modelovať nádoby podľa 
vlastného návrhu,  

- vytvoriť ornamenty s tra-

dičnými prvkami,  

- navrhnúť svojské orna-
menty,  

- tvorivo variovať tradičnú 
techniku,  

- výtvarne interpretovať vy-
brané typické zvyky alebo 
pamiatky svojho  

regiónu,  

- poznať tradície svojho pro-
stredia,  

- výtvarne interpretovať ty-
pický podnet svojho sociál-
neho (rodinného)  

prostredia,  

- poznať najdôležitejšie tra-

dičné (ľudové) remeslá.  

Kresba a maľba  

  

  

  

  

  

  

  

Modelovanie   

  

  

  

  

  

  

  

Pletenie objektu  

  

  

   

  

  

Poznávanie a pozo-

rovanie  

Kriticky hodnotí  

svoje výsledky  

  

  

  

  

  

  

Kriticky hodnotí  

svoje výsledky  

  

  

  

  

  

  

Kriticky hodnotí  

svoje výsledky  

  

   

  

  

Zmysel národného 

kultúrneho dedičstva  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Environmentálna vý-

chova  



 

358  

- subkultúry  

- pozn.: možnosť prepojiť s tematickým celkom: pod-

nety moderného a súčasného výtvarného umenia – 

performancia, happennig  

- tradičné (ľudové, historické) remeslá (techniky a 

výrobky) výtvarná interpretácia vybranej tradičnej 

techniky 

 

4  Synestetické  

podnety  

  

- grafická partitúra: zápis hudby (do notovej osnovy 
alebo do vlastného vymysleného systému) pro-
stredníctvom zobrazovacích znakov, vlastných gra-
fických symbolov, geometrických tvarov, koláže, 
asambláže z predmetov a pod. (dôraz na význam, 
tvar znakov, ich farbu, ich umiestnenie)  

- pokus o zvukovú interpretáciu  

- objekt vydávajúci zvuk – hudobno-vizuálny nástroj, 
ozvučené povrchy (textúry: napr.  
vrúbkovaný papier, plech a pod.)  

- zvuková performancia s vlastnými zvukovými ob-

jektmi (nástrojmi vydávajúcimi zvuky, ruchy, šumy)  

- zvukové objekty, autorské a hudobné nástroje  

- vyjadrenie chutí výtvarnými prostriedkami  

(zobrazujúcim alebo abstraktným spôsobom)  

- koreniny, bylinky, čaje, jedlá a ich farebné (tva-
rové, materiálové, gestické a pod.) vyjadrenie  

- hmatové pocity  

- vnímanie kvality povrchu: teplo – chlad, hladkosť – 

drsnosť, vlhkosť – suchosť, mäkkosť – tvrdosť, sliz-

kosť a pod.  

- vytvoriť svojský zápis 
hudby,  

- použiť zvukové vlastnosti 
materiálov a objektov,  

- výtvarne vyjadriť subjek-
tívnu vizuálnu predstavu 
chuťového vnemu,  

- výtvarne interpretovať 
hmatové pocity,  

- rozpoznať vzťahy, podob-

nosti a rozdielnosti medzi 

hudobným a výtvarným 

umením.  

Asambláž   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rozvoj flexibility  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mediálna výchova  
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- vnímanie tvaru: hranatý – zaoblený, tupý – ostrý, 

jednoduchý – zložitý a pod.  

- vnímanie váhy, veľkosti, dotyku, bolesti, pohybu a 
pod.  
vyjadrenie hmatového pocitu (performačné, fa-

rebné, tvarové, prostredníctvom symbolu, motívu 

alebo subjektívne abstraktného zobrazenia)  

- výrazne odlišné hudobné formy (napríklad:  

symfónia, sonáta, fuga, ária a pod.)  

- vyjadrenie vizuálnych analógií prostredníctvom vý-

tvarných prostriedkov 

  

  

  

  

  

Lepenie a  

kolorovanie  

   

 Počúvanie hudby a 

kresba 

  

  

  

  

  

Rozvoj flexibility  

  

  

  

 Etnická rôznorodosť 

  

  

  

  

  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  
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6  Podnety poznáva-

nia sveta  

  

- výtvarné hry s problematikou dejepisu a /alebo ze-
mepisu (napr. mapa/cestovný  

poriadok/orientačná schéma svojej biografie – de-

jepisu svojho života alebo života predkov, symboly 

pre jednotlivé udalosti; alebo trojrozmerné zobra-

zenie historickej udalosti – možnosť kolektívnej 

práce)  

- reflexia dobového dizajnu, módy, dopravných pro-

striedkov (napr. doby mladosti svojich rodičov, sta-

rých rodičov, prastarých rodičov – podľa ukážok)  

- podnety biológie: - výtvarné interpretácie prírod-

ných štruktúr (napr. makrosnímky rastlinných a ži-

vočíšnych tkanív, minerálov, pozorovanie mikro-

skopom, röntgenové snímky, snímky geologických 

vrstiev, kryštálov, tepelné snímky povrchu Zeme, 

kozmické snímky, pozorovaná štruktúra listov a 

pod.)  

- výtvarné interpretácie gramatických tvarov (napr.  

slovných druhov, vetných členov, homoným, sy-
noným, opozít a pod.) priraďovanie výtvarných 
znakov ku slovám  

- vizuálna poézia(náhrada slov grafickými znakmi, 

obrazmi, fotografiami, prírodninami alebo objek-

tmi alt. predmetmi)  

- pozn. téma súvisí s tematickými celkami:  

podnety výtvarného umenia (dadaizmus)  

- výtvarné vyjadrenie matematických úkonov  

(sčítanie, odčítanie, násobenie delenie a pod.), ná-
hrada čísel tvarmi, farbami, grafickými  
prvkami, zobrazeniami  

- výtvarne zareagovať na 

témy dejepisu alebo zeme-

pisu,  

- výtvarne reagovať na témy 
biológie,  

- vytvoriť grafické znázorne-

nie gramatických pojmov 

alebo vzťahov, - porovná-

vať súvislosti, vzájomné 

vzťahy medzi výtvarnými 

znakmi (zobrazeniami) a 

slovami,  

- nachádzať analógie medzi 
matematikou a výtvarným 
vyjadrovaním, kompozí-
ciou,  

- rozpoznať vizuálnoeste-
tické hodnoty v procesoch 
v prírode,  

- výtvarne interpretovať vy-

braný proces. Rastlina vo 

viacerých fázach svojho 

rastu 

Nákres mojej obce  

či časti mesta  

  

  

Asambláž   

  

Pozorovanie módy v 
minulosti a dnes  
  

Módne návrhy  

  

  

Výtvarná štúdia  

rastliny  

  

Vesmír očami detí  

  

  

  

Písmeno  

a obrázok  

  

  

  

Slovo a obrázok  

Kultúrna komunikácia 
vo  

svojom živote  

  

  

  

  

  

  

  

Kultúrna komunikácia 
vo  

svojom živote  

  

Rozvoj výtvarných  

techník a zručností  

  

  

  

Rozvoj výtvarných  

techník a zručností  

  

  

  

  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Environmentálna vý-
chova  
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- motívov  

- variácie, kombinácie, transformácie, rady a série 

vybraných prvkov plynulé a pretržité, rastúce a kle-

sajúce a pod.  

- výtvarné vyjadrenie alebo využitie vybraných fyzi-
kálnych/ chemických/biologických procesov  

- dielo (objekt, obraz), ktoré využíva výtvarné vlast-
nosti  

- fyzikálneho/chemického/biologického/procesu 

alebo zobrazuje samotný proces – procesuálne 

umenie 

  

  

  

Rytmické opakova-
nie  

obrazca či prvku  

  

  

Kresba krajiny  

  

  

  

Rozvoj výtvarných  

techník a zručností  

  

  

  

  

Získavanie a spra-

covanie nových 

poznatkov  

  

  

  

  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  

  

  

  

  

Environmentálna vý-

chova  



 

 

Výchova umením  
 

 

  

Charakteristika predmetu  
  

 Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na predmety hudobná vý-

chova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť 

umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – vý-

tvarného, 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 prostredníc-

tvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného 

vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážit-

kov, radosti, pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov.   

   

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 predchá-

dzajúcich ročníkoch;  - rozvíjať tvorivosť žiakov;   

- 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 encyklo-

pedické vedomosti, ale hlavne prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností;   

- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať informácie z rôznych zdrojov kul-

túrnej prevádzky (koncerty, festivaly, výstavy, prehliadky, internet, literatúra, reklama, masmédiá ...);   

- experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia;   

- vytvárať možnosť projektov, prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením, divadlom, filmom, 

pohybovou výchovou;   

- formovať a usmerňovať hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov,   

- umožňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming, tvorivé dielne, 

ateliéry a pod.).   

   

Ciele predmetu   
Kognitívne ciele   

Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou činnosťou,   

Výtvarná výchova 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 0 0 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 0 0 



 

 

- nadobudnú schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých 

diel,   

- 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;   

- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické postupy, nástroje a médiá;   

- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, hudobných, literárno-dra-

matických) v kontexte s európskou kultúrou získavajú úctu ku tvorcom a dielam svojej krajiny;   

- na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda 

komunikovať umeleckými prostriedkami,   

- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké prejavy vlastného národa, 

ale i iných národov a etník;   

- dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie, histórie, etiky, litera-

túry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,   

- dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých umeleckých oblastí v 

intenciách polyestetickej výchovy.   

  

Socioafektívne ciele   

- 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);   

- uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a pri vnímaní umelec-

kých diel;   

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

- vedia prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých osudoch inšpiráciu pre 

vlastný život,   

- získavajú schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, realizáciu i prezentá-

ciu vlastnej práce i skupinových projektov,   

- chápu umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania  

voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.   

   

Psychomotorické ciele   

- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné, výtvarné, pohybové a 

literárne predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch;   

- 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 a elaborácia prostredníctvom softvérov, vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a 

pod.   
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Učebné osnovy  
  

 Výchova  umením – tercia – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 1  Obraz v hudbe  

Hudobné a výtvarné 
dielo, interpretácia  

diela  

Objavenie vzťahu 

medzi hudobným a 

výtvarným umením  

Jednoduchá kompozícia in-
špirovaná hudobným  

dielom  

Chápať hudbu a výtvarné 

umenie z hľadiska ich  

obrazného vyjadrovania  

sveta  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

žiaka  

 2  
Vyjadrovacie pro-

striedky umenia  

Geomertizácia, tva-
rové zmäkčenie, roz-

tečenie,  

surrealizmus a fau-

vizmus  

Poznať ukážky štylizá-

cie vo výtvarnom 

umení  

Kresba, kolorovaná kresba  Rozvíjať tvorivosť žiaka  
Multikultúrna vý-

chova  

 1  
Štýl a výraz emó-

cií v hudbe  

Vážnosť, radosť, ne-

pokoj, vyjadrenie v 

hudbe  

Rapovanie na hotové 

hudobné podklady  
Rapovanie  

Rozvoj citovej a rozumovej 

stránky osobnosti žiaka  
Mediálna výchova  

 1  Multimédiá  
Pohyb, dej, videou-

menie  
Ozvučovanie záberov  

Kombinácia obrazov a zvukov  Poznať najdôležitejšie médiá  
Mediálna výchova  

 

2  
Tradícia a iden-

tita  

Umenie, nábožen-

stvo, baroko  
Identifikácia znakov 

baroka  

Pozorovanie, kresba prvkov 

barokovej architektúry  

Diskusia o umeleckých die-

lach  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

žiaka  

 2  
Prostredie a situ-

ácia  

Mestské a vidiecke 

korene umenia  

Porovnanie kultúry 

mesta a vidieka  

Žiaci vyberajú hudbu a 

tvoria scenáre – oslavy, 

svadba, bál...  

Rozvoj tvorivých predstáv  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

žiaka  
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3  Prieniky umení  

Charakter, líčenie, 

masky, kostým, mo-

nológ, dialóg  

Stvárnenie charakteru  

postavy  

Návrhy kostýmov, premena 

prozaického textu na drama-

tický, tvorba komiksu  

Vybrať časť videnej skutoč-

nosti za účelom zobrazenia  
Multikultúrna vý-

chova  

 2  Portrét  

Literárna charakte-
ristika,  

maľby a sochy – por-

tréty   

Vytvorenie charakte-

ristiky postavy  
Tvorba charakteristiky  Vytvoriť vlastný návrh  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

žiaka  

 1  
Fotografický por-

trét  

Osvetlenie, výraz, 

výsek reality  

Tvorba portrétu spolu-

žiaka  
Kresba, fotoportrét  

Vo svojom vyjadrovacom 
procese spracovať  

charakteristické znaky tváre  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

žiaka  

 1  Karikatúra  
Charakter, zveliče-

nie, irónia  
Tvorba karikatúry  Pozorovanie a kresba  

Vo svojom vyjadrovacom 
procese spracovať  

charakteristické znaky tváre  

Multikultúrna vý-

chova  

 2  Portrét  Model, proporcie  Kresba hlavy  Kreslenie podľa modelu  

Vo svojom vyjadrovacom 
procese spracovať  

charakteristické znaky tváre  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

žiaka  

  

  

   Výchova  umením – kvarta – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompe-

tencie  
Prierezové témy  

 1  

PODNETY  

UMENIA  

  

Výtvarné umenie postmoderny 
(výber motívov,  

štýlov a ich spracovanie vo 

vlastnej práci, citácia, prisvoje-

nie, parafráza).  

Žiak orientačne pozná autorov 
svetového a slovenského umenia,  

vie diskutovať o umeleckých  

dielach,  

Jednoduchá kom-
pozícia  

inšpirovaná  

hudobným dielom  

Chápať hudbu a 

výtvarné umenie z 

hľadiska ich  

obrazného  

vyjadrovania sveta  

osobnostný a sociálny 

rozvoj  



 

366  

Podnety výtvar-

ného umenia  

  

1  

Podnety výtvar-
ného  

umenia  

  

Reprodukcia vybraného výtvar-
ného diela na svoj  

spôsob alebo jeho koláž,  

kombinovanie s iným dielom, 
rozstrihanie a zlepenie v inej 

podobe.  

Konceptuálne umenie.  

Žiak vie použiť niektorý z po-
stupov charakteristických pre  

postmoderné umenie (koláž, 

maľba, kresba)  

spracovanie vybratého  

výtvarného diela – reprodukcie  

Kresba, koloro-

vaná kresba  

Rozvíjať tvorivosť 

žiaka  

mediálna výchova,  

tvorba projektu a pre-
zentačné  

zručnosti, osobnostný a 

sociálny rozvoj  

 1  Podnety hudby  

Hudba v historickom priereze  

– na Slovensku, v Európe, ale aj 

inde (Čína, India, Afrika, 

Stredný východ...).  

Žiak orientačne pozná charak-

teristické diela a štýly epoch 

európskeho umenia, Vie ver-

bálne vyjadriť emócie z počú-

vanej hudby,  

Rapovanie  

Rozvoj citovej a 
rozumovej  

stránky osobnosti 

žiaka  

tvorba projektu a pre-
zentačné  

zručnosti, osobnostný a 
sociálny rozvoj,  

environmentálna vý-

chova, osobnostný a 

sociálny  

rozvoj  

  

1  

Špirála života – 

vzťahy medzi ge-

neráciami  

Proces v umení, podnety rôz-
nych disciplín.  

  

Žiak dokáže vo svojom vyjadrova-
com procese využiť podnety z 

iných predmetov,  

analyzovať a výtvarne vyjadriť 

rôzne javy alebo procesy zmeny v 

prírode, 

Kombinácia obra-

zov a zvukov  

Poznať  

najdôležitejšie mé-

diá  

multikultúrna výchova, 

mediálna výchova Hu-

dobná výchova  

 

 1  
Výtvarné reakcie 

na tému veda  

Výtvarné stvárnenie fyzikál-
nych, chemických  

Žiak vie tvorivo používať vy-
brané výtvarné techniky  

Pozorovanie, 

kresba prvkov ba-

rokovej architek-

túry  

Diskusia o 

umeleckých 

dielach  

osobnostný a sociálny  

rozvoj, multikultúrna 
výchova  
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a biologických procesov. ob-

rázková štylizácia  

(kresba, kolorovaná kresba, 

maľba, ...)  

  

  

  

  

1  Komiks  Komiks o svojom živote.  

Žiak vie vytvoriť jednoduchý 
komiks (perokresba, maľba,  

koláž),  

Žiaci vyberajú 
hudbu a tvoria  

scenáre – oslavy, 

svadba, bál...  

Rozvoj tvorivých 

predstáv  

osobnostný a sociálny 
rozvoj,  

environmentálna  

výchova, multikul-

túrna  

výchova, mediálna vý-

chova  

 1  Hudba prírody  

Piesne k rôznym príležitos-

tiam.  

Hudba Zeme, vesmíru, zá-
klady akustiky, prírodné mo-

tívy v hudbe, obrazy a výjavy z 
prírody v hudbe.  

Štyri ročné obdobia (projekt).  

- Žiak vie diskutovať o 
umeleckých dielach,  

- tvorivo vyjadriť vlastné  

nápady pomocou vybraných 
výtvarných techník.  

-   

Návrhy kostýmov, 
premena  

prozaického 
textu na  

dramatický, 

tvorba komiksu  

Vybrať časť videnej 

skutočnosti za úče-

lom zobrazenia  

mediálna výchova,  

osobnostný a sociálny  

rozvoj, multikultúrna 
výchova,  

environmentálna vý-

chova  

 1  

PRIENIKY  

UMENIA A VEDY  

  

Umenie a gýč  

Tvorivé umenie a stredoprú-
dová  

produkcia, gýč; páčivosť;  

vkusové preferencie rôznych 
vekových a  

sociálnych skupín;  

Žiak rozpozná vzťahy medzi 
umením  

a gýčom vie rozlíšiť umenie a gýč  

  

Tvorba charakte-

ristiky  

Vytvoriť vlastný ná-

vrh  

mediálna výchova,  

multikultúrna vý-
chova, osobnostný a 

sociálny  

rozvoj  

  

1  Ako žije gýč  

Vzťahy medzi umením a 

gýčom.  

  

- Žiak vie diskutovať o umelec-

kých dielach, vie odhaliť  

(vzťahy medzi umením a gý-

čom), orientačne pozná cha-

rakteristické diela a štýl pop 

artu (Andy Warhol),  

Kresba, fotopor-

trét  

Vo svojom vyjadro-
vacom  

procese spracovať  

charakteristické 

znaky tváre  

osobnostný a sociálny 

rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zruč-

nosti,  
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multikultúrna vý-

chova, mediálna vý-

chova  

 1  Telo a vlastná tvár  
Telový dizajn, úprava tváre a 

účesu,  

- Žiak vie vytvoriť návrhy (na fo-

tografiách), prípadne realizo-

vať  úpravy na tvárach spolu-

žiakov, navrhovať módne do-

plnky,  

Pozorovanie a 

kresba  

Vo svojom vyjadro-
vacom  

procese spracovať  

charakteristické 

znaky tváre  

multikultúrna vý-

chova,  

mediálna výchova,  

tvorba projektu a pre-
zentačné  

zručnosti, osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 1  

POPULÁRNA  

KULTÚRA  

  

Dokumentácia vý-

stupov  

  

Postfotografia (digitálne mani-
pulovaná fotografia),  

digitálne montáže, aplikácie, 
transformácie.  

  

- Žiak vie vytvoriť digitálne 

manipulovanú fotografiu, 

fotografovať, spracovať a 

upraviť fotografiu v počí-

tači,  

zvládol základné grafické ope-

rácie na počítači,  

- - vie prezentovať vlastné 

výstupy a diskutovať o 

nich, 

Kreslenie podľa 

modelu  

Vo svojom vyjadro-
vacom  

procese spracovať  

charakteristické 

znaky tváre  

multikultúrna vý-
chova, osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

tvorba projektu a pre-

zentačné zručnosti  

  1  Tatoo studio  Exkurzia do tatoo studia  

Žiak sa oboznámil s kultúrou te-

tovania, vie vytvoriť vlastný ná-

vrh na tetovanie  

Jednoduchá kom-
pozícia inšpiro-

vaná  

hudobným die-

lom  

Chápať hudbu a 

výtvarné umenie z 

hľadiska ich  

obrazného  

vyjadrovania sveta  

multikultúrna vý-
chova, osobnostný a 

sociálny  

rozvoj,  
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 1  

Fantastické 

a magické v 

našich živo-

toch  

- Balada, rozprávka.  

Dramatizácia, zhudobnenie 

balady.  

- Žiak spolupracuje  na 

dramatizácii balady, 

rozprávky, ...  

Kresba, koloro-

vaná kresba 

Rozvíjať tvorivosť 

žiaka  

multikultúrna vý-
chova, mediálna vý-
chova,  

osobnostný a sociálny 

rozvoj 

  1  Tvorba záznamov  
- Príprava videa, nakrútenie 

filmového záberu.  

- Žiak ovláda základné tech-

nické postupy a zákonitosti 

fotografovania a nakrúcania 

videa,  

Rapovanie  

Rozvoj citovej a 
rozumovej  

stránky osobnosti 

žiaka  

osobnostný a sociálny 

rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zruč-

nosti  

 1  Tvorba projektu  
- Projektová kolektívna úloha 

(krátky filmový klip, video).  

- spolupracovať na tvorbe 

videoklipu pomocou pro-

gramu Windows Movie  

Maker,  

Kombinácia obra-

zov a zvukov  

Poznať  

najdôležitejšie mé-

diá  

osobnostný a sociálny  

rozvoj, multikultúrna  

výchova, mediálna  

výchova, tvorba pro-
jektu a  

prezentačné zručnosti  

 1  

Práca s foto-
grafiami,  

úprava fotografií  

  

Tvorba videa z fotografií 
pomocou programu Win-
dows Movie Maker. - Striha-
nie zvukov a filmových zábe-
rov,  
vytváranie obrazovozvukovej 

koláže.  

- Žiak vie ozvučovať zábery 

zvukmi alebo hudobnými 

ukážkami, prezentovať 

svoje výstupy a diskutovať 

o nich.  

Pozorovanie, 

kresba prvkov ba-

rokovej architek-

túry  

Diskusia o 

umeleckých 

dielach  

osobnostný a sociálny  

rozvoj, multikultúrna 

výchova  

 0,5  Tvorba videa  Tvorba videa, klipu šotu  

Žiak vie ozvučiť zábery zvukmi.  

Vie narábať s elektronickými ná-

strojmi.  

Žiaci vyberajú 
hudbu a tvoria  

scenáre – oslavy, 

svadba, bál...  

Rozvoj tvorivých 

predstáv  

osobnostný a sociálny 

rozvoj  

   
  
  
  



 

 

Etická výchova  
 

 

  

Charakteristika predmetu  
Povinne voliteľný predmet etická výchova sa zameriava na rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empa-

tia, pozitívne hodnotenie iných…), na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii 

správania žiakov. Poslaním tohto predmetu 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 pod-

poruje 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.  

  

Ciele predmetu  
- vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, pro-

sociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto  

- umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami  

- umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti  

- ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti, osvojené na základnej škole, ako sú seba-

ovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov.  

- vedie žiakov k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, základných úkonov spoločenského správania  

- žiak získa pozitívne skúsenosti podporujúce základnú dôveru v seba samého, autonómiu a iniciatívu  

- žiak sa naučí pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť bežné situácie v medziľudských vzťahoch  

- žiak si osvojí základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia  

- vysvetliť žiakom princípy náboženskej a nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu a tolerovaniu správania a 

názorov spoluobčanov a spolužiakov  

- vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a 

sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zod-

povednosť  

- pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania s každodenným životom umožniť  

žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti, súvisiace s uvedenými hodnotami a normami  

  

Kompetencie žiaka  

Kompetencie k učeniu sa  
 Žiak je spôsobilý   - sebarealizácie a osobného rozvoja  

- kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj  

- prijať spätnú väzbu  

Etická výchova 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 1 1 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 33 33 



 

 

- formulovať a riešiť problémy  

  

Komunikačné kompetencie  
 Žiak je spôsobilý   - efektívne využívať dostupné informačno – komunikačné technológie  

- prezentovať sám seba, svoj názor a argumentovať  

- vyjadrovať vôľu a city  

  

Kompetencia riešiť problémy  
 Žiak je spôsobilý   - pri riešení problémov používať vhodné metódy  

- formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov  

- konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty  

  

Kompetencie občianske  
 Žiak je spôsobilý   - uvedomiť si základné humanistické hodnoty  

- vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny  

- uvedomovať si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom  k svojim po-

vinnostiam  

  

Kompetencie sociálne a personálne  
 Žiak je spôsobilý   - reflektovať vlastnú identitu  

- budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku  

- efektívne spolupracovať v skupine  

- akceptovať skupinové hodnoty  

- empatie  

- odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania  

- uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch  
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Učebné osnovy   
  

Etická výchova – príma – inovovaná   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

   7  Identifikácia 
a vyjadrenie 
vlastných ci-
tov  
  

Aktivity podporujúce vyjad-
renie vlastných citov Uvá-

dzanie žiakov do tajomstva 

citového života Definovaie 

a delenie citov, pocitov  

Vyjadrenie a spôsob 

usmerňovania citov Pa-

leta vyjadrení pre to čo 

žiaci prežívajú  

Uvádzanie žiakov do tajomstva 

citového života, definovanie a 

delenie citov, pocitov, identifi-

kácia vlastných citov, pomeno-

vanie, uchopenie, vyjadrenie a 

spôsob ich usmerňovania.  

Pomoc pri verbalizácii citového sveta – 

ponúknuť žiakom paletu vyjadrení pre 

to, čo prežívajú.  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy 

riadeného rozho-

voru, brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie  

Učiť sa sám aj v sku-
pine Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie 
Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmen-
tálna výchova  

Rozvíjať schop-

nosť koopero-

vať v skupine  

  4  Kognitívna a 
emocionálna 
empatia, po-
chopenie  
druhých, 

vžitie sa 

do situá-

cie  

druhých  

  

Empatia  

Zložky empatie - kogni-
tívna, emocionálna  

Rozvoj empatie – počúva-

nie  

Podobná skúsenosť, cit-

lvosť, pochopenie druhých  

Rozvoj empatického vnímania iných ľudí 

na základe pochopenia dôležitosti empa-

tie pre seba samého. Zložky empatie – 

kognitívna a empatická. Jej rozvoj– počú-

vanie, podobná skúsenosť, citlivosť, sa-

motné zažívanie zo strany druhých.  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy 

riadeného rozho-

voru, brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie  

Učiť sa sám aj v sku-
pine Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie 
Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmen-
tálna výchova  

Rozvíjať schop-

nosť koopero-

vať v skupine  
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 6  

  

Zvládnutie 
asertivity  
  

Asertivita  

Asertivita ako súčasť komu-
nikácie  
Vysvetlenie podstaty aserti-
vity  

Správanie -pasívne, agre-
sívne a asertívne Odbúra-
vanie agresivity asertivitou  

Učíme sa vyjadriť svoj ná-

zor  

Asertivita ako súčasť komunikácie. 

Spôsoby správania v kolíznych  situá-

ciách – pasívne, agresívne  a  aser-

tívne. Vysvetlenie podstaty asertivity 

– pokojné presadzovanie svojich názo-

rov bez toho aby sme ubližovali 

inému. Výhody a nevýhody všetkých 

troch typov správania. Asertivitou od-

búravame agresivitu, bránime svoje 

práva, bránime sa proti manipulácii a 

útokom a učíme sa vyjadriť svoj názor.  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy 

riadeného rozho-

voru, brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie  

Učiť sa sám aj v sku-
pine Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie 
Vyhľadávať a odosielať 
informácie  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  

Environmen-
tálna výchova  
Rozvíjať schop-

nosť koopero-

vať v skupine  

 6  Pozitívne 

vzory správa-

nia  

v histórii a 
v literatúre  
  

Pozitívne vzory správania v 
histórii a literatúre  

Vysvetlenie pojmov - vzor, 
model, idol  

Pozitívne a negatívne vzory 
Filmoví hrdinovia  

Čo je dobro a zlo v ľudskom 

živote?  

Ako sa prejavuje na sprá-

vaní jednotlivcov a skupín  

Vysvetlenie pojmov vzor, model, idol.  

Pozitívne a negatívne vzory. Pozitívne 

vzory správania v histórii, literárne 

vzory, filmoví hrdinovia. Rozvíjať schop-

nosť mravného úsudku na modeloch 

správania, ktoré sú prezentované v mé-
diách. Čo je to dobro a zlo v ľudskom ži-

vote? Ako sa prejavuje  na správaní jed-

notlivcov a skupín, s akými dôsledkami 

pre jednotlivca a skupiny?   

  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spraco-
vať informácie Vyhľa-
dávať a odosielať infor-
mácie  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať 

v skupine  

  5  Pozi-

tívne 

vzory v  

každodennom  

živote  

  

 Pozitívne vzory v každoden-

nom živote Vnímanie ľudí 

okolo seba,  

anonymný hrdina  

Moje okolie a dobrí ľudia - 

čo si na nich najviac ce-

ním.Ako by som chcel žiť a 

ako nie, ako kto a prečo. 

môžem byť aj ja vzorom pre 

iných?  

Vedieme žiakov k citlivosti na vnímanie 

ľudí okolo seba, anonymný hrdina. 

Moje okolie a dobrí ľudia, čo si na nich 

najviac cením? Ako by som chcel žiť a 

ako nie, ako kto a prečo? Prečo sa mi 

nedarí byť takí ako oni? Každý človek je 

pozvaný k naplneniu svojho života dob-

rom originálnym spôsobom.   

Môžem byť aj ja vzorom pre iných?  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spraco-
vať informácie Vyhľa-
dávať a odosielať infor-
mácie  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať 

v skupine  



 

374  

  

 5  Prosociálne  

správanie  

  

Prosociálne správanie Akti-
vity podporujúce proso-
ciálne spravanie Druhy pro-
sociálneho správania- po-
moc darovanie Delenie sa, 
spolupráca  

Priateľstvo  

Komponenty prosociálneho správania: - 
správanie v prospech druhého, správa-
nie bez očakávania protislužby, alebo 
vonkajšej odmeny,  správanie  

podporujúce reciprocitu, správanie, 

ktoré nenaruší identitu osoby, ktorá sa 

správa prosociálne. Druhy prosociál-

neho správania: pomoc, darovanie, de-

lenie sa, spolupráca, priateľstvo.  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spraco-
vať informácie Vyhľa-
dávať a odosielať infor-
mácie  
Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  

Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať 

v skupine  
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Etická výchova – sekunda – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 13  Objavenie 
vlastnej jedi-
nečnosti a 
identity  
  

Veľkosť a dôstojnosť ľud-

skej osoby, úcta k človeku. 

Poznať svoje silné a slabé 

stránky, pozitívne a nega-

tívne vlastnosti. Zdravé se-

bavedomie. Prijať sám seba 

aj so svojimi nedostatkami 

a rozhodnúť sa pracovať na 

sebe. Rovnakú šancu dávať 

iným.  

Žiak vie:  

- prejaviť úctu sebe aj iným  

- poznať sám seba, svoje silné ale aj slabé 
stránky  

- uvedomiť si svoje nedostatky a prijať ich  

- zdokonaľovať sa  

- poznávať sám seba, objavuje svoju iden-

titu, rozvíja sebaoceňovanie  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, 

metódy logického 

myslenia, názorné, zá-

žitkové, inscenačné, 

metódy riadeného 

rozhovoru, brainstor-

ming  

Používať kognitívne ope-
rácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spraco-
vať informácie Vyhľadá-
vať a odosielať informá-
cie  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj 
Multikultúrna vý-
chova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať 

v skupine  

  13 Byť sám se-
bou, vedieť 
obhájiť svoje 
práva  
a názory  

  

Vedieť sa presadiť a obhájiť 

v rôznych situáciách: opý-

tať sa prečo, vedieť od-

mietnuť, vysloviť sťažnosť, 

vysvetliť svoje názory, po-

žiadať o láskavosť, vysloviť 

návrh, čeliť manipulácii a 

tlaku skupiny. Uplatňova-

nie asertívneho správania v 

každodennosti.  

Žiak vie:  

- obhájiť svoje práva a názory  

- presadiť sa v rôznych situáciách a skupi-
nách  

- čeliť manipulácii a tlaku skupiny  

- byť asertívny  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, 

metódy logického 

myslenia, názorné, zá-

žitkové, inscenačné, 

metódy riadeného 

rozhovoru, brainstor-

ming  

Používať kognitívne ope-
rácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spraco-
vať informácie Vyhľadá-
vať a odosielať informá-
cie  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj 
Multikultúrna vý-
chova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať 

v skupine  
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 7  Prosociálnosť 
ako zložka 
vlastnej iden-
tity  
  

Nový vzťah k druhým: nezá-
vislosť a  

rešpektovanie, ponúkanie a 

prijímanie slobody ako 

predpokladu pre schopnosť 

preberať zodpovednosť.  

Rozvíjanie vlastnej identity 

v interakcii s druhými, 

ochota odpúšťať a požiadať 

o odpustenie. Slobodné pri-

jatie záväzkov a vernosť k 

nim ako predpoklad zrelosti 

(napr. prijímanie úloh v ro-

dine, v žiackom kolektíve, v 

záujmových skupinách...). 

Žiak vie:  

- byť prosociálny a zodpovedný voči sebe 
aj iným  

- rozvíja samého seba svoju identitu  

- prijať záväzky a plniť ich  

- preberať zodpovednosť za svoje rozhod-

nutia  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, mo-

tivačné, problémové, 

metódy logického 

myslenia, názorné, zá-

žitkové, inscenačné, 

metódy riadeného 

rozhovoru, brainstor-

ming  

Používať kognitívne ope-
rácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spraco-
vať informácie Vyhľadá-
vať a odosielať informá-
cie  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj 
Multikultúrna vý-
chova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať 

v skupine  
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  Etická výchova – tercia – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 6  Zdroje etického 

poznania ľud-

stva  

Etika; mravné hodnoty a 

normy; svedomie - pozi-

tívne vzory (príklad zrelých 

osobností), literatúra, ná-

boženstvo, umenie a ľu-

dová slovesnosť  

Žiak:   

- sa učí rešpektovať ľudí s inými ná-
zormi, zároveň však ostať sám sebou; for-
mulovať svoje životné ciele, zdôvodniť zá-
kladné mravné normy   

- vie posúdiť, ktoré sú pre neho po-

zitívne vzory a prečo  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie Učiť sa sám aj v sku-
pine Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie Vyhľa-
dávať a odosielať infor-
mácie Formulovať svoj 
názor a argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmen-
tálna výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  

 6  Život, telesné a 
duševné zdravie 
ako  

etická hodnota   

  

Ochrana života a starostli-
vosť o zdravie ako etický 
problém. Základy duševnej 
hygieny. Niektoré prob-
lémy lekárskej etiky (euta-
názia, génová manipulá-
cia).   

  

Žiak:   

- vie čo to znamená ochraňovať 
svoje zdravie   

- pokúsi sa posúdiť dané problémy  

lekárskej etiky   

  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie Učiť sa sám aj v sku-
pine Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie Vyhľa-
dávať a odosielať infor-
mácie Formulovať svoj 
názor a argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  

Environmen-
tálna výchova  

Rozvíjať schop-
nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  
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 8  Ekonomické  

hodnoty a etika   

  

Vlastníctvo a peniaze ako 
prostriedok a ako cieľ. Pri-
márna orientácia na pe-
niaze a materiálne dobrá 
ako jeden z deštrukčných 
prvkom ľudského života 
(materializmus, konzumiz-
mus) Reklama - jej ciele a 
metódy. Dešifrovanie ma-
nipulácií konzumizmu a 
orientácia na rozvoj celého 
človeka. "Ekonomické 
cnosti":  

sporivosť, podnikavosť, 

umenie hospodáriť Svojpo-

moc, solidarita, pomoc so-

ciálne slabším. Poctivosť, 

ochrana spotrebiteľa.  

Žiak:   

- chápe základné etické problémy 
súvisiace s ekonomickými hodnotami, 
pravdou a dobrým menom.    - chápe re-
klamu ako takú   

- chápe čo je to ochrana spotrebi-

teľa   

  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie Učiť sa sám aj v sku-
pine Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie Vyhľa-
dávať a odosielať infor-
mácie Formulovať svoj 
názor a argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmen-
tálna výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  

  8  Etika práce, 

etika a eko-

nomika   

Profesijná etika;  

Súťaživosť a spolupráca; 

Pravidlá „fair-play“; Etický 

kódex zamestnanca;  

Ekonomické cnosti;  

Princípy sociálnej náuky; 

Fair trade; Globalizácia a 

globálne problémy  

Žiak:  

  -vie posúdiť význam práce a pracovitosti 

pre sebarealizáciu človeka.  

  -diskutovať o ekonomických hodnotách,  

  -rešpektovať pravidlá „fair-play“,   -hod-
notiť prejavy a dôsledky sociálnej nerov-

nosti,  

  -zhodnotiť význam solidarity,   -akcep-

tovť pravidlá fair trade,  

  -uviesť klady a zápory globalizácie,  

  -anlyzovať vybrané globálne problémy.  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie Učiť sa sám aj v sku-
pine Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie Vyhľa-
dávať a odosielať infor-
mácie Formulovať svoj 
názor a argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  

Environmen-
tálna výchova  

Rozvíjať schop-
nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  
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  5  Dobré meno a 
pravda ako  
etické hodnoty   

  

Poznanie a pravda ako 
etické hodnoty. Pravda a 
lož. Tajomstvo. Je vždy ne-
správne   
nepovedať pravdu? Česť, 
dobré meno, ublíženie na 
cti.   

  

  

Žiak:   

- vie vysvetliť základné pojmy súvi-
siace s voľbou životných cieľov, svetonázo-
rom, náboženstvom, etickými hodnotami a 

normami.   

- vie čo je to udržať, mať tajomstvo   

  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne ope-
rácie Učiť sa sám aj v sku-
pine Tvoriť, prijať a spra-
covať informácie Vyhľa-
dávať a odosielať infor-
mácie Formulovať svoj 
názor a argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmen-
tálna výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  
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Etická výchova – kvarta – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 8  Prehlbovanie  

komunikačných  

spôsobilostí   

Počúvanie, vedenie dialógu, 
riešenie  

konfliktov. Asertivita, orien-
tovaná na prosociálnosť, 
požiadať o láskavosť, hovo-
riť adresne, vedieť povedať 
nie, oprávnená a  

neoprávnená kritika   

  

Žiak:   

- rozvíja povedomie vlastnej dôstoj-

nosti a hodnoty ľudskej bytosti   - prehl-

buje svoje komunikačné spôsobilosti orien-

tované na riešenie problémov a vedenie 

dialógu   

- vie počúvať ostatných aktívne, do-

káže riešiť konflikty, vie povedať nie   

  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming  

Používať kognitívne operá-
cie Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spracovať 
informácie Vyhľadávať a 
odosielať informácie For-
mulovať  

svoj názor a argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj Mul-
tikultúrna vý-
chova  

Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť koopero-

vať v skupine, 

SJL,  

  8  Zdravý životný  

štýl   

  

Povedomie vlastnej hod-

noty, rozvíjanie skromnosti 

(opak neprimeraného seba-

oceňovania) nepovyšovať 

sa nad iných vo vystupo-

vaní, v nárokoch, dobro-

prajnosť, cieľavedomosť, 

pracovitosť, usilovnosť, čis-

tota zmýšľania, rečí, preja-

vov správania v oblasti se-

xuality, význam studu a inti-

mity v prejavoch náklon-

nosti medzi chlapcom a 

dievčaťom, kultivované vy-

jadrovanie svojich citov, 

hlavne negatívnych, ve-

selosť, sebaovládanie. 

Žiak:   

  - sa oboznámi s niektorými vlastnosťami 

podporujúcimi zdravý životný štýl   - vie 

hodnotu samého seba, vie sa obhájiť   

  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming  

Používať kognitívne operá-
cie Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spracovať 
informácie Vyhľadávať a 
odosielať informácie For-
mulovať svoj názor a argu-
mentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj Mul-
tikultúrna vý-
chova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať  

v skupine, SJL,  

TEV, VYV  
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Zmysluplné využitie voľ-

ného času.   

 9  Závislosti   

  

Poukázať na škodlivosť zá-

vislostí, ktoré  

Žiak:   

- sa učí preberať zodpovednosť pri  

Informačnoreceptívne,  Používať kognitívne operá-

cie Učiť sa sám aj v  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

   znehodnocujú a ohrozujú  

život – fajčenie, alkohol, 
omamné látky, konzumný a 
nezodpovedný sex, hracie 
automaty,  
nadmerné sledovanie  

televízie, sekty a kulty, sku-

piny orientované na rasovú 

neznášanlivosť.  

ponuke rozličných typov závislostí, vrátane 

nevhodných masmediálnych vplyvov  

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming  

skupine Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie Vy-
hľadávať a odosielať infor-
mácie Formulovať svoj ná-
zor a argumentovať  

Spolupracovať s inými  

Multikultúrna vý-
chova  

Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-
nosť kooperovať  

v skupine, SJL,  

TEV, VYV  

  8  Masmediálne  

vplyvy   

  

Reflektovať vplyv masmé-
dií - Prosociálne vzory v 
masmédiách, kritické hod-
notenie videoprodukcie a 
televíznych programov, 
analýza filmu,  výchova kri-
tického diváka, možnosti 
pozitívneho  

ovplyvňovania televíziou  

  

Žiak:  

- chápe význam radosti a pozitívneho 

myslenia v ľudskom živote a snaží sa ich 

šíriť - vie rozlíšiť a vybrať si čo je pre neho 

dobré, nenechá sa veľmi ovplyvňovať te-

levíziou,  vyberá si to dobré pre neho   

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming  

Používať kognitívne operá-
cie Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spracovať 
informácie Vyhľadávať a 
odosielať informácie For-
mulovať svoj názor a argu-
mentovať  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj Mul-
tikultúrna vý-
chova  

Environmentálna 
výchova  
Rozvíjať schop-
nosť koopero-
vať v skupine, 
SJL,  

VYV  

  

 

 

 

 

 

 



 

382  

Učebné osnovy   
  

  Etická výchova – tercia  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 6  Zdroje etického 

poznania ľudstva  

Etika; mravné hodnoty a 

normy; svedomie - pozitívne 

vzory (príklad zrelých osob-

ností), literatúra, nábožen-

stvo, umenie a ľudová sloves-

nosť  

Žiak:   

- sa učí rešpektovať ľudí s inými ná-
zormi, zároveň však ostať sám sebou; for-
mulovať svoje životné ciele, zdôvodniť  

základné mravné normy   

- vie posúdiť, ktoré sú pre neho pozi-

tívne vzory a prečo  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming  

Používať kognitívne 

operácie Učiť sa sám aj 
v skupine Tvoriť, prijať 

a spracovať informácie  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie Formulovať 

svoj názor a argumen-

tovať Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj Mul-
tikultúrna vý-
chova  

Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  

 

 6  Život, telesné a 

duševné zdravie 

ako  

etická hodnota   

  

Ochrana života a starostli-
vosť o zdravie ako etický 
problém. Základy duševnej 
hygieny. Niektoré problémy 
lekárskej etiky (eutanázia, 
génová manipulácia).   

  

Žiak:   

- vie čo to znamená ochraňovať 
svoje zdravie   

- pokúsi sa posúdiť dané problémy  

lekárskej etiky   

  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne 
operácie Učiť sa sám 
aj v skupine Tvoriť, pri-
jať a spracovať infor-
mácie  

Vyhľadávať a odosie-

lať informácie Formu-

lovať svoj názor a ar-

gumentovať Spolup-

racovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  
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 8  Ekonomické  

hodnoty a etika   

  

Vlastníctvo a peniaze ako 
prostriedok a ako cieľ. Pri-
márna orientácia na peniaze 
a materiálne dobrá ako je-
den z deštrukčných prvkom 
ľudského života  

(materializmus, konzumiz-
mus) Reklama - jej ciele a 
metódy. Dešifrovanie mani-
pulácií konzumizmu a orien-
tácia na rozvoj celého člo-
veka. "Ekonomické cnosti":  

sporivosť, podnikavosť, 

umenie hospodáriť Svojpo-

moc, solidarita, pomoc so-

ciálne slabším. Poctivosť, 

ochrana spotrebiteľa.  

Žiak:   

- chápe základné etické problémy 
súvisiace s ekonomickými hodnotami, 
pravdou a dobrým menom.    - chápe re-
klamu ako takú   

- chápe čo je to ochrana spotrebi-

teľa   

  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne 

operácie Učiť sa sám 

aj v skupine Tvoriť, 

prijať a spracovať in-

formácie Vyhľadávať 

a odosielať informá-

cie Formulovať svoj 

názor a argumento-

vať Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-
nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  

  8  Etika práce,  

etika a eko-

nomika   

Profesijná etika; Súťaživosť a 

spolupráca; Pravidlá 

„fairplay“; Etický kódex za-

mestnanca; Ekonomické 

cnosti; Princípy sociálnej ná-

uky; Fair trade; Globalizácia 

a globálne problémy  

Žiak:  

  -vie posúdiť význam práce a pracovitosti 

pre sebarealizáciu človeka.  

  -diskutovať o ekonomických hodnotách,  

  -rešpektovať pravidlá „fair-play“,   -hod-

notiť prejavy a dôsledky sociálnej nerov-

nosti,  

  -zhodnotiť význam solidarity,   -akcep-

tovť pravidlá fair trade,  

  -uviesť klady a zápory globalizácie,  

  -anlyzovať vybrané globálne problémy.  

Informačnore-

ceptívne, reproduk-

tívne, heuristické, 

motivačné, problé-

mové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, in-

scenačné, metódy ria-

deného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne 
operácie Učiť sa sám 
aj v skupine Tvoriť, pri-
jať a spracovať infor-
mácie  

Vyhľadávať a odosie-

lať informácie Formu-

lovať svoj názor a ar-

gumentovať Spolup-

racovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  

  5  Dobré meno a 

pravda ako  

Poznanie a pravda ako 

etické hodnoty. Pravda a  

Žiak:   

  - vie vysvetliť základné pojmy súvisiace  

Informačnore-

ceptívne,  

Používať kognitívne 

operácie Učiť sa sám  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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  etické hodnoty   

  

lož. Tajomstvo. Je vždy ne-
správne   

nepovedať pravdu? Česť, 
dobré meno, ublíženie na 
cti.   

  

  

s voľbou životných cieľov, svetonázorom, 

náboženstvom, etickými hodnotami a nor-

mami.   

  - vie čo je to udržať, mať tajomstvo   

  

reproduktívne, heu-

ristické, motivačné, 

problémové, metódy 

logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming  

aj v skupine Tvoriť, pri-

jať a spracovať infor-

mácie  

Vyhľadávať a odosie-

lať informácie Formu-

lovať svoj názor a ar-

gumentovať Spolup-

racovať s inými  

Multikultúrna 
výchova  

Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-
nosť kooperovať  

v skupine, SJL, 

OBN, TEV, VYV  

  

  

  Etická výchova – kvarta    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 8  Prehlbovanie ko-

munikačných spô-

sobilostí   

Počúvanie, vedenie dialógu, 
riešenie konfliktov. Aserti-
vita, orientovaná na proso-
ciálnosť, požiadať o láska-
vosť, hovoriť adresne, vedieť 
povedať nie, oprávnená a 
neoprávnená  

kritika   

  

Žiak:   

- rozvíja povedomie vlastnej dôstoj-

nosti a hodnoty ľudskej bytosti   - prehl-

buje svoje komunikačné spôsobilosti orien-

tované na riešenie problémov a vedenie 

dialógu   

- vie počúvať ostatných aktívne, do-

káže riešiť konflikty, vie povedať nie   

  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming  

Používať kognitívne 
operácie Učiť sa sám aj 
v skupine Tvoriť, prijať 
a spracovať informácie  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie Formulovať 

svoj názor a argumen-

tovať Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj Mul-
tikultúrna vý-
chova  

Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-

nosť koopero-

vať v skupine, 

SJL,  
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  8  Zdravý životný  

štýl   

  

Povedomie vlastnej hodnoty, 
rozvíjanie skromnosti (opak 
neprimeraného sebaoceňo-
vania) nepovyšovať sa nad 
iných vo vystupovaní, v náro-
koch, dobroprajnosť,  

cieľavedomosť, pracovitosť, 

usilovnosť, čistota zmýšľania, 

rečí, prejavov správania v ob-

lasti sexuality, význam studu 

a  

Žiak:   

  - sa oboznámi s niektorými vlastnosťami 

podporujúcimi zdravý životný štýl   - vie 

hodnotu samého seba, vie sa obhájiť   

  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming  

Používať kognitívne 

operácie Učiť sa sám aj 

v skupine Tvoriť, prijať 

a spracovať informácie  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie Formulovať 

svoj názor a argumen-

tovať Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj Mul-
tikultúrna vý-
chova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-
nosť kooperovať  

v skupine, SJL,  

TEV, VYV  

   intimity v prejavoch náklon-

nosti medzi chlapcom a diev-

čaťom, kultivované vyjadro-

vanie svojich citov, hlavne 

negatívnych, veselosť, seba-

ovládanie. Zmysluplné využi-

tie voľného času.   

    

  9  Závislosti   

  

Poukázať na škodlivosť závis-

lostí, ktoré znehodnocujú a 

ohrozujú  

život – fajčenie, alkohol, 

omamné látky, konzumný a 

nezodpovedný sex, hracie 

automaty, nadmerné sledo-

vanie televízie, sekty a kulty, 

skupiny orientované na ra-

sovú neznášanlivosť.  

Žiak:   

- sa učí preberať zodpovednosť pri ponuke 

rozličných typov závislostí, vrátane nevhod-

ných masmediálnych vplyvov  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming  

Používať kognitívne 
operácie Učiť sa sám aj 
v skupine Tvoriť, prijať 
a spracovať informácie  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie Formulovať 

svoj názor a argumen-

tovať Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj Mul-
tikultúrna vý-
chova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-
nosť kooperovať  

v skupine, SJL,  

TEV, VYV  
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  8  Masmediálne  

vplyvy   

  

Reflektovať vplyv masmédií 
- Prosociálne vzory v mas-
médiách, kritické hodnote-
nie videoprodukcie a televíz-
nych programov, analýza 
filmu,  výchova kritického di-
váka, možnosti pozitívneho  

ovplyvňovania televíziou  

  

Žiak:  

- chápe význam radosti a pozitívneho 

myslenia v ľudskom živote a snaží sa ich 

šíriť - vie rozlíšiť a vybrať si čo je pre neho 

dobré, nenechá sa veľmi ovplyvňovať te-

levíziou,  vyberá si to dobré pre neho   

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, heuris-

tické, motivačné, prob-

lémové, metódy logic-

kého myslenia, ná-

zorné, zážitkové, insce-

načné, metódy riade-

ného rozhovoru, brain-

storming  

Používať kognitívne 

operácie Učiť sa sám aj 

v skupine Tvoriť, prijať 
a spracovať informácie  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie Formulovať 

svoj názor a argumen-

tovať Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a so-
ciálny rozvoj Mul-
tikultúrna vý-
chova  
Environmentálna 
výchova  

Rozvíjať schop-
nosť koopero-
vať v skupine, 
SJL,  
VYV  

  

  

  

     



 

 

Náboženská výchova  
  

 
 

Charakteristika predmetu   
  

Vzdelávací obsah predmetu  
a. vnímanie a rozvinutie kompetencií pre osobný život a život v spoločnosti,   získavanie a odovzdávanie infor-

mácií,  vyjadrovanie vlastných postojov, názorov,   

b. využívanie všetkých kľúčových  kompetencií  (porozumenie: počúvanie, čítanie; pozitívny vzťah k sebe a iným, 

samostatný ústny prejav; písanie); zvládnutie základných pravidiel medziľudskej komunikácie  

c. rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zlož-

kami okolia a sveta, v ktorom existujú;  

d. nadobudnutie pozitívneho vzťahu k náboženskej výchove,  poznanie a chápanie života ľudí, kultúrne tradícií,  

biblické posolstvá,  hodnota pravdy na základe biblických postáv, biblické dejiny, dejiny cirkvi, poslanie člo-

veka v spoločnosti   

e. rozvoj sebadôvery žiakov, zodpovednosť za vlastné učenie sa, postupné prehlbovanie učiva v oblasti trojičnej 

Boh- Otec, Syn- Ježiš Kristus, Duch Svätý, osobné dejiny spásy  

  

  

Časová dotácia  
      príma:  1 hodina týždenne  podľa ISCED 2 sekunda: 1 

hodina týždenne  podľa ISCED 2 tercia:  1 hodina týž-

denne  podľa ISCED 2 kvarta:  1 hodina týždenne  

podľa ISCED 2  

  

Cieľ  hodiny: Cielená výchova k cnostiam, výchovný rast k plnej osobnej zrelosti - osobnostný rast  

  

Delenie: na skupiny v rámci ročníku  

  

Prierezové témy:    Multikultúrna výchova  Ochrana 

života a zdravia  

 Mediálna výchova  

 Environmentálna výchova  

 Osobnostný a sociálny rozvoj  

 Dopravná výchova  

 Regionálna a tradičná kultúra  

 Tvorba projektu a prezentačných schopností  

  

  

Náboženská výchova 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 1 1 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 33 33 



 

 

Medzipredmetové vzťahy:  Geografia  
Biológia  

Hudobná výchova  

Výtvarná výchova  

Informatika  

Slovenský jazyk a literatúra  

Etická výchova  

Dejepis  

  

Používané učebné materiály:   

príma:  Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 5. ročník, pracovný zošit, biblické mapy, Sväté Písmo- 

Starý a Nový zákon  

sekunda: Metodická príručka  katolíckeho náboženstvá pre 6. ročník, pracovný zošit, biblické mapy, Sväté Písmo- Starý 

a Nový zákon.   

tercia:  Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 7. ročník, pracovný zošit, biblické mapy,  

Sväté Písmo- Starý a Nový zákon, učebnica náboženskej  výchovy pre 7. ročník  

kvarta:  Metodická príručka katolíckeho  náboženstvo pre  8. ročník, pracovný zošit, biblické mapy,  

Sväté Písmo- Starý a Nový zákon, učebnica náboženskej výchovy pre 8. ročník       

Materiálno-technické prostriedky: podľa potreby využívanie  učebne výpočtovej techniky;   

  

  

Metódy/formy práce: individuálna, skupinová práca, práca vo dvojiciach, výklad; práca so Svätým  

Písmom, knihou,  projektová metóda: krátkodobý miniprojekt;  

  

Kritériá hodnotenia   

Zásady hodnotenia na hodinách náboženskej výchovy:  

1. Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.  

2. Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne 

ohodnotiť správnosť v prejave.  

3. Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ.  

4. Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku.  

5. Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle.  

6. V priebehu jedného vyučovacieho dňa môže byť len jedna veľká písomná práca.  

7. Obmedzenie v bode 6 sa nevzťahuje na malé písomné práce.  

8. Veľké písomné práce je vyučujúci povinný oznámiť žiakom vopred.  

9. Táto povinnosť, vyplývajúca z bodu 8 sa nevzťahuje na malé písomné práce. Je na rozhodnutí učiteľa, či malú 

písomnú prácu vopred oznámi alebo nie  

  

  

   



 

 

Učebné osnovy  
  

 Náboženská výchova – príma – inovovaná Poznávanie pravdy    

 

 

Tematický celok  

Téma  

Obsahový štan-

dard  

Ciele a kľúčové kompetencie  
Stratégie vyučovania, me-

tódy a formy  

Medzipredmetové 
vzťahy,  

prierezové témy  

Výstup na hod-

notenie  

Výkonový štan-

dard  

Metódy hodno-

tenia  

 5  Pravda ako hod-
nota  

  

Obsah:  

Potreba pravdy  

Jakub a Ezau 
Pravda v etike, 
média 8.Božie 
prikázanie  

  

Komunikačné kompetencie: 

Vyjadruje svoje myšlienky Vie 

vyberať a triediť informácie z 

médii  

 Nachádza zmysel slova alebo výrazu  

Sociálne kompetencie: Reflektuje 

zásady pravdy pre správne fungova-

nie medziľudských vzťahov  

  

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a pre-

cvičovania vedomostí (pí-

somné opakovanie, opako-

vací rozhovor, domáca 

úloha) Práca s knihou  

Rozbor žiackych prác  

  

Formy: Skupinová,  

individuálna práca, práca vo 

dvojiciach, výklad  

Multikultúrna 

výchova  Je 

schopný samo-

statnej reflexie o 

pozitívnom a ne-

gatínom vplyve 

médií Kritické 

myslenie hľada-

nie pravdy  

  Ústne skúšanie  

Pracovná  

aktivita žiaka  



 

 

 6    Obsah:  Pevný 
ako  

kameň  

Sila slova  

  

Komunikačné kompetencie:  
Žiak si uvedomuje možnosť ma-
nipulácie slovom a jej rizika  

Chápe hodnotu vypovedaného slova  

Vyjadruje svoje myšlienky  

Osobnostné kompetencie: Objavenie 
zmyslu pravdy  

Rozlíši pravdu od klamstva  

Spravodlivosť Existencionálne:  

Objavuje hodnotu pravdy vo svojom 

osobnom živote a v medziľudských 

vzťahoch  

Je otvorený pre život v pravde  

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a pre-

cvičovania vedomostí (pí-

somné opakovanie, opako-

vací rozhovor, domáca 

úloha) Práca s knihou  

Rozbor žiackych prác  

  

Formy: Skupinová,  

individuálna práca, práca vo 

dvojiciach, výklad  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj;  

  Ústne  

skúšanie  

  

Písomné skúša-

nie  

  

Pracovná  

aktivita žiaka  

 

  9  Hľadanie 

pravdy o 

svete  

Obsah:  Cesty 
hľadania 
pravdy Mýtický 
obraz sveta  

Evolučná teória 

Biblický obraz 

stvorenia sveta  

Človek sa pýta  

Oslava tvorcu 

Ekologické prob-

lémy  

Komunikačné kompetencie:  Vie jed-

noducho vysvetliť symbolickú ob-

raznú reč o mýtoch  

Správa sa ohľaduplne, pozorne a 
tolerantne  

Sociálne kompetencie:  

Dokáže vytvoriť projekt na pomoc zne-

čistenej prírode  

Občianske kompetencie: Účinne sa 
zapája do diskusie, vhodne argu-
mentuje  

Má pozitívny vzťah k zvereným veciam  

Vníma človeka ako súčasť prírody  

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a pre-

cvičovania vedomostí (pí-

somné opakovanie, opako-

vací rozhovor, domáca 

úloha) Práca s knihou Roz-

bor žiackych prác Formy: 

Skupinová,  

individuálna práca, práca vo 

dvojiciach, výklad  

Hudobná výchova 

zaspievať pieseň  

  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj:  

Obľúbené a 

neobľúbené 

činnosti  

  

 Žiak vie opísať 

a prerozprávať 

biblický príbeh 

Jednoduchý a 

symbolický ob-

raz stvorenia 

sveta Porovná-

vať staroveké 

mýty  

Ústne  

skúšanie  

  

Písomné skúša-

nie  

  

Pracovná  

aktivita žiaka  



 

 

.  6  Hľadanie 

pravdy o sebe  

Obsah: Pôvod 

človeka Biblický 

obraz stvorenia 

sveta  

Pád človeka  

Hranice človeka- 
svedomie Mám 
hodnotu  

Človek v raji Po-

krivené zrkadlo  

To nie ja, to on to 

ona  

Komunikačné kompetencie: Je 

schopný vyjadrovať sa a porov-

návať  

Vie vyjadriť svoje pocity  

Vníma obrazy a symboly Kri-

tický hodnotí myšlienky  Číta-

nie  s porozumením:   Žiak ro-

zumie obsahu krátkeho biblic-

kého príbehu  

Osobnostné kompetencie:  

Má pozitívny vzťah k sebe A k 
iným Dokáže hodnotiť dopad 
svojích emócií  

Kultúrne kompetencie: Pozorne 

vníma symbolické vyjadrovanie v 

mýtoch prostredníctvom obraznej 

reči Existenciálne kompetencie: 

Dokáže si uvedomiť jedinečnosť a 

svoju hodnotu, ale aj hodnotu kaž-

dého človeka  

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a pre-

cvičovania vedomostí (pí-

somné opakovanie, opako-

vací rozhovor, domáca 

úloha) Práca s knihou  

Rozbor žiackych prác  

  

Formy: Skupinová,  

individuálna práca, práca vo 

dvojiciach, výklad  

Geografia  

Vie nájsť na mape 
svätú zem- miesto  

narodenia Ježiša  

  

Hudobná výchova  

zaspievať pieseň;  

  

Informatika:  

Životopis svätých  

  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj:  

rodinné vzťahy; 

Vzťahy v školskom 

kolektíve  

Vysvetliť 
hodnotu kaž-

dého človeka 

Určiť osobné 
prekážky pri  

hľadaní pravdy  

  

Existencia zá-
kona vo  

svedomí  

  

Porovnať bib-

lický príbeh o 

páde človeka a 

jeho dôsledky  

Ústne  

skúšanie  

  

Písomné skúša-

nie  

  

Pracovná  

aktivita žiaka  

  7  Ohlasovatelia 
pravdy  

  

  

  

  

Obsah:   

Prorok Eechiel, Je-
žiš učiteľ pravdy-
Mt, 5. 37  

Ježiš učí v podo-

benstvách  

Komunikačné kompetencie: zameria 
sa na konkrétne prejavy správania sa  

upevňovanie medziľudských vzťahoch  

Občianske kompetencie:  

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a pre-

cvičovania vedomostí  

(písomné opakovanie,  

Multikultúrna 

výchova: Vníma 

hodnotu každého 

človeka Rozvíja 

pravdivú komuni-

káciu v  

Vymenovať as-

poň dvoch ohla-

sovateľov 

pravdy Jednodu-

cho opísať život  

Ústne  

skúšanie  

  

Písomné skúša-

nie  

  



 

 

    

  

  

  

Konať v 

pravde  

Zodpovednosť 
za druhých 
Skutky lásky 
skutky milosr-
denstva So-
ciálny hriech 
Riešenie prob-
lémovej úlohy- 
príbeh s mrav-
nou dilemou 
Projekt pomoci 
iným  

Pravidla pre 

správny život  

Je schopný vytvárať vzťahy 
prostredníctvom pravdivej 

komunikácie s inými ľuďmi  

Počúvanie s porozumením:  Žiak vie 

určiť správne poradie; vybrať 

správnu možnosť; selektívne vybrať 

správnu možnosť; Sociálne kompe-

tencie:  

Vyjadri svoj názor bez toho, aby urážal 

a opovrhoval názorom druhých  

Kultúrne kompetencie:  

Všíma si kultúrne a náboženské prejavy  
Je tolerantný a empaticky  

opakovací rozhovor, 

domáca úloha) Práca 

s knihou  

Rozbor žiackych prác  

Projektová práca  

  

Formy: Skupinová,  

individuálna práca, práca vo 

dvojiciach, výklad  

rodine  

  

  

Osobnostný a so-

ciálny rozvoj 

žiaka:   

Schopnosť vytvára-

nia vzťahov v kolek-

tíve  

svätého Petra   

a Štefana  

  

Definovať so-

ciálny hriech 

Prispieva v dis-

kusii v kolek-

tíve o význame  

dobra a zla  

  

  

Pracovná  

aktivita žiaka  

  

Hodnotenie mi-

niprojektu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   Náboženská výchova – sekunda – inovovaná  

Sloboda človeka  

 

 

 

Tematický ce-

lok  

Téma  

Obsahový štan-

dard  

Ciele a kľúčové kompetencie  
Stratégie vyučovania, me-

tódy a formy  

Medzipredmetové 
vzťahy,  

prierezové témy  

Výstup na hod-

notenie  

Výkonový štan-

dard  

Metódy hodno-

tenia  

 10 

 

 

11 

 

4 

 

 

8 

Sloboda a člo-

vek  

  

Obsah: 
Chápanie 
slobody Po-
volanie k 
slobode  

Otroctvo človeka  

Závislosti  

Exodus- cesta k 

slobode  

 

Hranica- slobody 

desatoro  

Komunikačné kompetencie: Rea-

guje na prečítane texty a používa 

ich na rôzne ciele Prehlbuje vzťah 

medzi verbálnou a neverbálnou 

komunikáciou  

Žiak si uvedomuje význam a potrebu 

správneho a slušného vyjadrovania, 

zlepšenia komunikácie, význam a po-
treba písma a jazyka Jazykové kom-

petencie: žiak si uvedomuje korene, 

tradíciu a historický význam písma In-

terpersonálne kompetencie:  

Oceňuje pravé hodnoty Vie ro-

zoznať na modelových situá-

ciách žiadúce i nežiadúce kona-

nie v spoločnosti 

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a pre-

cvičovania vedomostí (pí-

somné opakovanie, opako-

vací rozhovor, domáca 

úloha) Práca s knihou  

Rozbor žiackych prác  

  

Formy: Skupinová,  

individuálna práca, práca vo 

dvojiciach, výklad  

Multikultúrna vý-
chova   

Rozvoj zručnosti vo 

vyhľadávaní textov 

v SP  

Posúdiť potrebu 

Božieho zákona v 

živote  

Vymenovať dô-

sledky prvotného 

hriechu Defino-

vať svedomie   

Ústne skúšanie  

Pracovná  

aktivita žiaka  

 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Náboženská výchova – tercia – inovovaná Dôstojnosť človeka  

 

 

Tematický celok  

Téma  

Obsahový štan-

dard  

Ciele a kľúčové kompetencie  
Stratégie vyučovania, me-

tódy a formy  

Medzipredmetové 
vzťahy,  

prierezové témy  

Výstup na hod-

notenie  

Výkonový štan-

dard  

Metódy hod-

notenia  

 17  Kto som  

  

Obsah:  

Človek vo svetle 
viery a Svätého 
Písma  

Odkrývanie Bo-

žieho obrazu  

Úcta k človeku  

Úcta k pohlaviu  

Komunikačné kompetencie:  

Reaguje na prečítane texty a používa  

ich na rôzne ciele  

Komunikácia so svedomím Prehl-

buje vzťah medzi verbálnou a ne-

verbálnou komunikáciou  

Žiak si uvedomuje význam a potrebu 
správneho a slušného vyjadrovania, 
zlepšenia komunikácie, význam a po-
treba písma a jazyka Jazykové kom-
petencie: žiak si uvedomuje korene, 
tradíciu a historický význam písma In-

terpersonálne kompetencie:  

Budovanie vzťahov  

Oceňuje pravé hodnoty Vie ro-

zoznať na modelových situá-

ciách žiadúce i nežiadúce kona-

nie v spoločnosti  

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a pre-

cvičovania vedomostí (pí-

somné opakovanie, opako-

vací rozhovor, domáca 

úloha) Práca s knihou  

Rozbor žiackych prác  

  

Formy: Skupinová,  

individuálna práca, práca vo 

dvojiciach, výklad  

Multikultúrna vý-
chova   
Rozvoj zručnosti vo 

vyhľadávaní textov 

v SP  

Posúdiť potrebu 

Sväté písmo- 

rozdelenie Dô-

stojnosť muža a 

ženy   

Božieho zákona v 

živote  

Vymenovať dô-

sledky prvot-

ného hriechu De-

finovať svedomie   

Ústne skúšanie  

Pracovná  

aktivita žiaka  



 

 

 18 Kto je človek  Obsah:   

Sebaúcta  

Typy inteligencie 
Zákon lásky  
podobenstvá  

  

Komunikačné kompetencie:   

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Tvorivé myslenie Reaguje na prečítané 

texty a používa ich na rôzne ciele  

Uvedomiť si potrebu čítania Svätého  

Písma, formovať návyk pravidelného čí-

tania  

Porozumenie čítanému textu: Žiak 
rozumie známym slovám, jedno-
duchým vetám;   

Zameria sa na pozitívne hodnoty  

Všeobecné kompetencie: žiak vie kri-

ticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; Dorozumievanie sa po-

mocou symbolov,  súbor osobných 

modlitieb 

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a pre-

cvičovania vedomostí (pí-

somné opakovanie, opako-

vací rozhovor, domáca 

úloha) Práca s knihou  

Rozbor žiackych prác  

  

Formy: Skupinová,  

individuálna práca, práca vo 

dvojiciach, výklad 

Osobnostný a 
sociálny roz-
voj.,  

Priority v ľudskom 

živote  Princíp 

kresťanskej etiky  

Vysvetliť vývoj 

svedomia z po-

hľadu vývoja 

človeka  

7 hl. hriechov 

Posúdiť hodnotu 

spravodlivosti vo 

svete   

Ústne  

skúšanie  

  

Písomné skúša-

nie  

  

Pracovná  

aktivita žiaka  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Náboženská výchova – kvarta – inovovaná  

Zodpovednosť  

  

 

 

Tematický celok  

Téma  

Obsahový štan-

dard  

Ciele a kľúčové kompetencie  
Stratégie vyučovania, me-

tódy a formy  

Medzipredmetové 
vzťahy,  

prierezové témy  

Výstup na hodnote-

nie  

Výkonový štandard  

Metódy hod-

notenia  

 4  
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Zodpovednosť  

  

Etymológia po-

jmu zodpoved-

nosť  

Život – pozvanie k 

zodpovednosti 

(podobenstvo  

o talentoch)  

  

 

 

 

 

 

 

 

koncil  

Kresťanská zre-
losť  

(sviatostný život)  

 

Žiak vie vysvetliť etymoló-

giu pojmu zodpovednosť  

objaviť posolstvo biblického textu 

podobenstva o talentoch aplikovať 

podobenstvo o talentoch ako po-

zvanie k zodpovednosti pre svoj ži-

vot  

formovať postoj zodpovednosti za 

svoj život akt dôvery  

jednoduchým spôsobom vysvetliť  

historický kontext vzniku apoštol-
ského a nicejskocarihradského vy-
znania viery rozlíšiť jednotlivé 
časti vyznania viery a ich konkrét-
nych významov porozumieť vý-
voju reči Cirkvi v historickom kon-
texte  

na odkaze II. vatikánskeho koncilu 
predstaviť potrebu novej reči Cirkvi  
súčasnej spoločnosti vnímať sekula-
rizmus ako prejav neporozumenia 
reči Cirkvi rozvíjať kresťanské prvky 
spirituality v osobnostnom raste za-
merané pre dobro jej členov a na 
prijatie a výchovu detí porozumieť 

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a 

precvičovania vedomostí 

(písomné opakovanie, 

opakovací rozhovor, do-

máca úloha) Práca s kni-

hou  

Rozbor žiackych prác  

 Formy: Skupinová,  

individuálna práca, práca 

vo dvojiciach, výklad 

Multikultúrna vý-
chova   
Rozvoj zručnosti vo 

vyhľadávaní textov 

v SP  

 Žiak je pripravený 
preberať zodpo-
vednosť za  

svoj život do-

káže obhájiť 

svoj názor je 

schopný empa-

ticky komuni-

kovať a osvojo-

vať sa empa-

tický postoj k 

ľuďom 

Ústne skúšanie  

Pracovná  

aktivita žiaka  



 

 

svojmu postaveniu v rodine a osvojiť 
si riešenia rodinných konfliktov na 
modelových situáciách si precvičiť  
riešenia rodinných konfliktov   

vie hľadať kompromis pri riešení me-

dzigeneračných konfliktov 
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Zodpovednosť 
človeka za svet v 
ktorom  

žije  

  

Ekológia a zod-

povednosť  

Gn 1,28-29 (glo-

bálne problémy)  

Angažovanosť 

kresťana v spo-

ločnosti (poli-

tika, štátny re-

žim) Úloha Cir-

kvi v spoločnosti 

Kresťanské de-

nominácie na 

Slovensku  

Ekumenizmus  

  

Žiak vie na základe analýzy súčas-
ných ekologických javov v kon-
frontácii s posolstvom biblického 
textu Gn  

1,28-29 vyjadriť dôležitosť ekologic-

kého myslenia a správania sa človeka   

vnímať potrebu ekologického mysle-

nia človeka  

praktizovať zručnosti triedenia od-
padu v domácnosti a šetrného zaob-
chádzania s prírodnými zdrojmi   

akceptovať vlastnú zodpovednosť  

prijatím svojej úlohy na spoluvytvá-
raní sveta  

zdôvodniť potrebu angažovanosti 

kresťanov v politike a verejnom ži-

vote  

osvojovať si postoj kresťanskej 

angažovanosti v spoločnosti a v 

Cirkvi  

charakterizovať jednotlivé kresťan-

ské denominácie na Slovensku a 

objaviť spoločné  základy viery ak-

ceptovať existenciu kresťanských 

denominácií ako dôsledok historic-

kého vývinu oceniť asertívnu komu-

nikáciu a správanie ako prejav spo-

lupráce rozvíjať postoj tolerancie 

ku  

Metódy:  

Vysvetľovanie  

Rozhovor  

Metóda opakovania a 

precvičovania vedomostí 

(písomné opakovanie, 

opakovací rozhovor, do-

máca úloha) Práca s kni-

hou  

Rozbor žiackych prác  

Projektová práca  

  

Formy: Skupinová,  

individuálna práca, práca 

vo dvojiciach, výklad  

Multikultúrna vý-
chova:  
Bohoslužba slova a 

bohoslužba obety,  

Posledná večera a 

svätá omša Osob-

nostný a sociálny 

rozvoj žiaka:  

Osobný žalm a  
osobná modlitba 
Mediálna výchova:  
Kritický hodnotí  

hovorený a písaný 

text  

Žiak aktívne sa po-
dieľa na ochrane 
životného prostre-
dia  

(triedenie odpadu v 

domácnosti, udržia-

vanie čistoty v prí-

rode, šetrenie  

energiami a 
zdrojmi)  je otvo-
rený pre ekume-
nický dialóg medzi 
kresťanskými de-
nomináciami na 
Slovensku  je si ve-
domý prebratia 
zodpovednosť za 
angažovanosť  

v spoločnosti  

  

Ústne  

skúšanie  

  

Písomné skúša-

nie  

  

Pracovná  

aktivita žiaka  

  

  



 

 

    kresťanom iných denominácií for-

movať postoj spolupráce v ekume-

nickom duchu v sociálnej oblasti  

    

  

  

 

 

  

  



 

 

Telesná a športová výchova  
 

 

  

Charakteristika predmetu  
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej staros-

tlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu pro-

stredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. 

Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdra-

vého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré  súvisia  s poznaním  a starostlivosťou   o   vlastné  telo,  pohybový  

rozvoj,  zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho  života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia 

zdravia, princípy  prevencie  proti  civilizačným  ochoreniam,  metódy  rozvoja  pohybových schopností a pohybovej 

výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím  princípy  úpravy  zdravotných  

porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej   zdatnosti   a telovýchovných   činnos-

tiach z   viacerých  druhov  športových  disciplín. Je  vedený k pochopeniu  kvality  pohybu  ako  dôležitej   súčasti   

svojho   komplexného   rozvoja,  k  zorientovaniu  sa  vo výbere pohybu pri vyskytujúcich  sa  zdravotných  poruchách  

a ich  prevencii,  k  poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa. Na jednotlivých 

stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex   predmetových   a  kľúčových  kompetencií  spolu  s  osvojenými  te-

lovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a 

výrazom jeho životnej filozofie. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, 

športe, zdraví a zdravom životnom  štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania teles-

nej a športovej výchovy  

  

Ciele vyučovacieho predmetu   
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 pohy-

bovú 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 (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), 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 o svoje zdravie.  

  

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci :  

- porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za svoje zdravie;  

- vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca;  

- osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s 

osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím;  

- vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkon-

nosti a telesnej zdatnosti;  

- porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných 

oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení;  

Telesná a športová výchova 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 2 2 2 2 

Časová dotácia za 

šk. rok 

66 66 66 66 



 

 

- boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do spoluorgani-

zovania športovej činnosti pre iných;  

- rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových 

činností;  

- osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia prvej pomoci;  

- racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia;   

  

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí pro-

stredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú proce-

suálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a čin-

nosti. Za kľúčové kompetencie  sa  považujú  –  komunikácia  v  materinskom   jazyku,   komunikácia  v cudzích  jazy-

koch,  matematická  gramotnosť a kompetencie  v  oblasti   prírodných   vied   a   technológií,   kompetencie   v  oblasti   

informačných a komunikačných technológií, učiť sa učiť, sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské kompeten-

cie a kultúrne  
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Učebné osnovy  
  

Telesná a športová výchova – dievčatá – príma – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

 7  Testovanie Diagnostika 
všeobecnej pohybovej 
výkonnosti, batériou  

motorických testov  

  

Osvojiť si terminológiu tes-
tov :   

Člnkový beh         

Sed-ľah                   

12 min beh         Skok z 
miesta     

Výdrž v zhybe  

Žiak vie:              

Zhodnotiť svoju pohybovú a 

výkonnostnú úroveň, rozví-

jať silu rôznych svalových 

skupín s využitím viacerých 

pohybových  

prostriedkov  

  

názorná ukážka  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 
pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uve-
domuje si svoje  

ďalšie rozvojové mož-

nosť  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

Ochrana života 

a zdravia  
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 8 Atletika  

Beh   

Bežecká abeceda tech-
nika behu Pohybové hry 
na Rozvoj rýchlosti a ob-
ratnosti  

Štarty z rôznych polôh 

nízky a polovysoký štart  

Beh 60m na čas,  

odrazové cvičenia  

Beh 800m  

Vytrvalostný beh 2 krát 
10 min.  
Intervalový beh 

Hod kriketovou 

loptičkou nácvik na 

výkon  

Cvičenia s plnými lop-
tami, rozvoj  

výbušnej sily  

  

základná terminológia a 
systematika atletických  

disciplín  

-technika atletických dis-
ciplín  

-základné pravidlá 

súťaženia a rozho-

dovania atletických 

súťaží -organizácia 

súťaží -zásady fair-

play  

-bezpečnosť a úrazová zá-
brana  

-zásady hygieny a vplyv 

atletiky na zdravý vývin 

mládeže  

  

Žiak vie: charakterizovať 
základné atletické dis-
ciplíny  

demonštrovať pohybovým vý-
konom osvojované  

atletické disciplíny s prihliad-

nutím na svoje individuálne 

predpoklady vybrať vhodné 

atletické prostriedky pre roz-

voj svojich kondičných a koor-

dinačných schopností rozvoj 

pohybovej zdatnosti zapojiť 

sa ako pomocník do organizá-

cie a rozhodovania súťaží 

uplatňovať zásady fair play 

ako súťažiaci, rozhodca, orga-

nizátor a divák zhodnotiť za-

ťaženie podľa pulzovej frek-

vencie reálne prijímať výhry aj 

prehry  

  

skupinová práca 

precvičovanie zdo-

konaľovanie  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  

exkurzia  

  

Spôsobilosti sociálne 
a personálne dokáže 
odhadnúť a korigovať 
dôsledky vlastného 
správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

Regionálna  

výchova  
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 5  Hádzaná     

Prípravné hry Vybí-

janá   Prihrávky na 

mieste, v pohybe, 

streľba z miesta Zdo-

konaľovanie prihrávok 

a streľby Hra  

družstiev, základné  

pravidlá hry              Pri-

hrávky v pohybe, 

streľba z pohybu, bráne-

nie hráča s loptou aj bez 

lopty     

Zdokonaľovanie prihrá-

vok, streľby, dribling, 

bránenie hráča Hra 

družstiev – osobná ob-

rana  

Zdokonaľovanie HČJ, 
nácvik HK pri  

prečíslení             Hra 

družstiev         

Hra družstiev   

Kontrolné cvičenia  

systematika herných 
činností, základná ter-
minológia technika her-
ných činností jednot-
livca herné kombinácie 
a herné systémy herný 
výkon v športovej hre, 
hodnotenie športového 
výkonu funkcie hráčov 
na jednotlivých postoch 

základné pravidlá hry 
organizácia jedno-
duchej súťaže (rozhod-
covia, časomerači, zapi-
sovatelia, pozorovatelia 
a pod.)  

  

  

Žiak vie: zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich individuál-

nych predpokladov vykonať 

ukážku HČJ  tvorivo apliko-

vať pohybové zručnosti v 

hre, zápase dohodnúť sa na 

jednoduchej taktike (spolu-

práci) vedúcej k úspechu 

družstva zhodnotiť svoju 

úroveň pohybových zruč-

ností (sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na ich 

zlepšenie zapojiť sa do roz-

hodovania a organizácie zá-

pasu využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti konať v 

duchu fair play, reálne prijí-

mať výhry aj prehry  

  

  

názorná ukážka sku-
pinová práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie vý-
konu a klasifikácia 
nácvik hernej 
kombinácie video  
  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

kriticky hodnotí svoj 
pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 
ďalšie rozvojové 
možnosti je tole-

rantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

Regionálna vý-
chova  
  

  

  

  

 5 Moderná gymnastika 
Cvičenia bez náčinia 
kroky, poskoky, obraty     

Cvičenia so švihadlom     

Cvičenia so švihadlom     

Cvičenia s loptou  

Základná terminológia 

obraty poskoky kroky 

rozpoznávať s náčiním 

a bez náčinia   

Žiak vie :  

Koordinovať svoje pohyby, 

zvláda cvičebné kroky obraty 

poskoky s náčiním aj bez náči-

nia  

Hodnotí svoj estetický  pre-
jav  

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia  

Mať radosť a pohodu 

z cvičenia  

  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj   

Ochrana života 

a zdravia Regio-

nálna výchova  
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 9  Športová gymnastika 
Kondičné  

a koordinačné cvičenia, 

prípravné cvičenia Ko-

túľ vpred a väzby  

Kotúľ vpred a väzby  

Kotúle zdokonaľovanie 

Prípravné cvičenia pre 

stojky, stojka na lopat-

kách  

Stojka na hlave – nácvik, 
cvičenie na kladine  

Zdokonaľovanie stojok 

a kotúľov vo väzbách 

cvičenia na kladine Prí-

pravné cvičenia a ná-

cvik stojky na rukách  

Stojka na rukách s 

dopomocou, s preva-

lom do kotúľa vpred  

Nácvik kotúľ letmo, 

nácvik krátkej zostavy 

z akrobacie  

Precvičovanie krátkej 
zostavy  z akrobacie, 
kotúľ letmo Zdokona-
ľovanie akrobacie a 
krátkej zostavy  

Kontrola- zostava z 

akrobacie  Preskok- 

prípravné cvičenia, 

technika roznožky a 

zásady držania tela, 

správne držanie tela, 

chybné držanie tela zá-
kladné názvoslovie te-

lesných cvičení pohy-

bové prostriedky všeo-

becnej gymnastiky prí-

pravné, imitačné cviče-

nie, metodický postup 

osvojovania a zdokona-

ľovania polôh, pohybov, 

cvičebných tvarov, vä-

zieb zdravotne oriento-

vaná zdatnosť, pohy-

bový režim  

pozitívny životný štýl 
disciplíny a cvičebný ob-
sah športovej gymnas-

tiky žien, športového 
aerobiku, modernej 

gymnastiky, gymteamu 
zásady motorického 
učenia v gymnastických 
športoch, organizácia 

pretekov zásady bez-
pečného správania, do-
pomoc,  

záchrana pri cvičení  

 

Žiak vie: charakterizovať 

základné gymnastické 

športy správne pomeno-

vať osvojované cvičebné 

polohy, pohyby a cvi-

čebné tvary prakticky 

ukázať základné cvi-

čebné tvary, imitačné 

cvičenia, prípravné cviče-

nia a predviesť krátku 

zostavu s prihliadnutím 

na svoje individuálne 

predpoklady poskytnúť 

dopomoc a záchranu  

zostaviť a viesť rozcvičenie pre 
vybratú gymnastickú dis-
ciplínu  

ohodnotiť svoju gymnastickú 

úroveň, označiť nedostatky a 

ich možné príčiny vysvetliť 

vplyv gymnastických cvičení 

na telesnú zdatnosť, zdravie a 

začleniť prostriedky gymnas-

tiky do svojho  

pohybového režimu  

 

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie pohybové de-

monštrácie  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia ná-
zorná ukážka skupi-
nová práca precvi-
čovanie Kontrola 
preskoky a hrazda  

Prekážková dráha z 

gymnastického ná-

radia na čas 

Spôsobilosti so-

ciálne a personálne 

dokáže odhadnúť a 
korigovať dôsledky 

vlastného správania 
a konania  

a uplatňovať so-

ciálne prospešné 
zmeny v medzio-

sobných vzťahoch 

efektívne zdokona-

ľovanie cvičenia vo 

dvojiciach spolu-

pracuje v skupine, 

uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v 

tíme, kde dokáže  

tvorivo prispievať pri 
dosahovaní  

spoločných cieľov  

 

 

 

Osobnostný 
a sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  
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skrčky cez kozu na 

šírku  

Zdokonaľovanie pre-
skoky cvičenia na 
hrazde  

Preskoky a cvičenia na 
hrazde  

 

 5  Stolný tenis Základné 
údery forhend, bec-
khend, podanie  

Zdokonaľovanie úderov, 

dvojhra, kolotoč  

Hra s upravenými 

pravidlami Hra -  

dvojhra , štvorhra  

Zdokonaľovanie HČJ,  

hra  

Hra - turnaj 

Terminológia úderov  

Základné pravidlá  

  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dĺžku, 

razanciu správne podávať  

  

názorná ukážka sku-
pinová práca  

precvičovanie 

HČJ zdokona-

ľovanie hod-

notenie vý-

konu a klasifi-

kácia nácvik 

hernej kombi-

nácie  

 

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje ďaľ-

šie rozvojové mož-

nosti  

 

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia Regio-
nálna výchova   
 

 

 5  Korčuľovanie  

Jazda vpred  

Brzdenie, hry na ľade 

Jazda vzad, prekladanie 

súťaže Pohybové hry na 

ľade  

Súťaže  

Bezpečnosť a úrazová zá-
brana  

Organizácia súťaží  

Základná terminológia  

Zásady fair - play  

  

Žiak vie .  

Zvládnuť pohyb na  

korčuliach   

Rozvíja pohybovú zdatnosť  

Reálne prijímať výhry a pre-

hry  Zapojiť sa ako pomocník 

do organizovania súťaží   

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupinová 

práca zdokonaľova-

nie hodnotenie vý-

konu  

  

  

mať radosť z pohybu  

  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj   

Ochrana života a 

zdravia Regio-

nálna výchova   
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 4  Moderná gymnastika  

Cvičenia so švihadlom  

Cvičenia so švihadlom  

Cvičenia s loptou  

Cvičenia s loptou  

  

  

základná terminológia ta-

nečné kroky, obraty, po-

stoje, skoky, pohyby 

hlavy, hrudníka, bokov, 

paží  

  

Žiak vie: vytvoriť pohybový 

motív pri cvičení s loptou a 

švihadlom ohodnotiť pohyb z 

hľadiska  svojho vnímania a 

prežívania podieľať sa spolu-

prácou na tvorbe spoločného 

vystúpenia  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupinová 

práca zdokonaľova-

nie hodnotenie vý-

konu  

  

  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí 
svoj pokrok, prijíma  

spätnú väzbu  

  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj   

Ochrana života a 

zdravia Regio-

nálna výchova   

 6 Basketbal  

Pravidlá hry, prípravné 

hry a cvičenia Prípravné 

hry  

Držanie lopty, dribling, 
technika streľby pri-

hrávky na mieste Zdoko-
naľovanie prihrávok, 

streľby a driblingu  

Hra s upravenými pra-
vidlami  

Prihrávky v pohybe, 

dribling zmeny smeru, 

bránenie hráča s loptou 

a bez lopty  

Zdokonaľovanie HČJ 

Hra družstiev – 

osobná obrana 

Streľba z pohybu 

dvojtaktom,  HK 

„hoď a bež“  

Zdokonaľovanie dvoj-
taktu, nácvik HK pri  

terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných 

činností jednotlivca -

herné kombinácie a 

herné systémy herný 

výkon v basketbale -

funkcie hráčov na 

jednotlivých postoch  

-základné pravidlá -organi-
zovanie jednoduchej súťaže 
– rozhodovanie, zapisova-
teľ, časomer atletických dis-
ciplín  

  

  

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -viesť 

kondičnú prípravu, základné 

kondičné a koordinačné 

schopnosti -prihrávku jed-

nou rukou od  

pleca, dribling  

-ovláda streľbu zhora 
z miesta, z krátkej 
vzdialenosti  

-brániť hráča bez lopty a s  

loptou názorná ukážka  

  

  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupinová 

práca zdokonaľova-

nie hodnotenie výkon  

  

  

  

Spôsobilosti so-

ciálne a personálne 

-dokáže odhadnúť 

a korigovať dô-

sledky vlastného 

správania a kona-

nia  

a uplatňovať so-

ciálne prospešné 

zmeny v medzio-

sobných vzťahoch -
efektívne spolupra-

cuje v skupine, uve-

domuje si svoju 

zodpovednosť v 

tíme, kde dokáže  

tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoloč-

ných cieľov  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna vý-
chova   
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prečíslení Hra druž-

stiev Zdokonaľovanie 

HČJ a hra družstiev 

Kontrolné cvičenia  

Kontrolné cvičenia 

 

 5 Atletika Prerušovaný 

beh v teréne Pohy-

bové hry Technika 

skoku do diaľky  

Zdokonaľovanie skoku  

do diaľky Štafetový 

beh  

Skok do diaľky na výkon  

Vytrvalostný beh 500m  

na čas  

Hod kriketovou loptičkou  

Atletický viacboj  

Atletický viacboj  

  

  

  

technika atletických dis-

ciplín základné pravidlá 
súťaženia a rozhodovania 

atletických súťaží organi-
zácia súťaží zásady fair-

play bezpečnosť a úra-
zová zábrana zásady hy-

gieny a vplyv atletiky na 
zdravý vývin mládeže  

  

  

Žiak vie: charakterizovať 
základné atletické dis-
ciplíny  

demonštrovať pohybovým vý-
konom osvojované  

atletické disciplíny s prihliad-

nutím na svoje individuálne 

predpoklady vybrať vhodné 

atletické prostriedky pre roz-

voj svojich kondičných a ko-

ordinačných schopností roz-

voj pohybovej zdatnosti za-

pojiť sa ako pomocník do or-

ganizácie a rozhodovania sú-

ťaží uplatňovať zásady fair 

play ako súťažiaci, rozhodca, 

organizátor a divák zhodnotiť 

zaťaženie podľa pulzovej 

frekvencie reálne prijímať vý-

hry aj prehry  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkonu  

  

  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-
domuje si svoje ďaľ-

šie rozvojové mož-

nosti  

-je tolerantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

Regionálna  

výchova  
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 5  Bedminton  

Technika základných 
úderov Hra bez siete,  

zdokonaľovanie úderov 
Hra bez siete  

Hra ponad sieť  

Hra ponad sieť  

Hra turnaj  

  

Terminológia úderov  

Základné pravidlá  

  

  

  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dľžku,  

razanciu správne podávať  

  

  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkonu   

Spôsobilosti sociálne 

a personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

Regionálna vý-

chova  

 2  VPV testy  výstupné  

VPV testy výstupné  

VPV testy výstupné VPV 

testy výstupné, vyhodno-

tenie koncoročné  

Osvojiť si terminológiu 
testov : Člnkový beh        

Sed-ľah                  

12 min beh         

Skok z miesta   Výdrž v  

zhybe  

  

Žiak vie:             

 Zhodnotiť svoju pohybovú a 

výkonnostnú úroveň, rozvíjať 

silu rôznych svalových skupín 

s využitím viacerých pohybo-

vých  

prostriedkov  

  

názorná ukážka  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  
  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové mož-

nosti  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana života 
a zdravia  
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   Telesná a športová výchova – chlapci – príma – inovovaná   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

 7  Testovanie Diagnostika 
všeobecnej pohybovej 
výkonnosti, batériou  

motorických testov  

  

Osvojiť si terminológiu tes-

tov : Člnkový beh       Sed-

ľah                   

12 min beh         

Skok z miesta   Výdrž v  

zhybe  

  

Žiak vie:             

Zhodnotiť svoju pohybovú a 

výkonnostnú úroveň, rozví-

jať silu rôznych svalových 

skupín s využitím viacerých 

pohybových  

prostriedkov  

  

názorná ukážka  

  

  

  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové mož-

nosti  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

   

  

 8 Atletika  

Beh                

Bežecká abeceda tech-
nika behu Pohybové hry 
na Rozvoj rýchlosti a ob-
ratnosti  

Štarty z rôznych 

polôh nízky a polo-

vys. štart Beh 60m 

na čas, odrazové 

cvičenia Beh 

1500m na čas Vytr-

valostný beh 2 krát 

10 min. Intervalový 

beh Hod kriketo-

vou loptičkou ná-

cvik na výkon  

základná terminológia a 
sytematika atletických  

disciplín  

technika atletických 

disciplín základné pra-

vidlá súťaženia a roz-

hodovania atletických 

súťaží organizácia sú-

ťaží zásady fair-play 

bezpečnosť a úrazová 

zábrana  

zásady hygieny a vplyv 

atletiky na zdravý vývin 

mládeže  

 

Žiak vie chharakterizovať zá-
kladné atletické disciplíny de-
monštrovať pohybovým výko-
nom osvojované  

atletické disciplíny s prihliadnu-
tím na svoje individuálne pred-
poklady vybrať vhodné atle-
tické prostriedky pre rozvoj 
svojich kondičných a koordi-
načných schopností rozvoj po-
hybovej zdatnosti zapojiť sa 
ako pomocník do organizácie a 

rozhodovania súťaží uplatňovať 
zásady fair play ako súťažiaci, 
rozhodca, organizátor a divák 
zhodnotiť zaťaženie podľa pul-
zovej frekvencie reálne prijímať 
výhry aj prehry  

skupinová práca 

precvičovanie zdo-

konaľovanie  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  
exkurzia  

  

  

Spôsobilosti sociálne 

a personálne dokáže 
odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  

  



 

411  

Cvičenia s plnými lop-

tami, rozvoj výbušnej 

sily 

 

 

 5 Hádzaná   Prípravné hry 

Vybíjaná     Prihrávky na 

mieste, v pohybe, streľba z 

miesta Zdokonaľovanie pri-

hrávok a streľby Hra  

družstiev, základné  

pravidlá hry              Prihrávky 

v pohybe, streľba z pohybu, 

bránenie hráča s loptou aj 

bez lopty     

Zdokonaľovanie prihrávok, 

streľby, dribling, bránenie 

hráča Hra družstiev – osobná 

obrana  

Zdokonaľovanie HČJ,  

nácvik HK pri prečíslení, Hra  

družstiev, Hra družstiev   

Kontrolné cvičenia  

systematika her-

ných činností, zá-

kladná terminológia  

technika herných činností  

jednotlivca herné kom-
binácie a herné systémy 
herný výkon v športovej 
hre, hodnotenie športo-
vého výkonu funkcie 
hráčov na jednotlivých 
postoch základné pra-
vidlá hry organizácia 
jednoduchej súťaže 
(rozhodcovia, časome-
rači, zapisovatelia, po-
zorovatelia a pod.)  

  

  

Žiak vie:  

zvládnuť základné pohybové 

zručnosti na úrovni svojich 

individuálnych predpokla-

dov vykonať ukážku HČJ  

tvorivo aplikovať pohybové 

zručnosti v hre, zápase do-

hodnúť sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) vedúcej 

k úspechu družstva zhodno-

tiť svoju úroveň pohybových 

zručností (sebahodnotenie) 

a nájsť prostriedky na ich 

zlepšenie zapojiť sa do roz-

hodovania a organizácie zá-

pasu využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti konať v 

duchu fair play, reálne prijí-

mať výhry aj prehry  

názorná ukážka sku-
pinová práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie vý-
konu a klasifikácia 
nácvik hernej 
kombinácie video  
  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-
domuje si svoje 
ďalšie rozvojové 
možnosti je tole-

rantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  

 5  Minifutbal            Hra 
družstiev, diagnostika 
úrovne  

HČJ a hra družstiev  

HČJ a hra družstiev  

Hra družstiev  

Systematika herných čin-

ností  

Základná terminológia 

Technika herných čin-

ností jednotlivca Herný 

výkon v športovej  

hre  

Žiak vie :  

Zvládnuť základné pohybové 

zručnosti na úrovni svojich in-

dividuálnych predpokladov  

Vykonať ukážku HČJ  

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia  

Mať radosť a pohodu z 
hry  

Kriticky hodnotí svoj  

pokrok je tolerantný 

k neúspechom svo-

jich žiakov  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana života a 

zdravia  



 

412  

 9  Športová gymnastika Kon-
dičné  

a koordinačné cvičenia, prí-

pravné cvičenia Kotúľ vpred 

a väzby  

Kotúľ vpred a väzby  
Kotúle zdokonaľovanie Prí-
pravné cvičenia pre stojky, 
stojka na lopatkách  
Stojka na hlave – nácvik,  

Zdokonaľovanie stojek  

a kotúľov vo väzbách a ob-
menách  

Prípravné cvičenia a ná-
cvik stojky na rukách  

Stojka na rukách s dopo-

mocou, s prevalom do ko-

túľa vpred  

Nácvik kotúľ letmo, nácvik 
krátkej zostavy z akrobacie  

Precvičovanie krátkej zos-
tavy  z akrobacie, kotúľ 
letmo Zdokonaľovanie ak-
robacie a krátkej zostavy  

Kontrola- zostava z akroba-

cie  Preskok- prípravné cvi-

čenia, technika roznožky a 

skrčky cez kozu na šírku 

Zdokonaľovanie preskoky 

cvičenia na hrazde  

Preskoky a cvičenia na 
hrazde  

zásady držania tela, 

správne držanie tela, 

chybné držanie tela zá-
kladné názvoslovie teles-

ných cvičení pohybové 
prostriedky všeobecnej 

gymnastiky prípravné, 

imitačné cvičenie, meto-
dický postup osvojovania 

a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných 
tvarov, väzieb zdravotne 

orientovaná zdatnosť, 

pohybový režim  

pozitívny životný štýl 

disciplíny a cvičebný ob-

sah športovej gymnas-
tiky chlapcov športo-

vého aerobik zásady 

motorického učenia v 

gymnastických špor-
toch, organizácia prete-

kov zásady bezpečného 

správania, dopomoc,  

záchrana pri cvičení  

 

Žiak vie: charakterizovať zá-
kladné gymnastické športy 
správne pomenovať osvojo-
vané cvičebné polohy, po-
hyby a cvičebné tvary prak-
ticky ukázať základné cvi-
čebné tvary, imitačné cviče-
nia, prípravné cvičenia a 
predviesť krátku zostavu s 
prihliadnutím na svoje indi-

viduálne predpoklady po-
skytnúť dopomoc a zá-
chranu  

zostaviť a viesť rozcvičenie pre 
vybratú gymnastickú dis-
ciplínu  

ohodnotiť svoju gymnastickú 

úroveň, označiť nedostatky a 

ich možné príčiny vysvetliť 

vplyv gymnastických cvičení 

na telesnú zdatnosť, zdravie a 

začleniť prostriedky gymnas-

tiky do svojho  

pohybového režimu  

 

názorná ukážka 

skupinová práca 

precvičovanie zdo-

konaľovanie pohy-

bové demonštrácie 

hodnotenie vý-

konu a klasifikácia 

názorná ukážka 

skupinová práca 

precvičovanie zdo-

konaľovanie cviče-

nia vo dvojiciach 

názorná ukážka 

skupinová práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia nácvik 

hernej kombinácie 

Spôsobilosti sociálne 

a personálne dokáže 

odhadnúť a korigovať 
dôsledky vlastného 

správania a konania a 
uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-
hoch efektívne spolu-

pracuje v skupine, 

uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, 

kde dokáže  

tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoloč-

ných cieľov 

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana života a 
zdravia  
 
 
 
 
 
 
Regionálna vý-
chova   
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Kontrola preskoky a hrazda  

Prekážková dráha z gymnas-

tického náradia na čas 

 

 5 Stolný tenis  

Základné údery forhend, 
bekhend, podanie  

Zdokonaľovanie úderov, 

dvojhra, kolotoč  

Hra s upravenými pra-
vidlami  

Hra -  dvojhra, štvorhra 
Zdokonaľovanie HČJ,  
hra, Hra - turnaj 

Terminológia úderov Zá-

kladné pravidlá  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dĺžku,  

razanciu správne podávať 

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdokona-

ľovanie hodnotenie 

výkonu  

 

Spôsobilosť k celoži-

votnému učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové mož-
nosti je tolerantný  

k neúspechom 

svojich spolužia-

kov 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

 

 

 5  Korčuľovanie  

Jazda vpred  

Brzdenie, hry na ľade 

Jazda vzad, prekladanie 

súťaže Pohybové hry na 

ľade  

Súťaže  

Bezpečnosť a úrazová zá-
brana  

Organizácia súťaží  

Základná terminológia 
Zásady fair - play  

  

Žiak vie .  

Zvládnuť pohyb na  

korčuliach   

Rozvíja pohybovú zdatnosť  

Reálne prijímať výhry a 

prehry  

Zapojiť sa ako pomocník do 

organizovania súťaží   

názorná ukážka 

precvičovanie  sku-

pinová práca zdo-

konaľovanie hod-

notenie výkon  

  

Mať radosť z pohybu  

  

Osobnostný a 
sociálny roz-
voj   

Ochrana života a 

zdravia Regio-

nálna  

výchova  
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 4 Minifutbal            Hra 

družstiev, diagnos-

tika úrovne HČJ a hra 
družstiev  

HČJ a hra družstiev  

Hra družstiev  

  

Systematika herných čin-

ností  

Základná terminológia 

Technika herných čin-

ností jednotlivca Herný 

výkon v športovej  

hre  

  

Žiak vie :  

Zvládnuť základné pohybové 

zručnosti na úrovni svojich in-

dividuálnych predpokladov  

Vykonať ukážku HČJ  

názorná ukážka 

precvičovanie  

skupinová práca 

zdokonaľovanie 

hodnotenie  vý-

konu  

  

Spôsobilosť k celoži-

votnému učeniu sa: 

kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové 

možnosti  

Osobnostný a 
sociálny roz-
voj   

Ochrana života a 
zdravia Regio-
nálna  

výchova   

  

 6 Basketbal  

Pravidlá hry, prípravné 

hry a cvičenia Prípravné 

hry  

Držanie lopty, dribling, 

technika streľby pri-

hrávky na mieste  

Zdokonaľovanie prihrá-
vok, streľby a driblingu  

Hra s upravenými pra-
vidlami  

Prihrávky v pohybe, 

dribling zmeny smeru, 

bránenie hráča s loptou 

a bez lopty Zdokonaľo-

vanie HČJ Hra družstiev 

– osobná obrana  

Streľba z pohybu 

dvojtaktom,  HK 

„hoď a bež“  

Zdokonaľovanie dvoj-
taktu, nácvik HK pri  

terminológia, systema-

tika herných činností -

technika herných čin-

ností jednotlivca -herné 

kombinácie a herné sys-

témy herný výkon v bas-

ketbale  

-funkcie hráčov na jed-
notlivých postoch  

-základné pravidlá -orga-
nizovanie jednoduchej 
súťaže – rozhodovanie, 
zapisovateľ, časomer at-
letických disciplín  
  

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -viesť 

kondičnú prípravu, zá-

kladné kondičné a koordi-

načné schopnosti -pri-

hrávku jednou rukou od 

pleca, dribling  

-ovláda streľbu 
zhora z miesta, z 
krátkej vzdialenosti  

-brániť hráča bez lopty a s  

loptou názorná ukážka  

  

názorná ukážka 

precvičovanie  sku-

pinová práca zdo-

konaľovanie hod-

notenie výkon  

  

  

Spôsobilosti sociálne 

a personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať  sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch -efektívne spo-

lupracuje v skupine, 

uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, 

kde dokáže  

tvorivo prispievať pri 
dosahovaní  

spoločných cieľov  

 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  
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prečíslení Hra druž-

stiev Zdokonaľova-

nie HČJ a hra druž-

stiev Kontrolné cvi-

čenia  

Kontrolné cvičenia 

 

 5 Atletika Prerušovaný 
beh v  

teréne Pohybové hry 

Technika skoku do 

diaľky  

Zdokonaľovanie skoku  

do diaľky Štafetový 

beh Skok do diaľky na 

výkon  

Vytrvalostný beh 500m na 

čas  

Hod kriketovou loptičkou  

Atletický viacboj  

Atletický viacboj  

  

technika atletických dis-
ciplín základné pravidlá 
súťaženia a rozhodovania 
atletických súťaží organi-
zácia súťaží zásady fair-
play bezpečnosť a úra-
zová zábrana zásady hy-
gieny a vplyv atletiky na 
zdravý vývin mládeže  

  

Žiak vie: charakterizovať 

základné atletické dis-

ciplíny  

demonštrovať pohybovým vý-
konom osvojované  

atletické disciplíny s prihliad-

nutím  svoje individuálne 

predpoklady vybrať vhodné 

atletické prostriedky pre roz-

voj svojich kondičných a ko-

ordinačných schopností roz-

voj pohybovej zdatnosti zapo-

jiť sa ako pomocník do orga-

nizácie a rozhodovania súťaží 

uplatňovať zásady fair play 

ako súťažiaci, rozhodca, orga-

nizátor a divák zhodnotiť za-

Názorná ukážka 

Skupinová práca 

zdokonaľovanie  

Spôsobilosti sociálne 

a personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana života a 
zdravia   
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ťaženie podľa pulzovej frek-

vencie reálne prijímať výhry 

aj prehry  

 5  Bedminton  

Technika základných 

úderov Hra bez siete, 

zdokonaľovanie úderov 

Hra bez siete  

Hra ponad sieť Hra ponad 

sieť Hra turnaj 

Terminológia úderov Zá-

kladné pravidlá  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dĺžku,  

razanciu správne podávať  

  

  Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové 

možnosti 

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  
  

Regionálna vý-

chova   

 

  2  VPV testy  výstupné  

VPV testy výstupné  

VPV testy výstupné VPV 

testy výstupné, vyhodnote-

nie koncoročné  

Osvojiť si terminológiu 

testov : Člnkový beh       

Sed-ľah                  

12 min beh         

Skok z miesta   Výdrž v  

zhybe  

  

Žiak vie:            

Zhodnotiť svoju pohybovú a 

výkonnostnú úroveň, rozví-

jať silu rôznych svalových 

skupín s využitím viacerých 

pohybových  

prostriedkov  

  

názorná ukážka  

  

  

  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové mož-

nosti  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  
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   Telesná a športová výchova – dievčatá – sekunda – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  

Prierezové 

témy  

 1 Pohybové hry na        

rozvoj rýchlosti a        ob-

ratnosti.  

Vedieť diagnostikovať  a 

posúdiť úroveň svojej  

pohybovej výkonnosti te-

lesného rozvoja podľa  

daných noriem  

Vo všetkých disciplínách ma-

ximálny výkon podľa indivi-

duálnych schopností  a mož-

ností  

  

Skupinová, moti-
vačná, osobný  

príklad   

  

Spôsobilosti sociálne a 
personálne  

  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

 8  Atletika  

Beh   

Bežecká abeceda tech-
nika behu Pohybové hry 
na Rozvoj rýchlosti a ob-
ratnosti  

Štarty z rôznych polôh 

nízky a polovysoký 

štart  

Beh 60m na čas,  

odrazové cvičenia  

Beh 800m  

Vytrvalostný beh 2 krát 
10 min.  

Intervalový beh 

Hod kriketovou 

loptičkou nácvik na 

výkon  

základná terminológia a 
systematika atletických  

disciplín  

-technika atletických dis-
ciplín  
-základné pravidlá súťa-

ženia a rozhodovania 

atletických súťaží -orga-

nizácia súťaží -zásady 

fair-play -bezpečnosť a 

úrazová zábrana  

-zásady hygieny a vplyv 

atletiky na zdravý vývin 

mládeže  

Žiak vie:  

charakterizovať základné atle-
tické disciplíny  

demonštrovať pohybovým vý-
konom osvojované  
atletické disciplíny s prihliadnu-

tím na svoje individuálne pred-
poklady vybrať vhodné atle-

tické prostriedky pre rozvoj 
svojich kondičných a koordi-
načných schopností rozvoj po-

hybovej zdatnosti zapojiť sa 
ako pomocník do organizácie a 
rozhodovania súťaží uplatňovať 
zásady fair play ako súťažiaci, 

rozhodca, organizátor a divák 
zhodnotiť zaťaženie podľa pul-

zovej frekvencie reálne prijímať 
výhry aj prehry  

 

skupinová práca 

precvičovanie zdo-

konaľovanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia exkur-

zia  

  

Spôsobilosti sociálne 
a personálne dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 
správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  

  

Regionálna vý-
chova  
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Cvičenia s plnými lop-

tami, rozvoj výbušnej sily 

 

 6 Hádzaná     

Prípravné hry Vybí-

janá   Prihrávky na 

mieste, v pohybe, 

streľba z miesta Zdo-

konaľovanie prihrá-

vok a streľby Hra  

družstiev, základné  

pravidlá hry              Pri-

hrávky v pohybe, 

streľba z pohybu, brá-

nenie hráča s loptou aj 

bez lopty     

Zdokonaľovanie prihrá-

vok, streľby, dribling, 

bránenie hráča Hra 

družstiev – osobná ob-

rana  

Zdokonaľovanie HČJ,  

nácvik HK pri  

prečíslení             Hra 

družstiev         

Hra družstiev   

Kontrolné cvičenia  

systematika herných čin-
ností, základná termino-

lógia technika herných 

činností jednotlivca 

herné kombinácie a 

herné systémy herný vý-

kon v športovej hre, 

hodnotenie športového 
výkonu funkcie hráčov 

na jednotlivých postoch 

základné pravidlá hry or-
ganizácia jednoduchej 

súťaže (rozhodcovia, ča-

somerači, zapisovatelia, 

pozorovatelia a pod.)  

  

  

Žiak vie:  

zvládnuť základné pohybové 

zručnosti na úrovni svojich 

individuálnych predpokla-

dov vykonať ukážku HČJ  

tvorivo aplikovať pohybové 

zručnosti v hre, zápase do-

hodnúť sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) vedúcej 

k úspechu družstva zhodno-

tiť svoju úroveň pohybových 

zručností (sebahodnotenie) 

a nájsť prostriedky na ich 

zlepšenie zapojiť sa do roz-

hodovania a organizácie zá-

pasu využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti konať v 

duchu fair play, reálne prijí-

mať výhry aj prehry  

  

  

názorná ukážka sku-
pinová práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie vý-
konu a klasifikácia 
nácvik hernej 
kombinácie video  
  

Spôsobilosť k celo-

životnému učeniu 

sa: kriticky hodnotí 

svoj pokrok, pri-

jíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si 

svoje ďalšie rozvo-

jové možnosti je 

tolerantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  
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 4  Moderná gymnastika 
Cvičenia bez náčinia 
kroky, poskoky, obraty     

Cvičenia so švihadlom     

Cvičenia so švihadlom     

Cvičenia s loptou  

  

Základná terminológia 

obraty poskoky kroky 

rozpoznávať s náčiním 

a bez náčinia   

  

Žiak vie :  

Koordinovať svoje pohyby, 

zvláda cvičebné kroky obraty 

poskoky s náčiním aj bez náči-

nia  

Hodnotí svoj estetický  pre-
jav  

  

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia  

Mať radosť a po-

hodu z cvičenia  

  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj  Ochrana  
života a 

zdravia Re-

gionálna 

výchova  

  10 Športová gymnastika 

Kondičné a koordinačné 

cvičenia, prípravné cvi-

čenia Kotúľ vpred a 

väzby Kotúľ vpred a 

väzby  

Kotúle zdokonaľovanie 
Prípravné cvičenia pre 
stojky, stojka na lopat-
kách  
Stojka na hlave – ná-
cvik, cvičenie na kladine  

Zdokonaľovanie sto-

jok a kotúľov vo väz-

bách cvičenia na kla-

dine Prípravné cviče-

nia a nácvik stojky na 

rukách  

Stojka na rukách s 

dopomocou, s pre-

valom do kotúľa 

vpred  

zásady držania tela, 

správne držanie tela, 

chybné držanie tela zá-

kladné názvoslovie teles-

ných cvičení pohybové 

prostriedky všeobecnej 

gymnastiky prípravné, 

imitačné cvičenie, meto-

dický postup osvojovania 

a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tva-

rov, väzieb zdravotne 

orientovaná zdatnosť, 

pohybový režim  

pozitívny životný štýl dis-
ciplíny a cvičebný obsah 
športovej gymnastiky 
žien, športového aero-
biku, modernej gymnas-
tiky, gymteamu zásady 
motorického učenia v 
gymnastických športoch, 
organizácia pretekov zá-
sady bezpečného sprá-
vania, dopomoc,  

Žiak vie: charakterizovať zá-
kladné gymnastické športy 
správne pomenovať osvojo-
vané cvičebné polohy, po-
hyby a cvičebné tvary prak-
ticky ukázať základné cvi-
čebné tvary, imitačné cviče-
nia, prípravné cvičenia a 
predviesť krátku zostavu s 
prihliadnutím na svoje indi-
viduálne predpoklady po-
skytnúť dopomoc a zá-
chranu  

zostaviť a viesť rozcvičenie pre 
vybratú gymnastickú dis-
ciplínu  
ohodnotiť svoju gymnastickú 

úroveň, označiť nedostatky a 

ich možné príčiny vysvetliť 

vplyv gymnastických cvičení 

na telesnú zdatnosť, zdravie a 

začleniť prostriedky gymnas-

tiky do svojho  

pohybového režimu  

 

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie pohybové  

Spôsobilosti so-

ciálne a personálne 

dokáže odhadnúť a 

korigovať dôsledky 

vlastného správa-

nia  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  
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Nácvik kotúľ letmo, 

nácvik krátkej zostavy 

z akrobacie  

Precvičovanie krát-
kej zostavy  z akro-
bacie, kotúľ letmo 
Zdokonaľovanie ak-
robacie a krátkej 
zostavy  

Kontrola- zostava z 

akrobacie  Preskok- 

prípravné cvičenia, 

technika roznožky a 

skrčky cez kozu na 

šírku Zdokonaľovanie 

preskoky cvičenia na 

hrazde  

Preskoky a cvičenia na 
hrazde  

Kontrola preskoky a 
hrazda  

Prekážková dráha z 

gymnastického nára-

dia na čas 

záchrana pri cvičení  
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 6  Stolný tenis Základné 
údery forhend, bec-
khend, podanie  

Zdokonaľovanie úderov, 

dvojhra, kolotoč  

Hra s upravenými 

pravidlami Hra -  

dvojhra , štvorhra  

Zdokonaľovanie HČJ, hra  

Hra - turnaj  

Terminológia úderov  

Základné pravidlá  

  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dĺžku, 

razanciu správne podávať  

  

  

názorná ukážka sku-
pinová práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia nácvik 
hernej kombinácie  
  

  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 
pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uve-
domuje si svoje ďaľ-
šie rozvojové mož-
nosti  

  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova   

  

  

 6  Korčuľovanie  

Jazda vpred  

Brzdenie, hry na ľade 

Jazda vzad, prekladanie 

súťaže Pohybové hry na 

ľade  

Súťaže  

  

Bezpečnosť a úrazová zá-
brana  

Organizácia súťaží  

Základná terminológia  

Zásady fair - play  

  

  

Žiak vie .  

Zvládnuť pohyb na  

korčuliach   

Rozvíja pohybovú zdatnosť  
Reálne prijímať výhry a pre-
hry  

Zapojiť sa ako pomocník do or-

ganizovania súťaží   

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdokona-

ľovanie hodnotenie 

výkonu  

  

  

mať radosť z pohybu  

  

  

Osobnostný a 
sociálny roz-
voj  Ochrana  

života a 

zdravia Re-

gionálna 

výchova   

 4  Moderná gymnastika  

Cvičenia so švihadlom  

Cvičenia so švihadlom  

Cvičenia s loptou  

Cvičenia s loptou  

  

  

základná terminológia 

tanečné kroky, obraty, 

postoje, skoky, pohyby 

hlavy, hrudníka, bokov, 

paží  

  

Žiak vie: vytvoriť pohybový 

motív pri cvičení s loptou a 

švihadlom ohodnotiť pohyb z 

hľadiska  svojho vnímania a 

prežívania podieľať sa spolu-

prácou na tvorbe spoločného 

vystúpenia  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdokona-

ľovanie hodnotenie 

výkonu  

  

  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 
pokrok, prijíma  

spätnú väzbu   

Osobnostný a 
sociálny roz-
voj  Ochrana  
života a 

zdravia Re-

gionálna 

výchova   
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  7  Basketbal  

Pravidlá hry, prípravné  

hry a cvičenia Prípravné 
hry  

Držanie lopty, dribling, 
technika streľby pri-
hrávky na mieste  

Zdokonaľovanie prihrá-

vok, streľby a driblingu  

Hra s upravenými pra-
vidlami  

Prihrávky v pohybe, 

dribling zmeny smeru, 

bránenie hráča s loptou 

a bez lopty  

Zdokonaľovanie HČJ Hra 

družstiev – osobná ob-

rana  

Streľba z pohybu 

dvojtaktom,  HK „hoď 

a bež“  

Zdokonaľovanie dvoj-
taktu, nácvik HK pri  

prečíslení Hra druž-

stiev Zdokonaľovanie 

HČJ a hra družstiev 

Kontrolné cvičenia  

Kontrolné cvičenia 

terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných 

činností jednotlivca -

herné kombinácie a 

herné systémy herný 

výkon v basketbale -

funkcie hráčov na 

jednotlivých postoch  

-základné pravidlá  

-organizovanie jedno-
duchej súťaže – roz-
hodovanie, zapisova-
teľ, časomer atletic-
kých disciplín  
 

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -viesť 

kondičnú prípravu, základné 

kondičné a koordinačné 

schopnosti -prihrávku jed-

nou rukou od  

pleca, dribling  

-ovláda streľbu zhora 
z miesta, z krátkej 
vzdialenosti  

-brániť hráča bez lopty a s lop-

tou názorná ukážka  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdokona-

ľovanie hodnotenie 

výkon  

  

  

  

Spôsobilosti sociálne 

a personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať so-

ciálne prospešné 

zmeny v medzio-

sobných vzťahoch -

efektívne spolupra-

cuje v skupine, 

uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v 

tíme, kde dokáže  

tvorivo prispievať pri 
dosahovaní  

spoločných cieľov  

 

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova   
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 6 Atletika Prerušo-

vaný beh v teréne 

Pohybové hry 
Technika skoku do 

diaľky  

Zdokonaľovanie skoku  

do diaľky Štafe-

tový beh Skok do 

diaľky na výkon  

Vytrvalostný beh 500m  

na čas  

Hod kriketovou loptič-

kou  

Atletický viacboj  

Atletický viacboj  

  

  

  

technika atletických dis-
ciplín základné pravidlá 
súťaženia a rozhodova-
nia atletických súťaží or-
ganizácia súťaží zásady 
fair-play bezpečnosť a 
úrazová zábrana zásady 
hygieny a vplyv atletiky 
na zdravý vývin mládeže  

  

  

Žiak vie: charakterizovať 
základné  

atletické disciplíny  

demonštrovať pohybovým vý-
konom osvojované  

atletické disciplíny s prihliad-

nutím na svoje individuálne 

predpoklady vybrať vhodné 

atletické prostriedky pre roz-

voj svojich kondičných a ko-

ordinačných schopností roz-

voj pohybovej zdatnosti za-

pojiť sa ako pomocník do or-

ganizácie a rozhodovania sú-

ťaží uplatňovať zásady fair 

play ako súťažiaci, rozhodca, 

organizátor a divák zhodno-

tiť zaťaženie podľa pulzovej 

frekvencie reálne prijímať 

výhry aj prehry  

názorná ukážka 

precvičovanie  sku-

pinová práca zdo-

konaľovanie hod-

notenie výkonu  

  

  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje ďaľ-

šie rozvojové mož-
nosti  

-je tolerantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  

  

Regionálna vý-
chova  
  

 6  Bedminton  

Technika základných 

úderov Hra bez siete, 

zdokonaľovanie úderov 

Hra bez siete  

Hra ponad sieť  

Hra ponad sieť  

Hra turnaj  

 

Terminológia úderov  

Základné pravidlá  

  

  

  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho 

dľžku,  razanciu správne po-

dávať  

názorná ukážka 

precvičovanie  sku-

pinová práca zdo-

konaľovanie hod-

notenie výkonu   

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch 

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana ži-
vota a zdra-
via  

  

Regionálna vý-

chova 
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 4  VPV testy  výstupné  

VPV testy výstupné  

VPV testy výstupné VPV 

testy výstupné, vyhod-

notenie koncoročné  

Osvojiť si terminológiu 

testov : Člnkový beh       

Sed-ľah                  

12 min beh         

Skok z miesta   Výdrž v  

zhybe  

  

Žiak vie:             

 Zhodnotiť svoju pohybovú a 

výkonnostnú úroveň, rozví-

jať silu rôznych svalových 

skupín s využitím viacerých 

pohybových  

prostriedkov  

  

názorná ukážka  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové 

možnosti  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

  

  

   Telesná a športová výchova – chlapci – sekunda – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

 1  Pohybové hry na        

rozvoj rýchlosti a        ob-

ratnosti.  

Vedieť diagnostikovať  a 

posúdiť úroveň svojej  

pohybovej výkonnosti te-

lesného rozvoja podľa  

daných noriem  

Vo všetkých disciplínách ma-

ximálny výkon podľa indivi-

duálnych schopností  a mož-

ností  

  

Skupinová, moti-
vačná, osobný  

príklad   

  

Spôsobilosti sociálne a 
personálne  

  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj  
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 8  Atletika  

Beh                

Bežecká abeceda tech-
nika behu Pohybové hry 
na Rozvoj rýchlosti a ob-
ratnosti  

Štarty z rôznych polôh 

nízky a polovys. štart 

Beh 60m na čas, odra-

zové cvičenia Beh 

1500m na čas  

Vytrvalostný beh 2 krát 

10 min.  

Intervalový beh 

Hod kriketovou 

loptičkou nácvik na 

výkon  

Cvičenia s plnými lop-

tami, rozvoj výbušnej sily 

základná terminológia a 
sytematika atletických  
disciplín  

technika atletických dis-

ciplín základné pravidlá sú-

ťaženia a rozhodovania at-

letických súťaží organizácia 

súťaží zásady fair-play bez-

pečnosť a úrazová zábrana 

zásady hygieny a vplyv 

atletiky na zdravý vývin 

mládeže  

 

Žiak vie chharakterizovať zá-
kladné atletické disciplíny de-
monštrovať pohybovým výko-
nom osvojované  
atletické disciplíny s prihliadnu-
tím na svoje individuálne pred-
poklady vybrať vhodné atle-
tické prostriedky pre rozvoj 
svojich kondičných a koordi-
načných schopností rozvoj po-
hybovej zdatnosti zapojiť sa 
ako pomocník do organizácie a 
rozhodovania súťaží uplatňovať 
zásady fair play ako súťažiaci, 
rozhodca, organizátor a divák 
zhodnotiť zaťaženie podľa pul-
zovej frekvencie reálne prijímať 
výhry aj prehry  

 

skupinová práca 

precvičovanie zdo-

konaľovanie  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  
exkurzia  

  

  

Spôsobilosti sociálne 

a personálne dokáže 

odhadnúť a korigovať 
dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  
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 6 Hádzaná   Prípravné 

hry Vybíjaná     Pri-

hrávky na mieste, v 

pohybe, streľba z 

miesta  

Zdokonaľovanie prihrá-

vok a streľby Hra  

družstiev, základné  

pravidlá hry              Pri-

hrávky v pohybe, streľba 

z pohybu, bránenie 

hráča s loptou aj bez 

lopty     

Zdokonaľovanie prihrá-

vok, streľby, dribling, 

bránenie hráča Hra 

družstiev – osobná ob-

rana  

Zdokonaľovanie HČJ,  

nácvik HK pri prečíslení, 

Hra  

družstiev, Hra družstiev   

Kontrolné cvičenia  

systematika her-

ných činností, zá-

kladná terminológia  

technika herných činností  

jednotlivca herné kom-
binácie a herné systémy 
herný výkon v športovej 
hre, hodnotenie športo-
vého výkonu funkcie 
hráčov na jednotlivých 
postoch základné pra-
vidlá hry organizácia 
jednoduchej súťaže 
(rozhodcovia, časome-
rači, zapisovatelia, po-
zorovatelia a pod.)  

  

  

Žiak vie:  

zvládnuť základné pohybové 

zručnosti na úrovni svojich 

individuálnych predpokla-

dov vykonať ukážku HČJ  

tvorivo aplikovať pohybové 

zručnosti v hre, zápase do-

hodnúť sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) vedúcej 

k úspechu družstva zhodno-

tiť svoju úroveň pohybových 

zručností (sebahodnotenie) 

a nájsť prostriedky na ich 

zlepšenie zapojiť sa do roz-

hodovania a organizácie zá-

pasu využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti konať v 

duchu fair play, reálne prijí-

mať výhry aj prehry  

názorná ukážka sku-
pinová práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie vý-
konu a klasifikácia 
nácvik hernej 
kombinácie video  
  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uve-
domuje si svoje 
ďalšie rozvojové 

možnosti je tole-

rantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  

 4  Minifutbal            Hra 
družstiev, diagnos-
tika úrovne  

HČJ a hra družstiev  

HČJ a hra družstiev  

Hra družstiev  

Systematika herných čin-

ností  

Základná terminológia 

Technika herných čin-

ností jednotlivca Herný 

výkon v športovej  

hre  

Žiak vie :  

Zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich in-
dividuálnych predpokladov  

Vykonať ukážku HČJ  

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia  

Mať radosť a pohodu z 
hry  
Kriticky hodnotí svoj  

pokrok je tolerantný 

k neúspechom svo-

jich žiakov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života a 

zdravia  
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  10 Športová gymnastika 
Kondičné  

a koordinačné cvičenia, 

prípravné cvičenia Ko-

túľ vpred a väzby  

zásady držania tela, 

správne držanie tela, 

chybné držanie tela zá-

kladné názvoslovie teles-

ných cvičení  

Žiak vie: charakterizovať zá-

kladné gymnastické športy 

správne pomenovať osvojo-

vané cvičebné polohy,  

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie pohybové  

Spôsobilosti sociálne 

a personálne dokáže 

odhadnúť a korigo-

vať dôsledky vlast-

ného správania  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života  
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  Kotúľ vpred a väzby  

Kotúle zdokonaľovanie Prí-

pravné cvičenia pre stojky, 

stojka na lopatkách  

Stojka na hlave – nácvik,  

Zdokonaľovanie stojek  

a kotúľov vo väzbách a ob-
menách  

Prípravné cvičenia a ná-
cvik stojky na rukách  

Stojka na rukách s dopo-

mocou, s prevalom do 

kotúľa vpred  

Nácvik kotúľ letmo, nácvik 

krátkej zostavy z akroba-

cie  

Precvičovanie krátkej zos-
tavy  z akrobacie, kotúľ 
letmo Zdokonaľovanie 
akrobacie a krátkej zos-
tavy  

Kontrola- zostava z akro-

bacie  Preskok- prípravné 

cvičenia, technika roz-

nožky a skrčky cez kozu na 

šírku Zdokonaľovanie pre-

skoky cvičenia na hrazde  

Preskoky a cvičenia na 
hrazde  
Kontrola preskoky a hrazda  

Prekážková dráha z 

gymnastického nára-

dia na čas  

pohybové prostriedky 

všeobecnej gymnastiky 

prípravné, imitačné cvi-

čenie, metodický postup 

osvojovania a zdokonaľo-

vania polôh, pohybov, 

cvičebných tvarov, vä-

zieb zdravotne oriento-

vaná zdatnosť, pohybový 

režim  

pozitívny životný štýl 
disciplíny a cvičebný ob-
sah športovej gymnas-
tiky chlapcov športo-
vého aerobik zásady 
motorického učenia v 
gymnastických špor-
toch, organizácia prete-
kov zásady bezpečného 
správania, dopomoc,  

záchrana pri cvičení  

  

pohyby a cvičebné tvary 
prakticky ukázať základné 
cvičebné tvary, imitačné cvi-
čenia, prípravné cvičenia a 
predviesť krátku zostavu s 
prihliadnutím na svoje indi-
viduálne predpoklady po-
skytnúť dopomoc a zá-
chranu  

zostaviť a viesť rozcvičenie pre 
vybratú gymnastickú disciplínu  
ohodnotiť svoju gymnastickú 

úroveň, označiť nedostatky a 

ich možné príčiny vysvetliť 

vplyv gymnastických cvičení 

na telesnú zdatnosť, zdravie a 

začleniť prostriedky gymnas-

tiky do svojho  

pohybového režimu  

  

demonštrácie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia ná-

zorná ukážka skupi-

nová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie cvičenia vo 

dvojiciach názorná 

ukážka skupinová 

práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia nácvik 

hernej kombinácie  

a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 
medziosobných vzťa-

hoch efektívne  

spolupracuje v sku-

pine, uvedomuje si 

svoju zodpoved-

nosť v tíme, kde 

dokáže  

tvorivo prispievať pri  

dosahovaní spoloč-

ných cieľov  

a zdravia  

  

Regionálna  

výchova   

  



 

429  

 

 6  Stolný tenis Základné 
údery forhend, bek-
hend, podanie  

Zdokonaľovanie úderov, 

dvojhra, kolotoč  

Hra s upravenými pra-
vidlami  

Hra -  dvojhra, štvorhra 
Zdokonaľovanie HČJ,  

hra, Hra - turnaj  

Terminológia úderov  

Základné pravidlá  

  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dĺžku,  

razanciu správne podávať  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkonu  

  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové mož-

nosti je tolerantný  

k neúspechom svojich 

spolužiakov  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna vý-
chova  
  

 6  Korčuľovanie  

Jazda vpred  

Brzdenie, hry na ľade 

Jazda vzad, prekladanie 

súťaže Pohybové hry na 

ľade  

Súťaže  

Bezpečnosť a úrazová zá-
brana  

Organizácia súťaží  

Základná terminológia  

Zásady fair - play  

  

Žiak vie . Zvládnuť 
pohyb na  

korčuliach   

Rozvíja pohybovú zdatnosť  
Reálne prijímať výhry a pre-
hry  

Zapojiť sa ako pomocník do or-

ganizovania súťaží   

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkon  

  

Mať radosť z pohybu  

  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

Ochrana života a 
zdravia Regio-
nálna  

výchova  

  

 4  Minifutbal            Hra 
družstiev, diagnostika 
úrovne  

HČJ a hra družstiev  

HČJ a hra družstiev  

Hra družstiev  

  

Systematika herných čin-

ností  

Základná terminológia 

Technika herných činností 

jednotlivca Herný výkon v 

športovej  

hre  

  

Žiak vie :  

Zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich in-
dividuálnych predpokladov  

Vykonať ukážku HČJ  

názorná ukážka 

precvičovanie  sku-

pinová práca zdo-

konaľovanie hod-

notenie  výkonu  

  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové mož-

nosti  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

Ochrana života a 
zdravia Regio-
nálna  

výchova   
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  7  Basketbal  

Pravidlá hry, prípravné  

hry a cvičenia Prípravné 
hry  

Držanie lopty, dribling, 
technika streľby pri-
hrávky na mieste  

Zdokonaľovanie prihrá-
vok, streľby a driblingu  

Hra s upravenými pra-
vidlami  

Prihrávky v pohybe, 
dribling zmeny smeru, 
bránenie hráča s loptou 
a bez lopty  

Zdokonaľovanie HČJ Hra 

družstiev – osobná ob-

rana  

Streľba z pohybu 

dvojtaktom,  HK „hoď 

a bež“  

Zdokonaľovanie dvoj-
taktu, nácvik HK pri  

prečíslení Hra druž-

stiev Zdokonaľovanie 

HČJ a hra družstiev 

Kontrolné cvičenia  

Kontrolné cvičenia 

terminológia, systematika 

herných činností -technika 

herných činností jednot-

livca -herné kombinácie a 

herné systémy herný vý-

kon v basketbale  

-funkcie hráčov na jednot-
livých postoch  

-základné pravidlá -organi-

zovanie jednoduchej sú-

ťaže – rozhodovanie, zapi-

sovateľ, časomer atletic-

kých disciplín  

 

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -viesť 

kondičnú prípravu, základné 

kondičné a koordinačné 

schopnosti -prihrávku jed-

nou rukou od pleca, dribling  

-ovláda streľbu zhora 

z miesta, z krátkej 

vzdialenosti  

-brániť hráča bez lopty a s  

loptou názorná ukážka  

  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkon  

  

  

Spôsobilosti so-

ciálne a personálne 

-dokáže odhadnúť 

a korigovať dô-

sledky vlastného 

správania a kona-

nia a uplatňovať  

sociálne prospešné 

zmeny v medzio-

sobných vzťahoch -

efektívne spolupra-

cuje v skupine, 

uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v 

tíme, kde dokáže  

tvorivo prispievať pri 
dosahovaní  

spoločných cieľov  

 

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  
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 6 Atletika Prerušovaný 
beh v  

teréne Pohybové 

hry Technika skoku 

do diaľky  

Zdokonaľovanie skoku  

do diaľky Štafetový 

beh Skok do diaľky 

na výkon  

Vytrvalostný beh 500m  

na čas  

Hod kriketovou loptič-

kou  

Atletický viacboj  

Atletický viacboj  

  

technika atletických dis-

ciplín základné pravidlá 

súťaženia a rozhodovania 
atletických súťaží organi-

zácia súťaží zásady fair-
play bezpečnosť a úra-

zová zábrana zásady hy-

gieny a vplyv atletiky na 
zdravý vývin mládeže  

  

Žiak vie: charakterizovať 
základné atletické dis-
ciplíny  

demonštrovať pohybovým vý-
konom osvojované  

atletické disciplíny s prihliad-

nutím  svoje individuálne 

predpoklady vybrať vhodné 

atletické prostriedky pre roz-

voj svojich kondičných a ko-

ordinačných schopností roz-

voj pohybovej zdatnosti zapo-

jiť sa ako pomocník do orga-

nizácie a rozhodovania súťaží 

uplatňovať zásady fair play 

ako súťažiaci, rozhodca, orga-

nizátor a divák zhodnotiť za-

ťaženie podľa pulzovej frek-

vencie reálne prijímať výhry 

aj prehry  

Názorná ukážka 

Skupinová práca 

zdokonaľovanie  

Spôsobilosti sociálne 

a personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia   

  

 6  Bedminton  

Technika základných 

úderov Hra bez siete, 

zdokonaľovanie úderov 

Hra bez siete  

Hra ponad sieť  

Hra ponad sieť  

Hra turnaj 

Terminológia úderov Zá-

kladné pravidlá  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dĺžku,  

razanciu správne podávať  

  

  Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si 

svoje ďalšie rozvojové 

možnosti 

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia Regio-
nálna výchova   
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 4  VPV testy  výstupné  

VPV testy výstupné  

VPV testy výstupné VPV 

testy výstupné, vyhod-

notenie koncoročné  

Osvojiť si terminológiu 

testov : Člnkový beh       

Sed-ľah                  

12 min beh         

Skok z miesta   Výdrž v  

zhybe  

  

Žiak vie:            

Zhodnotiť svoju pohybovú a 

výkonnostnú úroveň, rozví-

jať silu rôznych svalových 

skupín s využitím viacerých 

pohybových  

prostriedkov  

  

názorná ukážka  

  

  

  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

  

  

   Telesná a športová výchova – dievčatá – tercia – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  

Prierezové 

témy  

 1  Poučenie o bez-

pečnosti. Mera-

nie, váženie. Po-

radové cvičenia  

Základné povely - pozor, pohov, 

nástup  

Zvládnuť zakladné porádové cvičenia  Vysvetľovanie 

názorná ukážka 

hodnotenie  

Sebadisciplína vystu-

povanie  

  

 9  Atletika  štartové povely (nízky, polovy-
soký), technika behu, bežecká abe-

ceda, beh na 60 m (s), skok do 

diaľky skrčmo (cm), technika od-

razu a skoku, Hod kriketovou lop-

tičkou (m). Technika hodu. hod kri-

ketovou loptičkou švihový a šľa-

pavý beh švihový, šľapavý beh.  

Vytrvalostný beh na 800/1000 m 
tafetový beh (s). Odovzdávka štafe-

tového kolíka spodným oblúkom  

Vedieť sa orientovať v základných atletic-

kých disciplínach, charakterizovať ich a 

prakticky demonštrovať. Poznať základné 

pravidlá atletických disciplín. Využiť zá-

kladné atletické lokomócie pri rozvoji te-

lesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Žiak vie využívať zá-

kladné atletické lo-

komócie pri udržia-

vaní a zvyšovaní svo-

jej telesnej zdatnosti 

a uplatňuje získané 

vedomosti, zručnosti 

a návyky v každoden-

nom živote.  

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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  10  Športové hry  :Basketbal: prihrávka horná jed-

nou rukou, trčením jednou a 

dvoma rukami, z miesta, v pohybe, 

chytenie lopty v pohybe a zastave-

nie Basketbal: prihrávky a spraco-

vanie lopty, dribling so zmenu 

smeru a rýchlosti,uvoľňovanie s 

loptou Basketbal: dribling zakon-

čený dvojtaktom, zastavením. 

Streľba z miesta z krátkej a stred-

nej vzdialenosti o driblingu a dvoj-

takte. Basketbal: streľba na kôš, 

bránenie hráča bez lopty a s lop-

tou na vlastnej polovici, útočná HK 

hoď a bež, obranné kombinácie 

Basketbal: útočný systém 2-1-2, 

základné pravidlá hry, organizácia 

stretnutia, hra podľa pravidiel Bas-

ketbal - hra podľa pravidiel  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií a 

systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

  

  

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 8  Športové hry  Volejbal: prihrávka obojručne 

zhora, z miesta, pred sebou, nad 

seba, p pohybe, pod uhlom  pri-

hrávka obojručne zdola, z miesta, 

pred sebou, pod uhlom, prihrávka 

obojručne zhora a zdola na nahrá-

vača pri sieti podanie zhora, zdola 

priame, spracovanie lopty po pri-

hrávke, prihrávka na nahrávača pri 

sieti, jednoblok v zóne č. 3 útočná 

kombinácia s nahrávačom v zóne 

č. 3, 2, postavenie hráčov pri útoku 

súpera, vykrývanie jednobloku ob-

ranná kombinácia a postavenie 

hráčov pri podaní súpera, vykrýva-

nie jednobloku a postup hráčov po 

strate základné pravidlá a termino-

lógia, hra pri zníženom počte hrá-

čov 2-2. 3-3, 4-4, pričom každý 

hráč je nahrávačom. hra pri plnom 

počte hráčov podľa pravidiel 

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická koope-

ratívne vyučova-

nie  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií a 

systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

  

  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 

 1  Pohybové hry  Štafetové hry s náčiním a bez náči-

nia, orientačné, prekážkové hry  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

    OaSR  

MEDV OŽaZ  
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  4  Netradičné 

športové hry-

Florbal  

Nácvik streľby na mieste v 

pohybe nácvik HK prihraj a 

bež systém osobnej obrany 

na celom ihrisku zápasy 

družstiev  

  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií a 

systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

  

  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 8  Športová gym-

nastika  

Akrobatické cvičenia - kotúľ vpred, 

vzad - prípravné cvičenia Akroba-

tické cvičenia - kotúľ vpred, vzad s 

rôznou východiskovou a výslednou 

polohou Akrobatické cvičenia - 

stoj na lopatkách Akrobatické cvi-

čenia: stojka na hlave, stojka na 

rukách, premet bokom Skoky a 

obraty - skoky obratom znožmo, 

skrčmo, bočne, s obratom. Obraty 

obojnožne prestupovaním, kríže-

ním, prísunom. väzby kotúľov so 

skokmi a obratmi, jednoduchá zos-

tava Cvičenie na náradí - koza, roz-

nožka, prípravné cvičenia preskok 

cez kozu, roznožka   

Vedieť správne pomenovať, popísať jed-

notlivé cvičebné polohy, pohyby, cvi-

čebné tvary. Vedieť prakticky ukázať 

gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné 

väzby a pohybové kombinácie. Uplatňo-

vať optimáln techniku pri vykonávaní zá-

kladných gymnastických polôh, lokomoč-

ných pohyboch, cvič. tvaroch.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická koope-

ratívne vyučova-

nie  

   OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 2  Kondičné cviče-

nia  

Šplh na tyči striedavoručne s príra-
zom nôh (CH 4m, D 3m)  
Kľuky vo vzpore ležmo - CH,  

Kľuky vo vzpore kľačmo - D, Pre-

skoky cez švihadlo - kruhový tré-

ning  

  Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 4  Úpoly   Základné princípy sebaobrany, 

dvíhanie, nosenie, skladanie sú-

pera, techniky pádov.  D: Aerobik - 

základná terminológia, jednodu-

chá choreografia, cvičenie na 

hudbu cvičenia na rozvoj obrat-

nosti a pohyblivosti, základné 

techniky bojových činností v 

zmysle sebaobrany. D: Aerobik: 

jednoduché choreografie a cviče-

nia na hudbu. cvičenia na rozvoj 

obratnosti a pohyblivosti, základné 

techniky bojových činností v 

zmysle sebaobrany.  D: Aerobik: 

jednoduché choreografie a cviče-

nia na hudbu.  

Poznať význam základných športových 

úpolov a sebaobrany. Dodržiavať etiku 

čestného boja a primeranosť sebaobrany. 

Vedieť používať základné techniky bojo-

vých činností v zmysle sebaobrany. Dbať 

na zásady úrazovej zábrany. Vedieť po-

môcť druhému v prípade napadnutia. 

Poznať základné delenie aerobiku. dodr-

žiavať zásdy správneho cvičenia  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 7  Športové hry  Volejbal - hra podľa pravidiel  

Basketbal - hra podľa pravidiel CH: 

Futbal hra podľa pravidiel. Z - D: 

Vybíjaná hra podľa pravidiel  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií a 

systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

  

  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 2  Pohybové hry  Štafetové hry s náčiním a bez náči-

nia, orientačné, prekážkové hry  

  Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 6  Atletika  štartové povely (nízky, polovysoký), 

technika behu, bežecká abeceda, 

beh na 60 m  

(s) skok do diaľky skrčmo (cm), 
technika odrazu a skoku skok do 
diaľky skrčmo (cm) Hod kriketovou 
loptičkou (m).  

Technika hodu. štafetový beh (s).  

odovzdávka štafetového kolíka 

spodným oblúkom  

Vedieť sa orientovať v základných atletic-

kých disciplínach, charakterizovať ich a 

prakticky demonštrovať. Poznať základné 

pravidlá atletických disciplín. Využiť zá-

kladné atletické lokomócie pri rozvoji te-

lesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Žiak vie využívať zá-

kladné atletické lo-

komócie pri udržia-
vaní a zvyšovaní svo-

jej telesnej zdatnosti 

a uplatňuje získané 

vedomosti, zručnosti 

a návyky  

v každodennom  

živote  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 3  Testovanie  Člnkový beh 10 X 5 Skok do diaľky z 

miesta (cm) m (s) Ľah - sed ( počet 

za 30 s) Beh za 12 min. Výdrž v 

zhybe (s), zhodnotenie šk. roka  

Vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň 

svojej pohybovej výkonnosti a telesného 

rozvoja podľa daných noriem.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

zistiť aktuálny stav 

svojej všeobecnej po-

hybovej výkonnosti  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 1  Zdravý životný 

štýl  

Základy racionálnej výživy ne-

bezpečenstvo závislosti na ná-

vykových látkach s negatívnym 

dopadom na zdravie človeka  

Základy racionálnej výživy pohybový re-

žim  

aktívny odpočinok negatívne vplyvy fajče-

nia   

alkoholu nedovolených látok a iných zá-

vislostí  

    OaSR  

MEDV OŽaZ  
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   Telesná a športová výchova – chlapci – tercia – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  

Prierezové 

témy  

 1  Poučenie o bez-

pečnosti. Mera-

nie, váženie. Po-

radové cvičenia  

Základné povely - pozor, pohov, 

nástup  

Zvládnuť zakladné porádové cvičenia  Vysvetľovanie 

názorná ukážka 

hodnotenie  

Sebadisciplína vystu-

povanie  

  

 9  Atletika  štartové povely (nízky, polovysoký), 

technika behu, bežecká abeceda, 

beh na 60 m (s), skok do diaľky 
skrčmo (cm), technika odrazu a 

skoku, Hod kriketovou loptičkou 

(m). Technika hodu. hod kriketo-
vou loptičkou švihový a šľapavý 

beh švihový, šľapavý beh.  

Vytrvalostný beh na 800/1000 m 
tafetový beh (s). Odovzdávka štafe-

tového kolíka spodným oblúkom  

Vedieť sa orientovať v základných atletic-
kých disciplínach, charakterizovať ich a 
prakticky demonštrovať. Poznať základné 
pravidlá atletických disciplín.  

Využiť základné atletické lokomócie pri 

rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Žiak vie využívať zá-

kladné atletické lo-

komócie pri udržia-

vaní a zvyšovaní svo-

jej telesnej zdatnosti 

a uplatňuje získané 

vedomosti, zručnosti 

a návyky v každoden-

nom živote.  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 10  Športové hry  :Basketbal: prihrávka horná jednou 

rukou, trčením jednou a dvoma ru-

kami, z miesta, v pohybe, chytenie 

lopty v pohybe a zastavenie Bas-

ketbal: prihrávky a spracovanie 

lopty, dribling so zmenu smeru a 

rýchlosti,uvoľňovanie s loptou Bas-

ketbal: dribling zakončený dvojtak-

tom, zastavením. Streľba z miesta z 

krátkej a strednej vzdialenosti o 

driblingu a dvojtakte. Basketbal: 

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier. 

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická 

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií 

a systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa 

pravidiel.   

 

OaSR  

MEDV  

OŽaZ  
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streľba na kôš, bránenie hráča bez 

lopty a s loptou na vlastnej polo-

vici, útočná HK hoď a bež, obranné 

kombinácie Basketbal: útočný sys-

tém 2-1-2, základné pravidlá hry, 

organizácia stretnutia, hra podľa 

pravidiel Basketbal - hra podľa pra-

vidiel 

 

 8  Športové hry  Volejbal: prihrávka obojručne 
zhora, z miesta, pred sebou, 
nad seba, p pohybe, pod uh-
lom  prihrávka obojručne 
zdola, z miesta, pred sebou, 
pod uhlom, prihrávka oboj-
ručne zhora a zdola na nahrá-
vača pri sieti podanie zhora, 
zdola priame, spracovanie 
lopty po prihrávke, prihrávka 
na nahrávača pri sieti, jed-
noblok v zóne č. 3 útočná kom-
binácia s nahrávačom v zóne č. 
3, 2, postavenie hráčov pri 
útoku súpera, vykrývanie jed-
nobloku obranná kombinácia a 
postavenie hráčov pri podaní 
súpera, vykrývanie jednobloku 
a postup hráčov po strate zá-
kladné pravidlá a terminológia, 
hra pri zníženom počte hráčov 
2-2. 3-3,  

4-4, pričom každý hráč je nahrá-
vačom. hra pri plnom počte  

hráčov podľa pravidiel  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť zá-

kladné HČJ, využiť herné kombinácie 

a systémy. Vedieť pomenovať a popí-

sať funkcie hráčov. Vedieť vysvetliť 

pravidlá vybraných športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná apli-

káčná diag-

nostická koo-

peratívne vyu-

čovanie  

Osvoje-

nia  

a  

schopný  

stretnu-
tie pra-
vidiel.   

  

  

herných  

činností jednot-

livca, herných kom-

binácií systémov, 

že je žiak hrať 

podľa  

OaSR  

MEDV 

OŽaZ  
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 1  Pohybové hry  Štafetové hry s náčiním a bez 

náčinia, orientačné, prekážkové 

hry 

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť zá-

kladné HČJ, využiť herné kombinácie a 

systémy. Vedieť pomenovať a popísať 

funkcie hráčov. Vedieť vysvetliť pra-

vidlá vybraných športových hier 

    OaSR MEDV 

OŽaZ  

 

 

 4  Netradičné 

športové hry-

Florbal  

Nácvik streľby na mieste v 

pohybe nácvik HK prihraj a 

bež systém osobnej obrany 

na celom ihrisku zápasy 

družstiev  

  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie 

hráčov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybra-

ných športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií a 

systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

  

  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 8  Športová gym-

nastika  

Akrobatické cvičenia - kotúľ vpred, 

vzad - prípravné cvičenia Akroba-

tické cvičenia - kotúľ vpred, vzad s 

rôznou východiskovou a výsled-

nou polohou Akrobatické cvičenia 

- stoj na lopatkách Akrobatické 

cvičenia: stojka na hlave, stojka na 

rukách, premet bokom Skoky a 

obraty - skoky obratom znožmo, 

skrčmo, bočne, s obratom. Obraty 

obojnožne prestupovaním, kríže-

ním, prísunom. väzby kotúľov so 

skokmi a obratmi, jednoduchá 

zostava Cvičenie na náradí - koza, 

roznožka, prípravné cvičenia pre-

skok cez kozu, roznožka   

Vedieť správne pomenovať, popísať jed-

notlivé cvičebné polohy, pohyby, cvi-

čebné tvary. Vedieť prakticky ukázať 

gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné 

väzby a pohybové kombinácie. Uplatňo-

vať optimáln techniku pri vykonávaní zá-

kladných gymnastických polôh, lokomoč-

ných pohyboch, cvič. tvaroch.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická koope-

ratívne vyučova-

nie  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 2  Kondičné cviče-

nia  

Šplh na tyči striedavoručne s príra-
zom nôh (CH 4m, D 3m)  
Kľuky vo vzpore ležmo - CH,  

Kľuky vo vzpore kľačmo - D,  

Preskoky cez švihadlo - kruhový 

tréning  

  Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 4  Úpoly   Základné princípy sebaobrany, 

dvíhanie, nosenie, skladanie sú-

pera, techniky pádov.  D: Aerobik - 

základná terminológia, jednodu-

chá choreografia,  

Poznať význam základných športových 

úpolov a sebaobrany. Dodržiavať etiku 

čestného boja a primeranosť sebaob-

rany. Vedieť používať základné techniky 

bojových činností v zmysle  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 

   cvičenie na hudbu cvičenia na roz-

voj obratnosti a pohyblivosti, zá-

kladné techniky bojových činností 

v zmysle sebaobrany. D: Aerobik: 

jednoduché choreografie a cviče-

nia na hudbu. cvičenia na rozvoj 

obratnosti a pohyblivosti, základné 

techniky bojových činností v 

zmysle sebaobrany.  D: Aerobik: 

jednoduché choreografie a cviče-

nia na hudbu.  

sebaobrany. Dbať na zásady úrazovej zá-

brany. Vedieť pomôcť druhému v prípade 

napadnutia. Poznať základné delenie ae-

robiku. dodržiavať zásdy správneho cviče-

nia  

   

  7  Športové hry  Volejbal - hra podľa pravidiel  

Basketbal - hra podľa pravidiel CH: 

Futbal hra podľa pravidiel. Z - D: 

Vybíjaná hra podľa pravidiel  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií a 

systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 2  Pohybové hry  Štafetové hry s náčiním a bez náči-

nia, orientačné, prekážkové hry  

  Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 6  Atletika  štartové povely (nízky, polovy-
soký), technika behu, bežecká abe-
ceda, beh na 60 m  

(s) skok do diaľky skrčmo (cm), 
technika odrazu a skoku skok do 
diaľky skrčmo (cm) Hod kriketovou 
loptičkou (m).  

Technika hodu. štafetový beh (s).  

odovzdávka štafetového kolíka 

spodným oblúkom  

Vedieť sa orientovať v základných atletic-
kých disciplínach, charakterizovať ich a 
prakticky demonštrovať. Poznať základné 
pravidlá atletických disciplín.  

Využiť základné atletické lokomócie pri 

rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Žiak vie využívať zá-

kladné atletické lo-

komócie pri udržia-

vaní a zvyšovaní svo-

jej telesnej zdatnosti 

a uplatňuje získané 

vedomosti, zručnosti 

a návyky  

v každodennom  

živote  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 3  Testovanie  Člnkový beh 10 X 5 Skok do diaľky z 

miesta (cm) m (s) Ľah - sed ( počet 

za 30 s) Beh za 12 min. Výdrž v 

zhybe (s), zhodnotenie šk. roka  

Vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň 

svojej pohybovej výkonnosti a telesného 

rozvoja podľa daných noriem.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

zistiť aktuálny stav 

svojej všeobecnej po-

hybovej výkonnosti  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 1  Zdravý životný 

štýl  

Základy racionálnej výživy ne-

bezpečenstvo závislosti na ná-

vykových látkach s negatívnym 

dopadom na zdravie človeka  

Základy racionálnej výživy pohybový re-

žim  

aktívny odpočinok negatívne vplyvy fajče-

nia   

alkoholu nedovolených látok a iných zá-

vislostí  

    OaSR  

MEDV OŽaZ  
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   Telesná a športová výchova – dievčatá – kvarta – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompe-

tencie  

Prierezové 

témy  

 1  Poučenie o bez-

pečnosti. Mera-

nie, váženie. Po-

radové cvičenia  

Základné povely - pozor, pohov, 

nástup  

Zvládnuť zakladné porádové cvičenia  Vysvetľovanie 

názorná ukážka 

hodnotenie  

Sebadisciplína vystu-

povanie  

  

 9  Atletika  štartové povely (nízky, polovy-
soký), technika behu, bežecká 

abeceda, beh na 60 m (s), skok do 
diaľky skrčmo (cm), technika od-

razu a skoku, Hod kriketovou lop-

tičkou (m). Technika hodu. hod 
kriketovou loptičkou švihový a šľa-
pavý beh švihový, šľapavý beh.  

Vytrvalostný beh na 800/1000 m 
tafetový beh (s). Odovzdávka šta-

fetového kolíka spodným oblúkom  

Vedieť sa orientovať v základných atletic-
kých disciplínach, charakterizovať ich a 
prakticky demonštrovať. Poznať zá-
kladné pravidlá atletických disciplín. Vyu-
žiť základné atletické lokomócie pri roz-
voji telesnej zdatnosti a pohybovej vý-
konnos-vie zorganizovať aspoň dve po-
hybové hry osvojované atletické dis-

ciplíny,technikou primeranou individuál-
nym predpokladom-súťažíť v duchu fair 

play  

pozná význam rozcvičenia a vie sa ak-

tívne zapojiť do jeho vedenia poznať zá-

kladné pravidlá atletických disciplín a 

pod dohľadom pedagóga je schopný 

pomáhať pri organizácii a rozhodovaní 

atletických súťaží  

pozná význam a vplyv základných 

prostriedkov kondičnej prípravy na 

zdravý rozvoj organizmu  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Žiak vie využívať zá-

kladné atletické lo-

komócie pri udržia-

vaní a zvyšovaní 

svojej telesnej zdat-

nosti a uplatňuje 

získané vedomosti,  

zručnosti a návyky v 

každodennom ži-

vote.  

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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  10  Športové hry  :Basketbal: prihrávka horná jed-

nou rukou, trčením jednou a 

dvoma rukami, z miesta, v po-
hybe, chytenie lopty v pohybe a 

zastavenie Basketbal: prihrávky a 
spracovanie lopty, dribling so 

zmenu smeru a rýchlosti,uvoľňo-

vanie s loptou Basketbal: dribling 
zakončený dvojtaktom, zastave-

ním. Streľba z miesta z krátkej a 

strednej vzdialenosti o driblingu 

a dvojtakte. Basketbal: streľba na 

kôš, bránenie hráča bez lopty a s 
loptou na vlastnej polovici, 

útočná HK hoď a bež, obranné 
kombinácie Basketbal: útočný 

systém 2-1-2, základné pravidlá 

hry, organizácia stretnutia, hra 
podľa pravidiel Basketbal - hra 
podľa pravidiel dvojtakt -bráne-

nie hráča bez lopty a s loptou  

HK:založené na prihrávani při pre-

číslení 2:1,3:2,ÚK”hoď a bež” 

HS:osobná obrana,postupný útok 

2-1-2  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií 

a systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

  

  

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 8  Športové hry  Volejbal: prihrávka obojručne 

zhora, z miesta, pred sebou, nad 

seba, p pohybe, pod uhlom  pri-

hrávka obojručne zdola, z miesta, 

pred sebou, pod uhlom, prihrávka 

obojručne zhora a zdola na nahrá-

vača pri sieti podanie zhora, zdola 

priame, spracovanie lopty po pri-

hrávke, prihrávka na nahrávača pri 

sieti, jednoblok v zóne č. 3 útočná 

kombinácia s nahrávačom v zóne 

č. 3, 2, postavenie hráčov pri 

útoku súpera, vykrývanie jed-

nobloku obranná kombinácia a 

postavenie hráčov pri podaní sú-

pera, vykrývanie jednobloku a po-

stup hráčov po strate základné 

pravidlá a terminológia, hra pri 

zníženom počte hráčov 22. 3-3, 4-

4, pričom každý hráč je nahráva-

čom. hra pri plnom počte hráčov 

podľa pravidiel 

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická koope-

ratívne vyučova-

nie  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií 

a systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

  

  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 

 1  Pohybové hry  Štafetové hry s náčiním a bez ná-

činia, orientačné, prekážkové hry  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

    OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 4  Netradičné špor-

tové hryFlorbal  

Nácvik streľby na mieste v po-

hybe nácvik HK prihraj a bež sys-

tém osobnej obrany na celom 

ihrisku zápasy družstiev  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií a 

systémov, že je 

schopný žiak hrať 

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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  Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

  

 8  Športová gym-

nastika  

Akrobatické cvičenia - kotúľ 

vpred, vzad - prípravné cvičenia 
Akrobatické cvičenia - kotúľ 

vpred, vzad s rôznou východisko-

vou a výslednou polohou Akroba-

tické cvičenia - stoj na lopatkách 
Akrobatické cvičenia: stojka na 

hlave, stojka na rukách, premet 

bokom Skoky a obraty - skoky ob-

ratom znožmo, skrčmo, bočne, s 

obratom. Obraty obojnožne pre-

stupovaním, krížením, prísunom. 
väzby kotúľov so skokmi a ob-

ratmi, jednoduchá zostava Cviče-

nie na náradí - koza, roznožka, prí-

pravné cvičenia preskok cez kozu, 

roznožka hrazda-základné polohy 

vo vise, vzpor, zosun vpred, ná-

skok do vzporu, zoskok zákmi-

hom,, prešvihy únožmo s dopo-

mocou, výmyk s dopomocou  

kladina-len dievčatá-chôdza, ob-

raty,náskoky,zoskoky,váhy/len 

diev./  

Kruhy-len chlapcikmiha-
nie,zoskok  v zákmihu,vis 
vznesmo,vis strmhlav  

-krátke zostavy z osvojených cvi-

čebných tvarov- minimálne      4 

cvičebné tvary:  

Vedieť správne pomenovať, popísať jed-

notlivé cvičebné polohy, pohyby, cvi-

čebné tvary. Vedieť prakticky ukázať 

gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné 

väzby a pohybové kombinácie. Uplatňo-

vať optimáln techniku pri vykonávaní zá-

kladných gymnastických polôh, lokomoč-

ných pohyboch, cvič. tvaroch. pripraviť a 

prakticky viesť všeobecné rocvičenie -vy-

konať ukážku osvojovaných cvičení opti-

málnou technikou primerane svojím indi-

viduálnym predpokladom  

- preukázať poznatky z organizácie, bez-

pečnosti, dopomoci, záchrany -uplatňo-

vať optimálnu techniku pri vykonávaní 

základných gymnastických polôh,  

lokomočných pohyboch, cvičebných tva-
roch,  

-základné názvoslovie telesných cvičení  

  

  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická koope-

ratívne vyučova-

nie  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  
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-z akrobacie,hrazdy,kladiny  

-prekážkové dráhy z 
gymnastického náradia  

MODERNÁ GYMNASTIKA:/len 
diev./  

-cvičenia so švihadlom -cvičenia 

bez náčinia-tanečné kroky,ob-

raty,váhy -cvičenia s loptou 

 

 2  Kondičné cviče-

nia  

Šplh na tyči striedavoručne s 
prírazom nôh (CH 4m, D 3m)  

Kľuky vo vzpore ležmo - CH,  

Kľuky vo vzpore kľačmo - D,  

Preskoky cez švihadlo - kruhový 

tréning  

reálne ohodnotiť svoju gymnastickú 

úroveń  

-uplatniť gymnastické zručnosti pri 

prekonávaní prekážkovej dráhy na čas 

-správne pomenovať cvičebné po-

lohy, pohyby, cvičebné tvary prakticky 

ukázať techniku posilovacích cvičení 

odborne pomenovať vykonávané  

posilňovacie cvičenia  

vybrať vhodné cvičenia na rozvoj a po-

silnenie konkrétnych svalových partíí    

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 4  Úpoly  Základné princípy sebaobrany, 

dvíhanie, nosenie, skladanie 

súpera, techniky pádov.  D: Ae-

robik - základná terminológia, 

jednoduchá choreografia, cvi-

čenie na hudbu cvičenia na 

rozvoj obratnosti a pohybli-

vosti, základné techniky bojo-

vých činností v zmysle sebaob-

rany. D: Aerobik: jednoduché 

choreografie a cvičenia na 

hudbu. cvičenia na rozvoj  

Poznať význam základných športových 

úpolov a sebaobrany. Dodržiavať etiku 

čestného boja a primeranosť sebaob-

rany. Vedieť používať základné tech-

niky bojových činností v zmysle seba-

obrany. Dbať na zásady úrazovej zá-

brany. Vedieť pomôcť druhému v prí-

pade napadnutia. Poznať základné de-

lenie aerobiku. dodržiavať zásdy správ-

neho cvičenia  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  
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   obratnosti a pohyblivosti, zá-

kladné techniky bojových činností 

v zmysle sebaobrany.  D: Aerobik: 

jednoduché choreografie a cviče-

nia na hudbu.  

    

 7  Športové hry  Volejbal - hra podľa pravidiel  

Basketbal - hra podľa pravidiel 
CH: Futbal hra podľa pravidiel. Z - 

D: Vybíjaná hra podľa pravidiel  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií 

a systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa 

pravidiel.   

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 2  Bedminton  Forhendový ,bekhendový , 
priamy úder, podanie hra bez 
siete aj ponad sieť na ihrisku  
  

hrať podľa upravených pravidiel  

  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 6  Atletika  štartové povely (nízky, polovy-
soký), technika behu, bežecká 
abeceda, beh na 60 m  

(s) skok do diaľky skrčmo (cm), 

technika odrazu a skoku skok do 

diaľky skrčmo (cm) Hod kriketo-

vou loptičkou (m). Technika 

hodu. štafetový beh  

(s). odovzdávka štafetového ko-

líka spodným oblúkom  

Vedieť sa orientovať v základných atletic-
kých disciplínach, charakterizovať ich a 
prakticky demonštrovať. Poznať základné 
pravidlá atletických disciplín.  

Využiť základné atletické lokomócie pri 

rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosvojované atletické disciplíny, 

technikou primeranou individuálnym 
predpokladom- súťažíť v duchu fai  play 

pozná význam rozcvičenia a vie sa ak-

tívne zapojiť do jeho vedenia poznať zá-

kladné pravidlá atletických disciplín a 

pod dohľadom pedagóga je schopný  

pomáhať pri organizácii a rozhodovaní 

atletických súťaží  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

Žiak vie využívať 

základné atletické 

lokomócie pri udr-

žiavaní a zvyšovaní 

svojej telesnej 

zdatnosti a uplat-

ňuje získané vedo-

mosti,  

zručnosti a návyky  

v každodennom  

živote  

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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pozná význam a vplyv základných 

prostriedkov kondičnej prípravy 

na zdravý rozvoj organizmu  

 3  Testovanie  Člnkový beh 10 X 5 Skok do diaľky 

z miesta (cm) m (s) Ľah - sed ( po-

čet za 30 s) Beh za 12 min. Výdrž 

v zhybe (s), zhodnotenie šk. roka  

Vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň 

svojej pohybovej výkonnosti a telesného 

rozvoja podľa daných noriem.  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

zistiť aktuálny stav 

svojej všeobecnej 

pohybovej výkon-

nosti  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 1  Zdravý životný 
štýl Poznatky z 
telesnej vý-
chovy a   

športu  

  

Základy racionálnej výživy ne-

bezpečenstvo závislosti na ná-

vykových látkach s negatívnym 

dopadom na zdravie človeka 

bezpečnosť a hygiena v telesnej 

výchove „Poučenie o bezpeč-

nosti a správaní sa na hodinách 

telesnej výchovy.“ formy pohy-

bovej aktivity v režime dňa 

úloha rozcvičenia pred pohybo-

vou činnosťou význam životos-

právy pre pohybový vý-

kon,vplyv fajčenia,alko-

holu,omamných látok,zakáza-

ných látok na zdravie a pohy-

bový výkon             telesné zaťa-

ženie ,jeho meranie a vyhodno-

covanie pomocou pulzovej frek-

vencie systematika a diagnos-

tika pohybových schopností te-

lesný vývin a jeho diagnostika 

prvá pomoc pri drobných pora-

neniach správne  

držanie tela   

Základy racionálnej výživy pohybový re-

žim  

aktívny odpočinok negatívne vplyvy faj-

čenia   

alkoholu nedovolených látok a iných zá-

vislostí  

    OaSR  

MEDV OŽaZ  
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   Telesná a športová výchova – chlapci – kvarta – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompe-

tencie  

Prierezové 

témy  

 1  Poučenie o bez-

pečnosti. Mera-

nie, váženie. Po-

radové cvičenia  

Základné povely - pozor, pohov, 

nástup  

Zvládnuť zakladné porádové cvičenia  Vysvetľovanie 

názorná ukážka 

hodnotenie  

Sebadisciplína vystu-

povanie  

  

 

 9  Atletika  štartové povely (nízky, polovy-

soký), technika behu, bežecká abe-

ceda, beh na 60 m (s), skok do 

diaľky skrčmo (cm), technika od-

razu a skoku, Hod kriketovou lop-

tičkou (m). Technika hodu. hod 

kriketovou loptičkou švihový a šľa-

pavý beh švihový, šľapavý beh.  

Vytrvalostný beh na 800/1000 m 
tafetový beh (s). Odovzdávka šta-

fetového kolíka spodným oblúkom  

Vedieť sa orientovať v základných atletic-
kých disciplínach, charakterizovať ich a 
prakticky demonštrovať. Poznať zá-

kladné pravidlá atletických disciplín. Vyu-
žiť základné atletické lokomócie pri roz-
voji telesnej zdatnosti a pohybovej vý-
konnos-vie zorganizovať aspoň dve po-
hybové hry osvojované atletické dis-
ciplíny,technikou primeranou individuál-
nym predpokladom-súťažíť v duchu fair 
play  

pozná význam rozcvičenia a vie sa ak-

tívne zapojiť do jeho vedenia poznať zá-

kladné pravidlá atletických disciplín a 

pod dohľadom pedagóga je schopný  

pomáhať pri organizácii a rozhodovaní at-

letických súťaží  

pozná význam a vplyv základných 

prostriedkov kondičnej prípravy na 

zdravý rozvoj organizmu  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Žiak vie využívať zá-

kladné atletické lo-

komócie pri udržia-

vaní a zvyšovaní 

svojej telesnej zdat-

nosti a uplatňuje 

získané vedomosti,  

zručnosti a návyky v 

každodennom ži-

vote.  

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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  10  Športové hry  :Basketbal: prihrávka horná 
jednou rukou, trčením jednou 
a dvoma rukami, z miesta, v 
pohybe, chytenie lopty v po-
hybe a zastavenie Basketbal: 
prihrávky a spracovanie lopty, 
dribling so zmenu smeru a 
rýchlosti,uvoľňovanie s loptou 
Basketbal: dribling zakončený 
dvojtaktom, zastavením. 
Streľba z miesta z krátkej a 
strednej vzdialenosti o drib-
lingu a dvojtakte. Basketbal: 
streľba na kôš, bránenie hráča 
bez lopty a s loptou na vlast-
nej polovici, útočná HK hoď a 
bež, obranné kombinácie Bas-
ketbal: útočný systém 2-1-2, 
základné pravidlá hry, organi-
zácia stretnutia, hra podľa 
pravidiel Basketbal - hra 
podľa pravidiel dvojtakt -brá-
nenie hráča bez lopty a s lop-
tou  

HK:založené na prihrávani při pre-

číslení 2:1,3:2,ÚK”hoď a bež” 

HS:osobná obrana,postupný útok 

2-1-2 

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá-

čov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybraných 

športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií 

a systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa pra-

vidiel.   

  

  

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 8  Športové hry  Volejbal: prihrávka obojručne 

zhora, z miesta, pred sebou, nad 

seba, p pohybe, pod uhlom  pri-

hrávka obojručne zdola, z 

miesta, pred sebou, pod uhlom, 

prihrávka obojručne zhora a 

zdola na nahrávača pri sieti po-

danie zhora, zdola priame, spra-

covanie lopty po prihrávke, pri-

hrávka na nahrávača pri sieti, 

jednoblok v zóne č. 3 útočná 

kombinácia s nahrávačom v zóne 

č. 3, 2, postavenie hráčov pri 

útoku súpera, vykrývanie jed-

nobloku obranná kombinácia a 

postavenie hráčov pri podaní sú-

pera, vykrývanie jednobloku a 

postup hráčov po strate zá-

kladné pravidlá a terminológia, 

hra pri zníženom počte hráčov 

22. 3-3, 4-4, pričom každý hráč je 

nahrávačom. hra pri plnom 

počte hráčov podľa pravidiel  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie 

hráčov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybra-

ných športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická koope-

ratívne vyučova-

nie  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií 

a systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa 

pravidiel.   

  

  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 1  Pohybové hry  Štafetové hry s náčiním a bez ná-

činia, orientačné, prekážkové hry  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie 

hráčov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybra-

ných športových hier.  

    OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 4  Netradičné špor-

tové hryFlorbal  

Nácvik streľby na mieste v po-

hybe nácvik HK prihraj a bež sys-

tém osobnej obrany na celom 

ihrisku zápasy družstiev  

Vedieť správne pomenovať, popísať a prakticky 

ukázať, v hre uplatniť základné HČJ, využiť 

herné kombinácie a systémy. Vedieť pomeno-

vať a popísať funkcie hráčov. Vedieť vysvetliť 

pravidlá vybraných športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická  

Osvojenia herných činností 

jednotlivca, herných kom-

binácií a systémov, že je 

schopný žiak hrať stretnu-

tie podľa pravidiel.   

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 8  Športová gym-

nastika  

Akrobatické cvičenia - kotúľ 

vpred, vzad - prípravné cvičenia 
Akrobatické cvičenia - kotúľ 
vpred, vzad s rôznou východisko-

vou a výslednou polohou Akroba-
tické cvičenia - stoj na lopatkách 
Akrobatické cvičenia: stojka na 

hlave, stojka na rukách, premet 
bokom Skoky a obraty - skoky ob-

ratom znožmo, skrčmo, bočne, s 

obratom. Obraty obojnožne pre-

stupovaním, krížením, prísunom. 
väzby kotúľov so skokmi a ob-
ratmi, jednoduchá zostava Cviče-

nie na náradí - koza, roznožka, 
prípravné cvičenia preskok cez 

kozu, roznožka hrazda-základné 

polohy vo vise, vzpor, zosun 
vpred, náskok do vzporu, zoskok 
zákmihom,, prešvihy únožmo s 

dopomocou,  výmyk s dopomo-
cou kladina-len dievčatá-chôdza, 

obraty,náskoky,zoskoky,váhy/len 

diev./ Kruhy-len chlapcikmiha-
nie,zoskok  v zákmihu,vis vzne-
smo,vis strmhlav -krátke zostavy 

z osvojených cvičebných tvarov- 

minimálne      4 cvičebné tvary: -z 

akrobacie,hrazdy,kladiny -prekáž-

kové dráhy z gymnastického ná-

radia  

MODERNÁ GYNASTIKA:/len 
diev./ -cvičenia so švihadlom  

-cvičenia bez náčinia-tanečné 

kroky,obraty,váhy -cvičenia s 

loptou  

Vedieť správne pomenovať, popísať jed-

notlivé cvičebné polohy, pohyby, cvi-

čebné tvary. Vedieť prakticky ukázať 

gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné 

väzby a pohybové kombinácie. Uplatňo-

vať optimáln techniku pri vykonávaní zá-

kladných gymnastických polôh, lokomoč-

ných pohyboch, cvič. tvaroch. pripraviť a 

prakticky viesť všeobecné rocvičenie -vy-

konať ukážku osvojovaných cvičení opti-

málnou technikou primerane svojím indi-

viduálnym predpokladom  

- preukázať poznatky z organizácie, bez-

pečnosti, dopomoci, záchrany -uplatňo-

vať optimálnu techniku pri vykonávaní zá-

kladných gymnastických polôh,  

lokomočných pohyboch, cvičebných tva-
roch,  

-základné názvoslovie telesných cvičení  

  

  

  

Motiváčná fik-

sačná expozičná 

aplikáčná diag-

nostická koope-

ratívne vyučova-

nie  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 2  Kondičné cviče-

nia  

Šplh na tyči striedavoručne s prí-
razom nôh (CH 4m, D 3m)  
Kľuky vo vzpore ležmo - CH,  

Kľuky vo vzpore kľačmo - D,  

Preskoky cez švihadlo - kruhový 

tréning  

reálne ohodnotiť svoju gymnastickú úro-

veń  

-uplatniť gymnastické zručnosti pri pre-

konávaní prekážkovej dráhy na čas -

správne pomenovať cvičebné polohy, 

pohyby, cvičebné tvary prakticky ukázať 

techniku posilovacích cvičení odborne 

pomenovať vykonávané posilňovacie 

cvičenia  

vybrať vhodné cvičenia na rozvoj a posil-

nenie konkrétnych svalových partíí    

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 4  Úpoly  Základné princípy sebaobrany, 

dvíhanie, nosenie, skladanie sú-

pera, techniky pádov.  D: Aero-

bik - základná terminológia, jed-

noduchá choreografia, cvičenie 

na hudbu cvičenia na rozvoj ob-

ratnosti a pohyblivosti, základné 

techniky bojových činností v 

zmysle sebaobrany. D: Aerobik: 

jednoduché choreografie a cvi-

čenia na hudbu. cvičenia na roz-

voj obratnosti a pohyblivosti, zá-

kladné techniky bojových čin-

ností v zmysle sebaobrany.  D: 

Aerobik: jednoduché choreogra-

fie a cvičenia na hudbu.  

Poznať význam základných športových 

úpolov a sebaobrany. Dodržiavať etiku 

čestného boja a primeranosť sebaob-

rany. Vedieť používať základné techniky 

bojových činností v zmysle sebaobrany. 

Dbať na zásady úrazovej zábrany. Vedieť 

pomôcť druhému v prípade napadnutia. 

Poznať základné delenie aerobiku. dodr-

žiavať zásdy správneho cvičenia  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 7  Športové hry  Volejbal - hra podľa pravidiel  

Basketbal - hra podľa pravidiel 
CH: Futbal hra podľa pravidiel. Z - 

D: Vybíjaná hra podľa pravidiel  

Vedieť správne pomenovať, popísať a 

prakticky ukázať, v hre uplatniť základné 

HČJ, využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie 

hráčov. Vedieť vysvetliť pravidlá vybra-

ných športových hier.  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

Osvojenia herných 

činností jednotlivca, 

herných kombinácií 

a systémov, že je 

schopný žiak hrať 

stretnutie podľa 

pravidiel.   

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 2  Bedminton  Forhendový ,bekhendový , 
priamy úder, podanie hra bez 
siete aj ponad sieť na ihrisku  
  

hrať podľa upravených pravidiel  

  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

  OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 

  6  Atletika  štartové povely (nízky, polovy-

soký), technika behu, bežecká 

abeceda, beh na 60 m  

(s) skok do diaľky skrčmo (cm), 

technika odrazu a skoku skok do 

diaľky skrčmo (cm) Hod kriketo-

vou loptičkou (m). Technika 
hodu. štafetový beh  

(s). odovzdávka štafetového ko-

líka spodným oblúkom  

Vedieť sa orientovať v základných atletic-
kých disciplínach, charakterizovať ich a 
prakticky demonštrovať. Poznať základné 
pravidlá atletických disciplín.  

Využiť základné atletické lokomócie pri 

rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosvojované atletické disciplíny, 

technikou primeranou individuálnym 

predpokladom- súťažíť v duchu fai  play 

pozná význam rozcvičenia a vie sa ak-

tívne zapojiť do jeho vedenia poznať zá-

kladné pravidlá atletických disciplín a 

pod dohľadom pedagóga je schopný  

pomáhať pri organizácii a rozhodovaní 

atletických súťaží  

pozná význam a vplyv základných 

prostriedkov kondičnej prípravy 

na zdravý rozvoj organizmu  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

Žiak vie využívať 

základné atletické 

lokomócie pri udr-

žiavaní a zvyšovaní 

svojej telesnej 

zdatnosti a uplat-

ňuje získané vedo-

mosti,  

zručnosti a návyky  

v každodennom  

živote  

OaSR  

MEDV OŽaZ  
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 3  Testovanie  Člnkový beh 10 X 5 Skok do diaľky 

z miesta (cm) m (s) Ľah - sed ( po-

čet za 30 s) Beh za 12 min. Výdrž 

v zhybe (s), zhodnotenie šk. roka  

Vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň 

svojej pohybovej výkonnosti a teles-

ného rozvoja podľa daných noriem.  

Motiváčná fik-

sačná expo-

zičná aplikáčná 

diagnostická  

zistiť aktuálny stav 

svojej všeobecnej 

pohybovej výkon-

nosti  

OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 1  Zdravý životný 
štýl Poznatky z 
telesnej vý-
chovy a   

športu  

  

Základy racionálnej výživy nebez-
pečenstvo závislosti na návyko-
vých látkach s negatívnym dopa-
dom na zdravie človeka bezpeč-
nosť a hygiena v telesnej výchove 
„Poučenie o bezpečnosti a sprá-
vaní sa na hodinách telesnej vý-
chovy.“ formy pohybovej aktivity 
v režime dňa úloha rozcvičenia 
pred pohybovou činnosťou vý-
znam životosprávy pre pohybový 
výkon,vplyv fajčenia,alko-
holu,omamných látok,zakázaných 
látok na zdravie a pohybový vý-
kon             telesné zaťaženie 
,jeho meranie a vyhodnocovanie 
pomocou pulzovej frekvencie sys-
tematika a diagnostika pohybo-
vých schopností telesný vývin a 
jeho diagnostika prvá pomoc pri 
drobných poraneniach správne  

držanie tela   

Základy racionálnej výživy pohybový re-

žim  

aktívny odpočinok negatívne vplyvy faj-

čenia   

alkoholu nedovolených látok a iných zá-

vislostí  

    OaSR  

MEDV OŽaZ  

  

  

 

 

 

 



 

 

Cvičenia z Informatiky  
  

 

Charakteristika predmetu   
  

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zruč-

ností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budova-

nie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania in-

formatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti 

získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má 

dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primár-

nom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne 

využívali takto na- dobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch. Výuka prebieha v odbornej učebni informa-

tiky, kde sa celá trieda delí na polovicu.  

  

Obsah predmetu informatika je rozdelený do 5 tematických okruhov:  

  

Informácie okolo nás (ION)  

Princípy fungovania IKT (PFI)  

Komunikácia prostredníctvom IKT (KOM)  

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (PRG) Informačná spoloč-

nosť (ISP).  

  

Ciele predmetu  
Žiaci  

• Hodiny povinne volitelnej informatiky slúžia na prehĺbenie obsahu vyučovacieho predmetu Informatika pre tých 

študentov, ktorí si túto hodinu zvolia z ponuky troch predmetov v danom ročníku, 

• uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich spracovanie,  

• uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú návody, programy podľa 

daných pravidiel,  

• logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

• poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov,  

• komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe,  

• poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

• rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy s nimi spojené,  

• rešpektujú intelektuálne vlastníctvo.  

  

Cvičenia z informatiky 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 0 0 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 0 0 



 

 

Naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k 

efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov.   

Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných tech-

nológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.  

  

  



 

 

Učebné osnovy  
  

 Cvičenia z Informatiky – príma – inovovaná   

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

2  Softvér a hardvér 
– práca v počíta-
čovej sieti a na  

internete  

  

Pojmy: sieť  

Vlastnosti a vzťahy: lokálne súbory 
na počítači a súbory na sieti, sie-
ťovom disku, cesta (adresa) ako 
zápis, ktorý identifikuje počítač, 
počítačová  sieť ako prepojenie 
počítačov a zariadení, Internet   
ako   celosvetová   počítačová 
sieť  

Procesy: sťahovanie a posielanie súbo-

rov  

• orientujú sa v konkrétnych miestach v sieti  

• používajú nástroje na zdieľanie (kopírovanie, 
prenášanie) súborov v rámci počítačovej siete  

• rozlišujú súbory, ktoré sú uložené na sieti a sú-

bory vo vlastnom počítači  ukladajú súbory 

do svojho počítača z internetu, zo sieťového 

disku  

• nahrávajú súbory na sieťový disk  

• rozlišujú emailovú a webovú adresu  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

v oblasti informač-
ných a  
komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a 

sociálny rozvoj   

3  Softvér a har-

dvér – práca so 

súbormi a prie-

činkami, práca v 

operačnom sys-

téme  

Pojmy: súbor, priečinok  

Vlastnosti a vzťahy: v súbore je ulo-

žený nejaký obsah, rôzne typy sú-

borov pre rôzne typy informácií 

(súbor s obrázkom, súbor s textom, 

súbor s tabuľkou), odpadkový kôš  

Procesy: vytvorenie, ukladanie doku-
mentov   

Vlastnosti a vzťahy: schránka ako 
miesto na krátkodobé uchovávanie 
alebo prenášanie údajov  

• ukladajú produkt do súboru  

• otvárajú rozpracovaný produkt zo súboru  

• orientujú sa v konkrétnej štruktúre prie-

činkov  používajú nástroj na manipuláciu so sú-

bormi a priečinkami  

• presúvajú, mažú, premenujú súbory   po-

užívajú rôzny aplikačný softvér, ktorý je prime-

raný veku  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  



 

 

Procesy: používanie školského vzdelá-

vacieho softvéru, práca s digitálnou 

učebnicou a encyklopédiou  

6  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

grafikou  

Pojmy: oblasť, animácia  

Vlastnosti a vzťahy: obrázok ako 
štvorcová mriežka, priehľadnosť, 
obrázok  v rastri, animácia ako po-
stupnosť obrázkov, dĺžka trvania 
(dĺžka zobrazenia obrázkov na ob-
razovke)  

Procesy: kreslenie základných geomet-

rických tvarov, používanie nástro-

jov na kreslenie, otáčanie, preklá-

panie a zmena veľkosti oblasti, 

zmena veľkosti papiera, spustenie a 

zastavenie animácie, krokovanie a 

prepínanie sa medzi obrázkami ani-

mácie, kreslenie obrázkov animá-

cie, zmena poradia, vloženie a od-

stránenie obrázka z animácie 

• používajú konkrétne nástroje editora 

na tvorbu a úpravu obrázkov a animácií  hľa-
dajú, odhaľujú a opravujú chyby pri úprave 
obrázkov aj animácií  

• kombinujú rôzne typy zdrojov skúmajú 

nové nástroje v konkrétnom editore 

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači, ko-

mentovaná pre-

zentácia 

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a 

sociálny rozvoj   



 

 

6  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

textom  

Pojmy:  schránka,  odrážky  a  číslova-

nie, tabuľka  

Vlastnosti a vzťahy: slovo ako sku-
pina písmen, veta ako skupina 
slov, odsek ako skupina viet, me-
dzery a oddeľovače, obrázok a 
text, formátovanie textu, písmo + 
typ, veľkosť, hrúbka a farba 
písma (t.j. zvýraznenia), zarovna-
nie odseku, obrázok ako súčasť 
textu, skryté značky ako súčasť 
textového dokumentu, obrázok 
ako súčasť textu, vplyv skrytých 
znakov na štruktúru aj výsledný 
vzhľad textu, znaky ako písmená, 
číslice, špeciálne znaky a sym-
boly, text a hypertext  

(napr. na internete, v encyklopé-
dii)  

Procesy: presúvanie, kopírovanie a 

vkladanie textu, vkladanie ob-

rázkov zo súboru, kontrola pra-

vopisu  

• používajú konkrétne nástroje editora na 
tvorbu a úpravu textu  

• volia vhodný nástroj na prácu s textom  pou-
žívajú nástroje na vyhľadanie a nahradenie 

textu  

• posudzujú vplyv formátovacích nástrojov a 
skrytých znakov na výsledný text a operácie s 
textom  

• skúmajú nové nástroje v konkrétnom editore  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

tvorba projek-

tov a prezentá-

cií, regionálna 

výchova  

8  Algoritmické  

riešenie problé-

mov  

Pojmy: príkaz, parameter príkazu, po-

stupnosť príkazov  

Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí príkaz, 

poradie príkazov a výsledok, pra-

vidlá jazyka pre  

• pomocou postupnosti príkazov  riešia 

problém skladaním príkazov do postup-

nosti  

• aplikujú pravidlá, konštrukcie jazyka pre 

zostavenie postupnosti príkazov  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači,  

riešiť problémy, 

uplatňovať matema-

tické myslenie a poz-

návanie v oblasti  

  

 



 

 

  zostavenie sekvencie príkazov  

Procesy: zostavenie a upravenie prí-
kazu/príkazov, 
 vyhodnotenie postupnosti prí-
kazov, úprava sekvencie príka-
zov (pridanie,  odstránenie prí-
kazu, zmena poradia príkazov)  

Vlastnosti a vzťahy: jazyk - vykonanie 
programu  

Procesy: krokovanie, čo sa deje v 
počítači v prípade chyby v 
programe  

Vlastnosti a vzťahy: chyba v postup-
ností príkazov (zlý príkaz, chýba-
júcu príkaz, vymenený príkaz alebo 
príkaz navyše), riešenie, ktoré lep-
šie spĺňa stanovené kritérium v za-
danom  

probléme  

Procesy: hľadanie chyby  

• interpretujú postupnosť príkazov  hľadajú 

chybu v postupnosti príkazov a opravia ju  

  

• interpretácia zápisu riešenia  

• realizujú návod, postup, algoritmus riešenia 

úlohy - interpretujú ho, krokujú riešenie, simu-

lujú činnosť  

• vykonávateľa  

  

• hľadanie, opravovanie chýb  

• rozpoznajú, že program pracuje nesprávne  

• hľadajú chybu vo vlastnom, nesprávne pracujú-

com programe a opravia ju  

• interpretujú návod, v ktorom je chyba  

• diskutujú a argumentujú o správnosti riešenia 

(svojho aj cudzieho)  diskutujú o svojich rieše-

niach  

• diskutujú o rôznych postupoch a výstupoch rie-

šenia (porovnajú riešenia konkrétneho prob-

lému od rôznych žiakov, z hľadiska dĺžky vý-

sledku, trvania, veľkosti kódu/zápisu)  

• doplňujú, dokončujú, modifikujú rozpracované 

riešenie  

• navrhujú vylepšenie  

aplikačná me-

tóda, korekcia 

programu  

vedy a techniky, v ob-

lasti informačných a 

komunikačných tech-

nológií  

 



 

 

3  Komunikácia a 

spolupráca – 

práca s nástrojmi 

na komunikáciu  

Pojmy: príloha, adresár  

Procesy: dodržiavanie netikety, prepos-

lanie emailu, priloženie prílohy, 

odoslanie viacerým adresátom na-

raz  

• zostavujú a posielajú správu danému príjem-
covi prostredníctvom konkrétneho emailového 
nástroja  

• hľadajú a zobrazujú prijatú správu od konkrét-
neho odosielateľa prostredníctvom konkrét-
neho emailového nástroja  

• pripájajú prílohu správy, zobrazujú prijatú prí-
lohu prostredníctvom konkrétneho emailového 
nástroja  

• zhodnocujú správnosť emailovej adresy  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

v oblasti informač-

ných a komunikač-

ných technológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

2  Komunikácia a 

spolupráca – vy-

hľadávanie na 

webe  

Pojmy: vyhľadávač  

Procesy: vyhľadávanie textov, stránok, 

obrázkov, videa, vyhľadávanie v 

mapách na internete  

• získavajú informácie z webových stránok a po-

užívajú ich vo svojich produktoch  

(rešpektujú autorské práva)  

• posudzujú účel webovej stránky  

• diskutujú o výsledkoch vyhľadávania (či spĺňajú 

naše očakávania)  

• posudzujú správnosť vyhľadaných informácií  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

v oblasti informač-

ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, 

mediálna vý-

chova, multikul-

túrna výchova  

   (výstup vyhľadávania)  

• vyhľadávajú a získavajú textovú a grafickú in-

formáciu podľa zadanej frázy na webe  

• prostredníctvom presne zadaných inštrukcií 
získavajú z konkrétneho zdroja požadované vý-
stupy  

• vyhľadávajú rôzne typy informácií na webe  

   

3  Informačná spo-

ločnosť – bezpeč-

nosť a  

riziká  

  

Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý 

softvér, dôveryhodnosť získaných 

informácií, riziká na internete a so-

ciálnych sieťach  

• diskutujú o rizikách na internete  aplikujú pra-

vidlá pre zabezpečenie emailu proti neopráv-

nenému použitiu  

• aplikujú pravidlá pre zabezpečenie údajov, apli-

kácii (aj emailu) proti neoprávnenému použitiu  

• diskutujú o počítačovej kriminalite  

• diskutujú o dôveryhodnosti informácií na webe  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  



 

 

Procesy: šírenie počítačových vírusov a 

spamov, bezpečné a  etické  sprá-

vanie sa na internete, činnosť heke-

rov  

  

  

 

 

   Cvičenia z Informatiky – sekunda – inovovaná    

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

1  Softvér a hardvér 
– práca v počíta-
čovej sieti a na  

internete  

  

Pojmy: sieť  

Vlastnosti a vzťahy: lokálne súbory 

na počítači a súbory na sieti, sie-

ťovom disku, cesta (adresa) ako 

zápis, ktorý identifikuje   počí-

tač,   počítačová   sieť ako pre-

pojenie počítačov a zariadení, 

Internet ako celosvetová  počí-

tačová sieť  

Procesy: sťahovanie a posielanie súbo-

rov  

• orientujú sa v konkrétnych miestach v sieti  

• používajú nástroje na zdieľanie (kopírovanie, 

prenášanie) súborov v rámci počítačovej siete  

• rozlišujú súbory, ktoré sú uložené na sieti a sú-

bory vo vlastnom počítači  

• ukladajú súbory do svojho počítača z inter-

netu, zo sieťového disku  

• nahrávajú súbory na sieťový disk  

• rozlišujú emailovú a webovú adresu  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-

ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj, 

mediálna vý-

chova, multikul-

túrna výchova  



 

 

1  Informačná spo-

ločnosť – bezpeč-

nosť a  

riziká  

Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý 

softvér, dôveryhodnosť získaných 

informácií, riziká na internete a so-

ciálnych sieťach 

Procesy: šírenie počítačových vírusov a 

spamov, bezpečné a  etické  sprá-

vanie sa na internete, činnosť 

hekerov 

• diskutujú o rizikách na internete  apli-

kujú pravidlá pre zabezpečenie emailu proti ne-

oprávnenému použitiu  

aplikujú pravidlá pre zabezpečenie údajov, ap-

likácii (aj emailu) proti neoprávnenému použi-

tiu  

• diskutujú o počítačovej kriminalite  

• diskutujú o dôveryhodnosti informácií 

na webe 

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači 

v oblasti informač-

ných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a so-

ciálny rozvoj  

 

1  Softvér a har-
dvér – práca so 
súbormi a  

priečinkami  

  

Pojmy: súbor, priečinok  

Vlastnosti a vzťahy: v súbore je ulo-

žený nejaký obsah, rôzne typy 
súborov pre rôzne    typy     

informácií    (súbor    s obráz-

kom,  súbor  s  textom,  súbor  s 

tabuľkou), odpadkový kôš  

Procesy: vytvorenie, ukladanie doku-

mentov  

• ukladajú produkt do súboru  

• otvárajú rozpracovaný produkt zo súboru  

• orientujú sa v konkrétnej štruktúre priečinkov  

• používajú nástroj na manipuláciu so súbormi a 

priečinkami  

• presúvajú, mažú, premenujú súbory  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

tvorba projek-

tov a prezentá-

cií, regionálna 

výchova  

1  Softvér a hardvér 
– práca v operač-
nom systéme  

  

Vlastnosti a vzťahy: schránka ako 
miesto na krátkodobé uchová-
vanie alebo prenášanie údajov  

Procesy: používanie školského vzde-

lávacieho softvéru, práca s digi-

tálnou učebnicou a encyklopé-

diou  

 používajú rôzny aplikačný softvér, ktorý je pri-

meraný veku  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  



 

 

3  Reprezentácie a 
nástroje – infor-
mácie  

  

Vlastnosti a vzťahy: vzťahy medzi 

jednotlivými typmi informácie 

(grafika, text, čísla, zvuk)  

• kódujú informáciu podľa pokynov do konkrét-
nej reprezentácie  

• dekódujú informáciu z jednoduchých reprezen-
tácii  

• vyhľadávajú a získavajú informácie v informač-

nom systéme a databáze (knižnica,  

el. obchod, rezervácie lístkov...)  

• získavajú informácie rôznych typov pomocou 
konkrétnych nástrojov (napr.  

zoskenovaním, odfotením, nahraním zvuku, vi-
dea, ...)  

• rozhodnú sa pre nástroje na spracovanie infor-

mácii (na vyhľadávanie a získavanie, spracova-

nie informácií a komunikovanie pomocou ná-

strojov)  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-
niu sa, v oblasti infor-
mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  

2  Reprezentácie a 

nástroje – štruk-

túry  

Pojmy: postupnosť, tabuľka (v 

zmysle frekvenčná, kódovacia, 

slovník, mriežka), riadok, stĺpec  

Vlastnosti a vzťahy: poradie objektov a 

ich pozícia v  

• orientujú sa v jednoduchej štruktúre – vy-

hľadávajú a získavajú informácie zo štruk-

túry podľa zadaných kritérií  

• organizujú informácie do štruktúr – vytvá-

rajú  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači  

k celoživotnému uče-

niu sa, v oblasti infor-

mačných a  

komunikačných tech-

nológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj  

 



 

 

  postupnosti, význam  

postupnosti, pozícia objektov v 

tabuľke, predchodca, nasledov-

ník, sused, význam tabuľky  

Procesy: práca s grafovými štruktú-

rami (s mapou, labyrintom, sie-

ťou), práca so stromovými 

štruktúrami (strom rozhodnutí, 

stratégií, turnajov, rodokmeň),  

 zapisovanie a vyhľadávanie v jed-

noduchej štruktúre, zostavo-

vanie štruktúry  

a manipulujú so štruktúrami, ktoré obsahujú 

údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, grafy,  

postupnosti obrázkov, čísel, ...)  

 interpretujú údaje zo štruktúr – vyvodia existu-

júce vzťahy zo zadaných údajov v štruktúre, 

prerozprávajú informácie uložené v štruktúre 

vlastnými slovami  

   

6  Reprezentácie a 

nástroje – práca s 

prezentáciami   

Procesy:  manipulácia  s poradím  sní-

mok, vloženie prepojenia  
 používajú nástroje editora na tvorbu a úpravu 

prezentácií  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  
komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projek-

tov a prezentácií  



 

 

12  Algoritmické  

riešenie problé-

mov  

Vlastnosti a vzťahy: platí - neplatí, 
a/alebo/nie  

(neformálne)  

Procesy: krokovanie sekvencie a 
opakovania, rozhodovanie  o 
pravdivosti tvrdenia  

Vlastnosti a vzťahy: chybný zápis, 

konštrukcie   jazyka   ako   po-

stupnosť príkazov  

Procesy: zostavovanie programu v ja-
zyku na zápis algoritmov, spuste-
nie programu  

Pojmy: príkaz, parameter príkazu, po-

stupnosť príkazov  

Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí prí-
kaz, poradie príkazov a výsle-
dok, pravidlá jazyka pre zosta-
venie sekvencie príkazov  

Procesy: zostavenie a upravenie 

príkazu/príkazov, vyhodnote-

nie postupnosti príkazov, 

úprava sekvencie príkazov (pri-

danie,  odstránenie príkazu, 

zmena  

analýza problému  

• uvažujú o obmedzeniach, ktoré súvisia s rieše-

ním úlohy  

• navrhujú riešenie, vyjadrujú plán riešenia  
identifikujú opakujúce sa vzory  

• uvažujú o hraničných prípadoch (na úrovni cyk-
lov)  

• rozhodujú o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia 
(výroku)  

• vyberajú prvky alebo možností podľa pravdi-
vosti tvrdenia  

• popisujú vzťahy medzi informáciami vlastnými 
slovami  

• uvádzajú kontra príklad, kedy niečo neplatí, ne-
funguje  

• uvažujú o rôznych riešeniach  

  

jazyk na zápis riešenia  

• používajú jazyk na popis riešenia problému - 

aplikujú pravidlá, konštrukcie jazyka  

  

pomocou postupnosti príkazov  

riadená práca  

pri počítači, sa-

mostatná práca 

pri počítači, apli-

kačná metóda, 

korekcia pro-

gramu  

riešiť problémy, 

uplatňovať matema-

tické myslenie a poz-

návanie v oblasti vedy 

a techniky, v oblasti 

informačných a ko-

munikačných techno-

lógií  

  

 



 

 

  poradia príkazov)  

Vlastnosti a vzťahy: jazyk - vykonanie 
programu  

Procesy: krokovanie, čo sa deje v 
počítači v prípade chyby v pro-

grame  

Vlastnosti a vzťahy: chyba v po-
stupností príkazov (zlý príkaz, 

chýbajúcu príkaz, vymenený 

príkaz alebo príkaz navyše), 
riešenie, ktoré lepšie spĺňa sta-

novené kritérium v zadanom 
probléme  

Procesy: hľadanie chyby  

• riešia problém skladaním príkazov do postup-
nosti  

• aplikujú pravidlá, konštrukcie jazyka pre zosta-

venie postupnosti príkazov  interpretujú po-

stupnosť príkazov  

• hľadajú chybu v postupnosti príkazov a opravia 
ju  

  

interpretácia zápisu riešenia  

• realizujú návod, postup, algoritmus riešenia 

úlohy - interpretujú ho, krokujú riešenie, simu-

lujú činnosť vykonávateľa  

  

hľadanie, opravovanie chýb  

• rozpoznajú, že program pracuje nesprávne  

• hľadajú chybu vo vlastnom, nesprávne pracujú-

com programe a opravia ju  

• interpretujú návod, v ktorom je chyba  

• diskutujú a argumentujú o správnosti riešenia 

(svojho aj cudzieho)  

• diskutujú o svojich riešeniach  

• diskutujú o rôznych postupoch a výstupoch rie-

šenia (porovnajú riešenia konkrétneho prob-

lému od rôznych žiakov, z hľadiska dĺžky vý-

sledku, trvania, veľkosti kódu/zápisu)  

• doplňujú, dokončujú, modifikujú rozpracované 

riešenie  

• navrhujú vylepšenie  

   



 

 

1  Informačná spo-

ločnosť - digitálne 

technológie  

v spoločnosti  

  

Vlastnosti a vzťahy: informatika ako 
povolanie, informatika v povola-
niach (napr. aj v dizajne a v archi-
tektúre, v obchode, vo  
financiách)  

• diskutujú o vzťahu digitálnych technológií k po-
volaniam  

• diskutujú o digitálnych technológiách v spoloč-

nosti  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projek-

tov a prezentácií  

1  Informačná spo-

ločnosť – legál-

nosť používania  

Vlastnosti a vzťahy: autorské právo 

a jeho vzťah k autorovi, dielu a 
použitiu, softvér zadarmo a pla-

tený softvér  

Procesy: legálnosť a nelegálnosť po-

užívania softvéru a informácií 

(texty, obrázky, hudba, filmy, ...)  

• diskutujú o dodržiavaní základných princípoch 
autorských práv  

• diskutujú, či bolo dielo legálne nadobudnuté, a 

o tom, ako sa dá ďalej používať  

• diskutujú o právnych dôsledkoch nelegálne po-

užívaného diela  

• diskutujú o právnych dôsledkoch publikovania 

kriminálneho a nelegálneho obsahu 

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projek-

tov a prezentácií  

2  Softvér a hardvér 

– počítač a prí-

davné zariadenia  

Pojmy: program, procesor, pamäť 

Vlastnosti a vzťahy: počítač ako za-

riadenie s procesorom a pamäťou, 

pamäť si pamätá programy a údaje, 

pamäť v počítači ako zariadenie na 

(krátkodobé) uchovanie  informácií,  

disk  v počítači ako zariadenie na dl-

hodobé uchovanie informácií, proce-

sor vykonáva programy (program ako 

návod pre procesor), tlačiareň, repro-

duktor/slúchadlá ako zariadenia 

sprostredkovanie výstupu, skener, di-

gitálny fotoaparát, kamera, mikrofón 

ako zariadenia na digitalizáciu úda-

jov, rozdiel medzi hardvérom a soft-

vérom  

• pracujú s pamäťovými a prídavnými zariade-

niami: prenášajú, ukladajú, kopírujú informácie  

• pracujú s prídavnými zariadeniami (napr.  

naskenujú, vytlačia dokument, nahrajú zvuk, 
zosnímajú obraz fotoaparátom alebo kame-
rou)  

• skúmajú nové možnosti použitia konkrétneho 

hardvéru  

• porovnajú klady a zápory počítačov rôznych ty-

pov (napr. stolný počítač, notebook, tablet)  

• rozlišujú vstupné a výstupné zariadenia  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projektov 

a prezentácií  



 

 

2  Komunikácia a 

spolupráca – vy-

hľadávanie na 

webe  

Pojmy: vyhľadávač  

Procesy: vyhľadávanie textov, stránok, 
obrázkov, videa,  
vyhľadávanie v mapách na  

internete  

• diskutujú o výsledkoch vyhľadávania (či spĺňajú 

naše očakávania)  

• posudzujú správnosť vyhľadaných informácií 

(výstup vyhľadávania)  

• vyhľadávajú a získavajú textovú a grafickú in-

formáciu podľa zadanej frázy na webe  

• prostredníctvom presne zadaných inštrukcií zís-

kavajú z konkrétneho zdroja požadované vý-

stupy  

• vyhľadávajú rôzne typy informácií na webe  

komentovaná 

prezentácia, sa-

mostatná práca 

pri počítači, 

tvorba prezentá-

cie  

v oblasti informač-
ných a  

komunikačných tech-

nológií, sociálne a 

personálne  

tvorba projektov 

a prezentácií  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cvičenia z Biológie  

 

 

Charakteristika predmetu   
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy orga-

nizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie 

živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich ži-

votnom 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 informá-

cie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia.  

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. 

Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislos-

tiach. Učivo v príme  je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti 

žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orien-

tovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňova-

nie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie 

vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbo-

vať poznatky.  

  

 Ciele učebného predmetu 

  

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

 Hodiny povinne volitelnej biológie slúžia na prehĺbenie obsahu vyučovacieho predmetu Informatika pre tých 

študentov, ktorí si túto hodinu zvolia z ponuky troch predmetov v danom ročníku, 

 Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.  

 Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.  

 Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných 

procesov a javov.  

 Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.  

 Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.  

  

Kompetencie v oblasti prírodných vied:  
Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a 

ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných 

prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. Porozumieť vzťahu neži-

vej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v 

zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a člo-

veka. Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru 

a možnosti ich odstránenia  Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov, 

podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, vý-

znam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spô-

sob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody.   

Cvičenia z Biológie 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 0 0 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 0 0 



 

 

  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:  
  

• v oblasti komunikačných schopností:  

 

- identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biolo-

gických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky 

k danej učebnej téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a 

dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jedno-

duchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zame-

raním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie.  

  

• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:  

- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozví-

jať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých 

školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo rie-

šení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.  

  

• v oblasti sociálnych kompetencií:  

- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, 

prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

  

• v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  

- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, 

využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorova-

niach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.  
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Učebné osnovy  
  

Cvičenia z Biológie – príma – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

  1 TC: Život s člo-

vekom a v ľud-

ských sídlach. 2. 

Ľudské obydlia a 

ich okolie – živo-

číchy  

hospodársky významné  

živočíchy, ľudské sídla, 

zdomácňovanie, domesti-

fikácia, šľachtenie, kríže-

nie, plemeno  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na pro-

stredie organizmov, vysvetliť, aký vý-

znam majú pre človeka živočíchy žijúce v 

ľudských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na poznávanie orga-

nizmov žijúcich v okolí svojho bydliska 

alebo školy, prezentovať výsledky z pro-

jektu, uviesť význam kríženia rastlín a ži-

vočíchov pre človeka, uviesť význam 

zdomácňovania živočíchov pre človeka  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom, 

vychádzka do oko-

lia školy  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, 

chápať ľudské sídla ako ži-

votný priestor organizmov, 

oblasť komunikačných a so-

ciálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  1  Rastliny pesto-

vané v záhradách  

cibuľová zelenina, hlúbová 

zelenina, koreňová zele-

nina, plodová zelenina, 

strukoviny, cibuľa, cesnak, 

kapusta, kel, karfiol, kale-

ráb, mrkva, petržlen, fa-

zuľa, hrach, rajčiak, paprika  

Žiak vie: vysvetliť, aký význam majú pre 

človeka pestované rastliny žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, 

pomenovať podľa ukážky zástupcov zele-

niny, rozlíšiť a pomenovať aspoň päť dru-

hov zeleniny na ukážkach,vysvetliť po-

trebu hnojenia pôdy v záhrade pri dlho-

ročnom pestovaní plodín,vysvetliť význam 

zeleniny vo výžive človeka  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  
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  1  Rastliny ru-

movísk a 

okrajov ciest  

rumovisko, burina, ruža ší-

pová, baza čierna, agát, 

pŕhľava, palina, lopúch, 

bodliak, lastovičník, loboda, 

rezeda, mrlík, hluchavka, 

peniažtek, mlieč, vesnovka, 

čakanka  

Žiak vie vysvetliť pojem rumovisko, spo-

znať na ukážke a pomenovať aspoň päť 

druhov rastlín rumovísk a okrajov ciest  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 1  Liečivé, jedovaté a 

chránené rastliny  

liečivé rastliny, jedovaté 

rastliny, chránené rastliny, 

púpava, podbeľ, skorocel, 

lipa, breza, ľubovník, 

nechtík, medovka, mäta, le-

vanduľa, bazalka, materina 

dúška, mak, konvalinka, ľu-

ľok, blen, durman, tis, sne-

žienka  

Žiak vie vysvetliť pojem liečivé rastliny, je-

dovaté rastliny, chránené rastliny, spo-

znať na ukážke a pomenovať aspoň dva 

druhy liečivých rastlín, jedovatých rastlín, 

chránených rastlín  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  

  1  Živočíchy pro-

spešné pre člo-

veka  

včela, včelstvo, včelárstvo, 

ryby,  

rybárstvo, rybnikárstvo, úľ, 

matka, robotnica, trúd, 

plást, med, vosk, larva, 

kukla, roj, kapor, pstruh, 

rybník,  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, 

opísať na ukážke význam jednotlivých 

kást včiel v úli, uviesť príklady významu 

chovu včiel pre človeka, vysvetliť význam 

rýb pre človeka, porovnať nároky kapra a 

pstruha na chov, vysvetliť pojmy rybár-

stvo a rybnikárstvo 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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  1  Chovateľsky vý-

znamné vtáky  

zvieratá hospodárske, do-

máce, kura, sliepka, kohút, 

kurča, kačica, káčer, káča, 

hus, gunár, húsa, morka, 

moriak, pohlavná dvojtva-

rosť, vajcia, perie, mäso 

,masť, hrabavá hydina, 

vodná hydina  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, na 

ukážke pomenovať samca a samicu kury, 

husi, kačice a morky, uviesť význam ich 

chovu,vysvetliť na príklade sliepky a ko-

húta pohlavnú dvojtvarosť, vysvetliť a po-

rovnať pojmy hrabavá a vodná hydina a 

ich končatiny  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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  1 Chovateľsky vý-

znamné cicavce  

zvieratá hospodárske, do-

máce, králik, sviňa, ošípaná, 

tur, dobytok, koza, ovca, 

kôň, párnokopytníky, ne-

párnokopytníky, kopytá, 

rohy, hnoj, jazdectvo, hipo-

terapia, mlieko, mäso, 

kosti, srsť, koža, tuk, šte-

tiny, vlna  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na pro-

stredie organizmov, vysvetliť, aký vý-

znam majú pre človeka živočíchy žijúce v 

ľudských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na poznávanie orga-

nizmov žijúcich v okolí svojho bydliska 

alebo školy, prezentovať výsledky z pro-

jektu, rozpoznať na ukážke tri druhy 

hospodársky chovaných zvierat, roz-

poznať samca, samicu a mláďa dvoch 

hospodársky chovaných zvierat, uviesť 

význam chovu hospodárskych zvierat, 

uviesť dôsledky pridávania veľkého 

množstva chemických prípravkov do po-

travy hospodárskych zvierat, uviesť roz-

diely medzi párno a nepárnokopytníkmi  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom   

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  

 1  Nežiaduce živo-

číchy pre človeka 

a v domácnosti  

škodcovia, parazity vonkaj-

šie, vnútorné, prenášače 

nákazy, prevencia, premno-

ženie hmyzu, múčiar, mu-

cha, moľa, šváb, voš, hnidy, 

blcha, ploštica, pásomnica, 

mrľa, hlísta,  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a re-

alizovať projekt na poznávanie organiz-

mov žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, 

vysvetliť význam, zásady prevencie a spô-

sob ochrany pred škodlivými druhmi, 

zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútor-

ného a vonkajšieho parazita,poznať na 

ukážke dva živočíchy znehodnocujúce po-

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom   

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  
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traviny, poznať zásady ochrany pred vnú-

tornými parazitmi, poznať spôsob odstrá-

nenia vší z vlasov, 

 

  1  Nežiaduce cicavce 

v okolí ľudských 

obydlí  

škodcovia, prenášače ná-

kazy, prevencia, premno-

ženie hlodavcov,  dezin-

fekcia, dezinsekcia, dera-

tizácia biologická 

ochrana, myš, potkan, 

hlodavce, nákazlivé cho-

roby  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy,  

prezentovať výsledky z projektu, rozlíšiť 

na ukážke myš a potkana, uviesť riziko 

výskytu myší a potkanov v domácnosti, 

poznať spôsoby ochrany pred myšami a 

potkanmi, porovnať spôsob života a veľ-

kosť potkana tmavého a hnedého  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom   

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, rozvoj 

poznatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia, oblasť komu-

nikačných a sociálnych kompe-

tencií  

environmentálna 

výchova  
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  1   Živočíchy v okolí 

ľudských sídel  

škodcovia, dezinsekcia, pre-

množenie hmyzu, biolo-

gická ochrana, spevavce, 

vošky, vlnačka, obaľovač, 

mlynárik, osa, lastovička, 

belorítka, sýkorka, škorec, 

drozd, hrdlička, holub, steh-

lík, vrabec  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv človeka na prostre-

die organizmov, vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka živočíchy žijúce v ľud-

ských sídlach a v ich okolí, navrhnúť a rea-

lizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo 

školy, prezentovať výsledky z projektu, 

uviesť dva bezstavovce žijúce v sade, zá-

hrade, domácnosti a rumovisku, vysvetliť 

škodlivosť premnoženia bezstavovcov v 

týchto lokalitách, opísať význam speva-

vých vtákov okolí ľudských sídel, poznať 

na ukážke troch spevavých vtákov, uviesť 

príklad hmyzožravého spevavca.  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom   

poznávať živé organizmy a ich 

význam pre život človeka, chá-

pať ľudské sídla ako životný 

priestor organizmov, oblasť 

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  1   

Chránené živo-

číchy v blízkosti 

človeka   

chránené živočíchy, čmel, 

vidlochvost, bystruška, ro-

pucha, jašterica, lasto-

vička, belorítka, drozd, sý-

korka, sokol, netopier, krt, 

jež  

Žiak vie vysvetliť pojem chránený živo-

čích a nutnosť ochrany takýchto druhov, 

na ukážke vie pomenovať aspoň päť dru-

hov chránených živočíchov a popísať vý-

znam hmyzožravých druhov  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom, vy-

chádzka do okolia 

školy   

poznávať živé organizmy a 

ich význam pre život človeka, 

chápať ľudské sídla ako ži-

votný priestor organizmov, 

poznať vzájomný vzťah zlo-

žiek životného prostredia a 

ich význam pre podmienky 

života organizmov, poznať 

základné hľadiská ochrany ži-

votného prostredia a prí-

rody,  oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova, osob-

nostná a sociálna 

výchova  
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  1  Regionálne oso-

bitosti prírod-

ných spoločen-

stiev  

regionálne významné 

prírodné spoločenstvá, 

spôsoby ochrany prí-

rody  

Žiak vie spoznať regionálne významné 

prírodné spoločenstvá, ekosystémy, ty-

pické a chránené druhy organizmov, re-

gionálne významné chránené územia, 

vplyv človeka na okolitú prírodu, zásady 

jej ochrany v regióne.   

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom,   

poznávať živé organizmy a 

ich význam pre život človeka, 

chápať ľudské sídla ako ži-

votný priestor organizmov, 

poznať vzájomný vzťah zlo-

žiek životného prostredia a 

ich význam pre podmienky 

života organizmov, poznať 

základné hľadiská ochrany ži-

votného prostredia a prí-

rody,  oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova, osob-

nostná a sociálna 

výchova  

 1 TC: Živé orga-

nizmy a ich 

stavba   

 Rastlinná a živo-

číšna bunka  

bunka, bunkové organely, 

bunková stena, cytoplaz-

matická membrána, cytop-

lazma, bunková šťava, mi-

tochndria, jadro, vakuola, 

chloroplast, variabilita bu-

niek  

Žiak vie rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu 

bunku podľa stavby, vymenovať zá-

kladné funkcie častí bunky, pomenovať 

na ukážke časti rastlinnej a živočíšnej 

bunky, vysvetliť význam bunkového 

jadra a chloroplastu, ako aj ostatných or-

ganel bunky, určiť na obrázku zhodné a 

rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej 

bunky, vysvetliť, prečo majú živočíšne 

bunky väčšiu variabilitu buniek  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlin-

ných a živočíšnych buniek, ob-

lasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  1  Rastlinné a živo-

číšne bunky pod 

mikroskopom (la-

boratórne cviče-

nia v odbornej 

učebni – labora-

tórne cvičenia z 

biológie bunky)  

zásady bezpečnosti pri 

práci v biologickom la-

boratóriu, pozorovanie, 

pokus protokol hypo-

téza, predpoklad, kon-

trolný pokus mikro-

skop,  

Žiak vie pozorovať bunky mikroskopom, 

dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v 

laboratóriu, pripraviť mikroskopický pre-

parát, používať správne postupy a tech-

niky pri mikroskopovaní a ostatných 

praktických činnostiach, plánovať biolo-

gický pokus, pozorovanie, formulovať hy-

potézy, navrhnúť pokus s cieľom potvrdiť 

výklad, práca s tex-

tom, pozorovanie, 

laboratórne cvičenie  

osvojovanie a rozvíjanie si ma-

nuálnych zručností, sociálne 

kompetencie - práca v skupi-

nách,   

environmentálna 

výchova  
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mikroskopický preparát na-

tívny, trvalý, preparačná 

súprava, laboratórne po-

môcky, laboratórne sklo, 

senný nálev, bunka pro-

karyotická,  

eukaryotická – rastlinná, 

živočíšna, húb bunkové 

povrchy, cytoplazma  

štruktúry membránové, 

vláknité, neživé súčasti 

bunky, virológia, vírus, vi-

rión, bakteriofág onkovírus, 

retrovírus bakteriológia, 

baktéria profylaxia, rezis-

tencia, antibiotiká  

mikroskopické riasy, huby 

prvoky bioindikátory  

hypotézu, realizovať pozorovanie, pokus, 

zaznamenať a vyhodnotiť získané údaje 

(napr. formou tabuliek, grafu), zakresliť, 

schematicky znázorniť a popísať pozoro-

vané biologické objekty, porovnať pozo-

rované biologické materiály, objekty a 

javy, vyvodiť závery z praktickej aktivity, 

vypracovať protokol o praktickej aktivite, 

prezentovať výsledky práce ústnou a pí-

somnou formou, vie zhodnotiť význam 

chemických prvkov a zlúčenín v bunke,  

vysvetliť význam jednotlivých bunkových 

štruktúr pre fungovanie bunky ako celku, 

zhotoviť natívny preparát bunky,  

pozorovať vnútorné štruktúry bunky pod 

mikroskopom, vytvoriť záznam z pozoro-

vania bunky, porovnať rôzne typy buniek, 

bunkové a nebunkové organizmy z hľa-

diska stavby a životných funkcií, vysvetliť 

priebeh vírusovej infekcie,  

vyhľadať príklady pozitívneho a negatív-

neho pôsobenia baktérií v prírode a na 

človeka, diskutovať o bežných vírusových 

a bakteriálnych ochoreniach, prevencii a 

možnostiach liečby, zhodnotiť význam 

jednobunkových eukaryotických organiz-

mov v prírode a pre človeka. 
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1  

   

Vírusy a bakté-

rie  

vírusy, baktérie organiz-

mus jednobunkový, 

vnútrobunkový parazit, 

nebunkový organizmus, 

infekčné ochorenia  

Žiak vie pripraviť prezentáciu o víruso-

vých a bakteriálnych ochoreniach a 

ich prevencii, porovnať stavbu vírusu 

a baktérie, rozhodnúť, či je pôvodcom 

nákazy chrípky, žltačky, angíny vírus 

alebo baktéria, uviesť príklad troch 

nákazlivých ochorení,  

uviesť možnosti predchádzania šírenia 

vírusových a bakteriálnych ochorení  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

poznať hlavné znaky základ-

ných životných procesov ví-

rusov a baktérií, rozvoj po-

znatkov o človeku z hľadiska 

zdravého životného štýlu a 

ochrany zdravia,   oblasť ko-

munikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmen-

tálna výchova  

  1   

Jednobunkové 

organizmy  

organizmus jednobun-

kový, bunka, bunková 

stena, cytoplazma, veľké 

a malé jadro, nálevníky, 

brvy, stiahnuteľná a po-

travová vakuola, 

panôžky, drobnozrnko, 

kvasinka, meňavka, 

črievička  

Žiak vie rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu 

bunku podľa stavby, vymenovať zá-

kladné funkcie častí bunky, pomenovať 

na ukážke črievičky hlavné časti tela, 

porovnať stavbu tela drobnozrnka a 

črievičky, popísať stavbu tela meňavky 

a porovnať jej spôsob pohybu s pohy-

bom črievičky, popísať funkcie jadier 

črievičky  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy 

jednobunkových organiz-

mov, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií  

environmen-

tálna výchova  

  1   

Mnohobunkové 

organizmy  

organizmus jednobun-

kový,  

mnohobunkový,  

pletivo, tkanivo, orgán, 

orgánová sústava, orga-

nizmus  

Žiak vie zostaviť schému všeobecnej 

stavby a organizácie tela  

mnohobunkovej rastliny a živočícha, 

priradiť pletivo a tkanivo k rastline a ži-

vočíchovi, určiť na ukážke rastliny jej 

orgány,určiť na ukážke štruktúry tela 

živočícha bunku, tkanivo, orgán, 

sústavu orgánov  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

poznať základnú stavbu,  

funkcie a životné prejavy 

mnohobunkových organiz-

mov, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií  

environmen-

tálna výchova  

       

1  

   

 Stavba tela ne-

kvitnúcich rast-

lín  

stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná, mach, papraď, 

praslička, pakorienok, 

pabyľka, palístky, stopka, 

Žiak vie porovnať časti tela machu a 

kvitnúcej rastliny na ukážke, pomeno-

vať na ukážke časti tela machu a pap-

rade, uviesť význam výtrusov pre ma-

chy a paprade, poznať vnútornú 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy ne-

kvitnúcich rastlín, oblasť ko-

munikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmen-

tálna výchova  
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výtrusnica, výtrus, prvok-

lík, koreň, podzemok, 

listy 

stavbu, rozmnožovanie a význam ma-

chorastov a papraďorastov v prírode 

 

  1  Stavba tela kvitnú-

cich rastlín  

- koreň  

stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno), 

kvitnúce rastliny,  pokožka, 

dužina, cievne zväzky, kore-

ňové vlásky, koreňová 

čiapočka  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, rozlíšiť na 

ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu, 

koreňové vlásky, cievne zväzky, uviesť ži-

viny, ktoré rastlina prijíma  

koreňom,vysvetliť význam koreňa pre  

rastlinu,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy kvitnúcich 

rastlín, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 1   Stonka  stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno),  

dužinatá stonka, drevnatá 

stonka, kmeň, koruna, po-

kožka, kôra, dužina, cievne 

zväzky, drevo, lyko, púčik, 

letokruhy  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, roztriediť na 

ukážke dreviny a byliny podľa stavby 

stonky, vysvetliť význam cievnych zväzkov 

v stonke a jej stavbu, určiť na konáriku 

púčiky a vysvetliť ich význam,  

zdôvodniť význam stonky pre život  

rastliny,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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  1   List  stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno),  

čepeľ, stopka, pokožka, 

bunky listu, chloroplasty, 

cievny zväzok, žilka, žilna-

tina, prieduch, fotosyntéza, 

slnečná energia, oxid uhli-

čitý, voda, kyslík, listene,  

kvetné lupienky, klíčne  

listy  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, určiť na ukážke 

stavby listu časti dôležité pre priebeh fo-

tosyntézy, uviesť význam prieduchov v 

pokožke listu, vymenovať  látky, ktoré 

listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a 

ktoré do vzduchu vylučujú, uviesť význam 

listov pre príjem živín a dýchanie,  

popísať vnútornú stavbu listu a typy listov 

na rastline  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1 Stavba koreňa, 

stonky a listu pod  

mikroskopom 

(laboratórne cvi-

čenia z biológie 

rastlín a húb)  

morfologické znaky huby 

vreckaté, bazídiové rast-

liny nižšie, vyššie rastliny 

výtrusné, semenné  

rastliny dvojklíčnolistové, 

jednoklíčnolistové macho-

rasty, plavúňorasty, praslič-

korasty, sladičorasty, boro-

vicorasty, magnóliorasty 

rastlinné liečivá, jedy psy-

choaktívne, návykové látky 

rastlinného pôvodu (legálne 

a nelegálne drogy) fytotera-

pia biosuroviny, biotechno-

lógie, biopalivá geneticky 

modifikované organizmy 

Žiak vie porovnať základné  

morfologické znaky jednotlivých skupín 

rastlín a húb, zdôvodniť adaptácie vyšších 

rastlín na život na súši, identifikovať rast-

liny a huby vo vybranom biotope pomo-

cou kľúča na určovanie rastlín a húb,  

posúdiť ekologický, farmakologický a hos-

podársky význam rastlín, húb a lišajníkov,  

diskutovať o využívaní rastlín a húb s 

omamnými účinkami, o vplyve geneticky 

modifikovaných rastlín a húb na človeka a 

na kvalitu potravy, dokáže uprednostňo-

vať zodpovedné rozhodnutia v súvislosti s 

uvedomením si zdravotných a spoločen-

ských následkov zneužívania psychoaktív-

nych látok, navrhnúť a realizovať projekt 

na tému biosuroviny alebo biotechnoló-

gie, prezentovať a obhajovať projekt 

výklad, práca s tex-

tom, pozorovanie, 

laboratórne cvičenie  

osvojovanie a rozvíjanie si ma-

nuálnych zručností, sociálne 

kompetencie - práca v skupi-

nách,  

environmentálna 

výchova  
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  1   Kvet  stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno), 

rozmnožovací orgán, kvetný 

obal, okvetie, kalich, ko-

runa, tyčinka piestik, peľové 

zrnko vajíčko, opelenie, op-

lodnenie  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, rozlíšiť na 

ukážke kvetný obal, tyčinku a pies-

tik,uviesť význam peľového zrnka a va-

jíčka,  

opísať na schéme opelenie kvetu,uviesť, 

kedy nastáva v kvete oplodnenie, zdôvod-

niť, prečo je kvet rozmnožovací orgán 

rastliny,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 1 Plod a  

semeno  

stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno), 

oplodie, suchý plod, duži-

natý plod, zárodok, klíčne 

listy  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, určiť na ukážke 

plodu oplodie a semeno, rozlíšiť suchý a 

dužinatý plod,pomenovať na ukážke se-

mena zárodok a klíčne listy, vysvetliť vý-

znam plodu a semena pre rastlinu, živočí-

chov, človeka,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1  Stavba kvetu, 

plodu a semena 

voľným okom a 

lupou (labora-

tórne cvičenia z 

biológie rastlín a 

húb)  

morfologické znaky huby 

vreckaté, bazídiové rast-

liny nižšie, vyššie rastliny 

výtrusné, semenné  

rastliny dvojklíčnolistové, 

jednoklíčnolistové macho-

rasty, plavúňorasty,  

Žiak vie porovnať základné  

morfologické znaky jednotlivých skupín 

rastlín a húb, zdôvodniť adaptácie vyšších 

rastlín na život na súši, identifikovať rast-

liny a huby vo vybranom biotope pomo-

cou kľúča na určovanie rastlín a húb,  

posúdiť ekologický, farmakologický a  

výklad, práca s tex-

tom, pozorovanie, 

laboratórne cviče-

nie  

osvojovanie a rozvíjanie si ma-

nuálnych zručností, sociálne 

kompetencie - práca v skupi-

nách,  

environmentálna 

výchova  
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prasličkorasty, sladi-

čorasty, borovicorasty, 

magnóliorasty rastlinné 

liečivá, jedy psychoak-

tívne, návykové látky rast-

linného pôvodu (legálne a 

nelegálne drogy) fytotera-

pia biosuroviny, biotech-

nológie, biopalivá gene-

ticky modifikované orga-

nizmy, lupa,  

hospodársky význam rastlín, húb a lišajní-

kov,  

diskutovať o využívaní rastlín a húb s 

omamnými účinkami, o vplyve geneticky 

modifikovaných rastlín a húb na človeka 

a na kvalitu potravy, dokáže uprednos-

tňovať zodpovedné rozhodnutia v súvis-

losti s uvedomením si zdravotných a 

spoločenských následkov zneužívania 

psychoaktívnych látok, navrhnúť a reali-

zovať projekt na tému biosuroviny alebo 

biotechnológie, prezentovať a obhajovať 

projekt.  

   

  1  Rast a vývin se-

mena  

rast, vývin, jednoklíčnolis-

tové a dvojklíčnolistové 

rastliny, faktory rastu a vý-

vinu  

Žiak vie vysvetliť pojmy rast a vývin se-

mena, ako aj faktory, ktoré majú naň 

vplyv, vie rozoznať jedno a  

dvojkíčnolistové rastliny podľa klíčenia  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 1    

Rozmnožovanie  

rastlín  

pohlavné a nepohlavné roz-

množovanie, odrezky, pod-

zemky, hľuzy, cibule, pop-

lazy, potápanie, vrúbľova-

nie, očkovanie  

Žiak vie na konkrétnych príkladoch rastlín 

popísať príklady pohlavného a nepohlav-

ného rozmnožovania rastlín  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1   Rastlinné telo 

ako celok  

stavba rastlín vonkajšia, 

vnútorná (koreň, stonka, 

list, kvet, plod, semeno),  

Žiak vie vysvetliť základné funkcie orgá-

nov tela kvitnúcej rastliny, vymenovať 

látky, ktoré potrebuje rastlina pre život, 

pomenovať na ukážke rozmnožovacie a 

vyživovacie orgány  

kvitnúcej rastliny,  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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  1  Huby s plodnicou  vlákno, podhubie, výtrus-

nica, plodnica výtrus, hlú-

bik, závoj, prsteň, plach-

tička, pošva, pečiarka, mu-

chotrávka zelená, klobúk, 

rúrky, lupene, hríb, plávka  

Žiak vie porovnať stavbu tela húb s plod-

nicami a bez plodníc, rozlíšiť stavbu jedlej 

a jedovatej huby s plodnicou, hubu s vý-

trusnicami na lupeňoch a v rúrkach, rozlí-

šiť muchotrávku zelenú od pečiarky a 

uviesť aspoň po tri druhy jedlých a jedo-

vatých húb 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy húb, roz-

voj poznatkov o človeku z hľa-

diska zdravého životného štýlu 

a ochrany zdravia, oblasť ko-

munikačných a sociálnych 

kompetencií 

environmentálna 

výchova  

 

  1  Iné huby a lišaj-

níky  

vlákno, podhubie, výtrus-

nica, kvasinka,  

pučanie, pleseň, lišajník, 

symbióza  

Žiak vie porovnať stavbu tela húb s plod-

nicami a bez plodníc, rozlíšiť kvasinku a 

pleseň podľa stavby tela, popísať puča-

nie a vysvetliť pojem symbióza, uviesť 

príklady aspoň dvoch lišajníkov a stavbu 

ich tela  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

poznať základnú stavbu, 

funkcie a životné prejavy 

húb, oblasť komunikačných a 

sociálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  

       

1  

   

Drobné vodné ži-

vočíchy  

- pŕhlivce  

stavba tela bezstavovcov 

vonkajšia, vnútorná (sú-

stava tráviaca, obehová, 

dýchacia, nervová, zmysly) 

rozmnožovanie a vývin 

bezstavovcov, pŕhlivce, ne-

zmar, vonkajšia a vnútorná 

vrstva buniek, ústny a vy-

vrhovací otvor, pŕhlivé 

bunky, rozptýlená nervová 

sústava, vajíčko, spermia, 

púčik, regenerácia, her-

mafrodit,  

medúzy  

Žiak vie pozorovaním zistiť odlišnosti 

vonkajšej stavby tela jednotlivých skupín 

bezstavovcov, kategorizovať zástupcov 

pŕhlivcov na ukážke, navrhnúť a zazna-

menať pozorovanie vybraného bezsta-

vovca, spracovať a prezentovať výsledky 

pozorovania rôznymi formami. vysvetliť 

ako nezmar prijíma potravu a dýcha, 

prečo sa jeho nervová sústava nazýva 

rozptýlená, uviesť význam vajíčok a 

spermií nezmara, vysvetliť význam púči-

kov u nezmara, vysvetliť význam slova 

obojpohlavný živočích a uviesť príklady 

morských druhov pŕhlivcov  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy bezsta-

vovcov, oblasť komunikač-

ných a sociálnych kompeten-

cií  

environmentálna 

výchova  
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 1 Vnútorné  

parazity - 

ploskavce 

a hlístovce  

životný cyklus parazitov 

stavba tela bezstavovcov 

vonkajšia, vnútorná (sú-

stava tráviaca, obehová, 

dýchacia, nervová, zmysly) 

rozmnožovanie a vývin 

bezstavovcov, pásomnica, 

hlísta, mrľa, hlavička, prí-

savky, články, vajíčka, 

larva, medzihostiteľ, po-

hlavná dvojtvarosť, hosti-

teľ, uhor  

Žiak vie pozorovaním zistiť odlišnosti 

vonkajšej stavby tela jednotlivých skupín 

bezstavovcov, kategorizovať zástupcov 

ploskavcov, hlístovcov na ukážke, navrh-

núť a zaznamenať pozorovanie vybra-

ného bezstavovca, spracovať a prezen-

tovať výsledky pozorovania rôznymi for-

mami. uviesť časť tráviacej sústavy člo-

veka, kde žije pásomnica a hlísta, opísať 

prijímanie potravy pásomnice a hlísty, 

opísať podľa ukážky rozmnožovanie pá-

somnice alebo hlísty, vysvetliť nevyhnut-

nosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a 

umytia zeleniny pred  konzumáciou, 

spôsob nákazy a prevenciu pred mrľou 

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy bezsta-

vovcov, oblasť komunikač-

ných a sociálnych kompeten-

cií  

environmentálna 

výchova  

 

  1 Živočíchy so 

schránkou - mäk-

kýše  

stavba tela bezstavovcov 

vonkajšia, vnútorná (sú-

stava tráviaca, obehová, 

dýchacia, nervová, zmysly) 

rozmnožovanie a vývin 

bezstavovcov, mäkkýš, sli-

mák, svalnatá noha, ulita, 

plášť, vnútornostný vak, 

ústny otvor, análny otvor, 

jazýček - radula, tykadlá, 

pľúcny vak, črevo, pečeň, 

srdce, nervové uzliny, po-

hlavná žľaza, lastúrniky, 

škľabka, žiabre  

Žiak vie pozorovaním zistiť odlišnosti 

vonkajšej stavby tela jednotlivých skupín 

bezstavovcov, kategorizovať zástupcov 

mäkkýšov na ukážke, navrhnúť a zazna-

menať pozorovanie vybraného bezsta-

vovca, spracovať a prezentovať výsledky 

pozorovania rôznymi formami.  uviesť 

miesto uloženia vnútorných orgánov sli-

máka,porovnať podľa ukážky schránku 

slimáka a škľabky, vysvetliť, prečo je sli-

mák obojpohlavný živočích, uviesť orgá-

novú sústavu, ktorou slimák prijíma a 

spracováva potravu, porovnať dýchacie 

orgány slimáka a škľabky,určiť na ukážke 

prijímací, ústny a vyvrhovací otvor 

škľabky  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

poznať základnú stavbu, funk-

cie a životné prejavy bezsta-

vovcov, oblasť komunikačných 

a sociálnych kompetencií  

environmentálna 

výchova  
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 Cvičenia z Biológie – sekunda – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

  1  Úvodná hodina  základná terminológia  Žiak sa oboznámi s cieľom vyučova-

nia BIO v sekunde  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad  

v oblasti komunikačných 

schopností  

environmen-

tálna výchova, 

ekológia  

   1  TC: Stavba a 

funkcie tela 

tela stavov-

cov    Sta-

vovce - po-

vrch tela 

(krycia sú-

stava)     

stavovce, chordáty,  or-

gán, orgánová sústava, 

sústava  

 krycia, tkanivo, koža,  

kožné deriváty - šupiny, 

žľazy, pancier, perie - jeho 

stavba, srsť, ochranné 

sfarbenie  

Žiak vie rozlíšiť pojmy orgán a orgá-

nová sústava, identifikovať jednotlivé 

orgánové sústavy stavovcov pomocou 

obrázkov, pomenovať základné orgány 

orgánových sústav stavovcov pomo-

cou obrázkov,vysvetliť význam orgá-

nových sústav pre život stavovca, po-

zorovať kožné útvary stavovcov a 

zhodnotiť ich význam, vytvoriť prezen-

táciu o význame vybranej orgánovej 

sústavy, uviesť príklady stavovcov po-

krytých šupinami, perím, srsťou, zdô-

vodniť odlišnosti kožných útvarov sta-

vovcov, označiť na ukážke časti vtá-

čieho pera, na príklade stavovca zdô-

vodniť význam sfarbenia pre prostre-

die, v ktorom žije  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

environmen-

tálna výchova, 

ekológia  

  2 Oporná sústava 

stavovcov  

sústava oporná, chrb-

tica, stavce, chorda, vä-

zivo, chrupka, kosť,  

Žiak vie zdôvodniť adaptáciu orgánov 

opornej sústavy stavovca vzhľadom na 

názorná ukážka, 

komentovaná 

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

environmen-

tálna výchova, 

ekológia  
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pneumatizácia kostí, 

prsná kosť s hrebeňom - 

vtáky,  

jeho prirodzené prostredie a spôsob ži-

vota, pomenovať základné orgány 

opornej sústavy stavovcov  

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

 

   kostra končatiny - párnoko-

pytníky, nepárnokopytníky  

pomocouobrázkov,vysvetliť význam orgá-

nových sústav pre život stavovca, vytvoriť 

prezentáciu o význame vybranej orgáno-

vej sústavy, vysvetliť význam prsnej kosti 

s hrebeňom u vtákov, zdôvodniť význam 

dutých kostí vtákov, rozlíšiť párnokopyt-

níka a nepárno-kopytníka na ukážke kos-

try končatiny  

   

  2 Pohybová sústava 

stavovcov  

sústava pohybová, hladké,  

kostrové - priečne pruho-

vané a srdcové svalstvo, 

kontrakcia a relaxácia svalu, 

stavba kostrového svalu, šľa-

chy, pohyb  

Žiak vie rozlíšiť pojmy orgán a orgánová 

sústava, identifikovať jednotlivé orgá-

nové sústavy stavovcov pomocou obráz-

kov, pomenovať základné orgány orgáno-

vých sústav stavovcov pomocou obráz-

kov,vysvetliť význam orgánových sústav 

pre život stavovca, vytvoriť prezentáciu o 

význame vybranej orgánovej sústavy, po-

menovať tkanivá tvoriace svalstvo konča-

tín, vnútorných orgánov, srdca stavov-

cov, vysvetliť princíp činnosti dvoch sva-

lov, uviesť príklad stavovca, ktorý sa po-

hybuje plávaním, plazením, skákaním, lie-

taním, kráčaním a behom  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  
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  2 Tráviaca sústava 

stavovcov   

sústava tráviaca, zuby, je-

dové zuby, jazyk, hltan, pa-

žerák, hrvoľ, hltanová prí-

klopka, žalúdok - jeho 

stavba u vtákov, prežúvav-

cov, črevá, dvanástnik, klky, 

pečeň, pankreas, žlč, 

enzýmy, konečník, kloaka, 

živiny - prijímanie, spracová-

vanie, vstrebávanie  

Žiak vie opísať na ukážke časti tráviacej 

sústavy stavovcov a ich význam, zdôvod-

niť odlišnosti orgánov tráviacej sústavy v 

závislosti od potravy, uviesť príklad sta-

vovca s jedovými zubami, uviesť význam 

vysunovateľného jazyka obojživelníkov, 

plazov, niektorých vtákov, uviesť význam 

hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka u 

vtákov, určiť na ukážke orgány na prijíma-

nie potravy, trávenie a vstrebávanie cicav-

cov, priradiť hlodavé zuby a kly k príkla-

dom cicavcov, určiť mäsožravého, hmy-

zožra-vého a bylinožravého cicavca na 

ukážke chrupu, uviesť príklad prežúvavca 

a neprežúvavca, vytvoriť prezentáciu o 

význame vybranej orgánovej sústavy 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

 

  1   Dýchacia sústava 

stavovcov  

sústava dýchacia, žiabre, 

skrely, hrtan, pľúca, pokož-

kové dýchanie, plynový me-

chúr ryby, vzdušné vaky vtá-

kov, alveoly  

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca, zdôvodniť 

adaptáciu orgánov dýchacej sústavy sta-

vovca vzhľadom na jeho prirodzené pro-

stredie a spôsob života,uviesť príklad sta-

vovca dýchajúceho žiabrami a pľúcami, 

pomenovať dýchacie orgány žubrienky, 

dospelého obojživelníka, porovnať dýcha-

cie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca, 

zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo 

vody, vysvetliť význam vzdušných vakov 

pre vtáky, vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  
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 1  Obehová sústava 

stavovcov  

sústava obehová, telové te-

kutiny, krv, miazga, červené 

a biele krvinky, doštičky, he-

moglobín, tkanivový mok, 

cievy, žily, tepny, vlásoč-

nice, uzavretá cievna sú-

stava, srdce, predsieň, ko-

mora, aorta  

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca, zdôvodniť 

adaptáciu orgánov obehovej sústavy sta-

vovca vzhľadom na jeho prirodzené pro-

stredie a spôsob života, opísať význam 

krvi, srdca a ciev pre život stavovcov, vy-

svetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sú-

stavy, na ukážke zistiť rozdiely v stavbe 

srdca ryby, obojživelníka, plazov, vtákov a 

cicavcov, vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

  1  Vylučovacia sú-

stava stavovcov 

sústava vylučovacia, moč, 

homeostáza, obličky, ne-

frón, primárny a sekundárny 

moč, močovody, močový 

mechúr, kloaka 

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca,vymenovať od-

padové látky v tele stavovcov, zdôvodniť 

význam vylučovania, pomenovať orgán, v 

ktorom sa krv zbavuje odpadových látok 

a na ukážke pomenovať orgány močovej 

sústavy a ich význam, vytvoriť prezentá-

ciu o význame vybranej orgánovej sú-

stavy 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom 

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť 

environmentálna 

výchova, ekológia 
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  1 Regulačné sústavy 

stavovcov  

sústava nervová, regulácia, 

hormóny, žľazy s vnútorným 

vylučovaním, nervová sú-

stava, neurón, jeho stavba, 

mozog, miecha - ich stavba, 

obvodové nervy, podnet, 

vzruch, jeho šírenie, ref-

lexný oblúk, reflex vrodený, 

získaný, inštinkt, učenie  

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca, pomenovať sú-

stavy, ktoré zabezpečujú látkovú a ner-

vovú reguláciu, vymenovať hlavné orgány 

ústrednej nervovej sústavy, porovnať na 

ukážke predný mozog stavovcov, charak-

terizovať podnet a nervový vzruch, uviesť 

význam reflexného oblúka, podmiene-

ného a nepodmieneného reflexu stavov-

cov, vytvoriť prezentáciu o význame vy-

branej orgánovej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

  1   Zmysly stavovcov  podnet, zmysel, čuch, chuť, 

hmat, bočná čiara rýb, zrak, 

oko, čiernobiele a farebné 

videnie, sluch, ucho, polo-

hovorovnovážny orgán  

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca, opísať umies-

tnenie zmyslových orgánov stavovcov, 

uviesť príklad stavovcov s dobrým ču-

chom, príklad uloženie hmatového or-

gánu u stavovcov, vysvetliť význam boč-

nej čiary rýb, uviesť príklad stavovca s 

veľmi dobrým zrakom a sluchom, vytvoriť 

prezentáciu o význame vybranej orgáno-

vej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

  1   

Rozmnožovanie 

stavovcov 

rozmnožovanie a vývin sta-

vovcov, oplodnenie vonkaj-

šie, vnútorné, vývin jedinca 

mimo tela samice, v tele sa-

mice, pohlavná dvojtvarosť, 

vajíčka,  

vaječníky, spermie,  

Žiak vie pomenovať základné orgány or-

gánových sústav stavovcov pomocou ob-

rázkov,vysvetliť význam orgánových 

sústav pre život stavovca,porovnať von-

kajšie a vnútorné oplodnenie, analyzovať 

rozdiely vo vývine jedinca rýb, obojživel-

níkov, plazov, vtákov a cicavcov, uviesť 

príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov, 

pomenovať  samčie a samičie pohlavné 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom 

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť 

environmentálna 

výchova, ekológia 



 

494  

semenníky, chromozómy zá-

rodok, trenie rýb, ikra, plô-

dik, žubrienka, kopulácia, 

placenta, 

bunky, vysvetliť podstatu oplodnenia, vý-

znam rozmnožovania, opísať na ukážke 

rozmnožovanie a vývin ryby a obojživel-

níka, porovnať rozmnožovania plazov a 

vtákov, opísať na ukážke vývin mláďat ci-

cavcov, vytvoriť prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy 

 

  1  Životné pre-

javy a sprá-

vanie sa sta-

vovcov  

životné prejavy a správanie 

stavovcov, etológia, aktivita 

stavovcov denná, nočná, 

hygiena, značkovanie teritó-

ria, hierarchia, spôsoby ko-

munikácie, signály, inštin-

kty, migrácie, orientačná 

schopnosť  

Žiak vie naplánovať a uskutočniť sledova-

nie správania stavovcov, prezentovať 

svoje zistenia rôznymi formami,uviesť prí-

klad stavovca aktívneho v noci, význam 

značkovania priestoru, vysvetliť na prí-

klade inštinktívne správanie cicavca, 

uviesť príklad sťahovavého a stáleho 

vtáka, uviesť príklad stavovca živiaceho sa 

hmyzom alebo hlodavcami, príklad sta-

vovca ohrozujúceho pri premnožení 

úrodu a potraviny, dopad úbytku dravých 

vtákov a mäsožravcov v prírode  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekoló-

gia, etológia  

  1  Ochrana stavov-

cov  

biodiverzita, WWF, IUCN, 

Greenpeace  

Žiak vie uviesť najčastejšie príčiny úhynu 

rýb a obojživelníkov, príklady ohrozenia 

životného prostredia vtákov a cicav-cov, 

príklad možnosti ochrany obojživelníkov, 

príklad chráneného obojživelníka, plaza, 

vtáka a cicavca   

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova, ekológia  

  1  Prvé praktické  hubky, pŕhlivce, ploskavce, 

hlístovce, mäkkýše,  

Žiak vie porovnať základné morfologické 

znaky jednotlivých skupín  

praktické cviče-

nie,názorná  

v oblasti manuálnych zručností, 

komunikačných  

environmentálna 

výchova,  
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  cvičenie 

(labora-

tórne cvi-

čenia z bi-

ológie ži-

vočíchov)  

obrúčkavce, článko-

nožce, ostnatokožce 

chordáty (plášťovce, ko-

pijovce, kruhoústnice, 

drsnokožce, ryby, obojži-

velníky, plazy, vtáky, ci-

cavce) animálna terapia  

bezstavovcov a stavovcov,identifikovať 

základné vývojové rozdiely medzi jed-

notlivými skupinami bezstavovcov, 

identifikovať základné vývojové roz-

diely medzi jednotlivými skupinami 

stavovcov, porovnať spôsob života 

voľne žijúcich a domestifikovaných ži-

vočíchov,kriticky posúdiť podmienky 

chovu hospodárskych živočíchov a ich 

dôsledky na kvalitu potravy,diskutovať 

o význame živočíchov pri terapii rôz-

nych ochorení,  

navrhnúť a realizovať projekt súvisiaci s 

využitím a chovom živočíchov žijúcich s 

človekom, prezentovať a obhajovať 

projekt.  

ukážka, komento-

vaná prezentácia, 

práca s textom  

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

ekológia  

  1  Opakovanie  

učiva, prezentá-

cie  

pojmy získané v prvom te-

matickom celku  

Žiak vie využiť získané poznatky pri rie-

šení rôznych úloh, spracovávaní a pre-

zentovaní vlastnej práce pred triedou  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

práca s textom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

environmen-

tálna výchova  
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1  

TC: Človek  

a jeho telo             

Porovnanie ži-

vočíchov a člo-

veka, ľudské 

spoločenstvá         

znaky ľudského orga-

nizmu, ľudské spoločen-

stvo, biologická a spolo-

čenská podstata človeka, 

rozdiely a podobnosti v 

stavbe tela  

 stavovcov a človeka,  

rasizmus, ľudská populá-

cia  

Žiak vie porovnať spoločné a odlišné 

znaky ľudského a živočíšneho orga-

nizmu,  

pomenovať na ukážke orgány ľudského 

tela,  

vysvetliť význam procesov a štruktúr v 

ľudskom tele,  

objasniť prepojenie orgánových 

sústav, pochopiť  biologickú a sociálnu 

podstatu človeka a jeho spojitosť s prí-

rodou, uviesť významné zhodné a od-

lišné znaky tela živočíchov a človeka 

(lebka, chrbtica, končatiny), vysvetliť 

na príklade podstatu rasizmu a jeho 

dôsledky, význam človeka v ľudskom 

spoločenstve  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť  

environmen-

tálna výchova, 

etická výchova, 

sociológia  

 1  Krycia sústava 

človeka - koža 

stavba a funkcia orgáno-

vých sústav: koža, ochore-

nia orgánových 

sústav,úrazy zásady pred-

lekárskej prvej pomoci,  

pokožka, zamša, kožné 

deriváty - chlpy, vlasy, 

nechty, žľazy, kožný pig-

ment melanín, dermato-

glyfika, čistota tela, 

zmysly v koži, prvá pomoc 

pri poraneniach kože, pre-

vencia rakoviny 

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela, vysvetliť význam proce-

sov a štruktúr v ľudskom tele, objasniť 

prepojenie orgánových sústav, demon-

štrovať jednoduché zručnosti potrebné 

k poskytnutiu prvej pomoci, zhotoviť 

plán pozorovania a skúmania ľudského 

tela,pomenovať na ukážke časti kože 

zabezpečujúce ochranu povrchu tela, 

telesnú teplotu, vylučovanie, vodný re-

žim, zmyslové podnety, pomenovať vi-

diteľné kožné útvary na pokožke, uviesť 

význam kože, sformulovať zásady sta-

rostlivosti o kožu a kožné útvary, zdô-

vodniť nevhodnosť opaľovania sa na 

prudkom slnku, opísať postup predle-

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, vý-

klad, práca s tex-

tom 

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie 

problémov, navrhovania rie-

šení a schopnosti ich riešiť 

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, environ-

mentálna vý-

chova 
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kárskej prvej pomoci ošetrenia popále-

niny a omrzliny, predviesť ukážku ošet-

renia odreniny a pľuzgiera 

 

  1  Oporná sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: oporná,ochorenia 

orgánových sústav,úrazy zá-

sady  

predlekárskej prvej pomoci,   

stavba ľudskej kostry, po-

menovanie jednotlivých 

kostí, osová kostra a jej 

opis, lebka, chrbtica, hrud-

ník, správne držanie tela, 

kostra končatín, spôsoby 

spojenia kostí, stavba dlhej 

kosti, kostná dreň, proces 

osifikácie, rast kostí a hoje-

nie zlomenín  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela, vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť pre-

pojenie orgánových sústav, demonštro-

vať jednoduché zručnosti potrebné k po-

skytnutiu prvej pomoci, opísať na ukážke 

stavbu kosti, pomenovať a rozlíšiť na 

ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, 

hrudnú kosť, rebrá, spojenie kostí väzi-

vom, chrupkou, zrastením, kĺbom, zistiť 

jednoduchým telesným pohybom časti 

kostry, ktoré s na ňom zúčastnili, určiť 

na ukážke kostry kosti mozgovej časti 

lebky, kosti tvárovej časti lebky a časti 

chrbtice, ukázať a pomenovať na ukážke 

kosti hornej a dolnej časti, porovnať 

stavbu kostry ruky a nohy, zdôvodniť vý-

znam nosenia správnej obuvi podľa ob-

rysu správnej a nesprávnej klenby nohy 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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 1  Pohybová sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgáno-

vých sústav: pohybová, 

ochorenia orgánových 

sústav,úrazy zásady predle-

kárskej prvej pomoci,  šľa-

chy, svaly, pohyb, stavba 

kostrového svalu, rozdele-

nie svalov, význam, najzná-

mejšie kostrové svaly člo-

veka, zapojenie svalov do 

pohybu dolnej a hornej 

končatiny, cvičenie na po-

silnenie svalstva jednotli-

vých partií ľudského tela  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť pre-

pojenie orgánových sústav, zistiť, čo sa 

odohráva v ľudskom tele pri aktívnom 

pohybe, demonštrovať jednoduché zruč-

nosti potrebné k poskytnutiu prvej po-

moci,zhotoviť plán pozorovania a skúma-

nia ľudského tela, určiť na ukážke zá-

kladné typy svalového tkaniva, porovnať 

činnosť hladkého a priečne pruhovaného 

svalového tkaniva, opísať na ukážke kos-

trového svalu jeho stavbu, zdôvodniť 

vlastnosti svalu na príklade zohnutia a 

vystretia ruky v lakti, určiť na ukážke as-

poň tri svaly hlavy a krku, trupu, hornej a 

dolnej končatiny, predviesť jednoduché 

cviky na posilnenie svalov hrudníka, 

chrbta, brucha a končatín  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  

  1 Tráviaca sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: tráviaca,výživa, 

zložky potravy, potravinová 

pyramída, stravovacie ná-

vyky, ochorenia orgánových 

sústav, úrazy, zásady pred-

lekárskej prvej pomoci, hy-

gienické zásady, obezita, 

hladovanie, alkoholizmus, 

význam potravy, živiny, biel-

koviny, tuky, cukry,  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepo-

jenie orgánových sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti potrebné k poskyt-

nutiu prvej pomoci, uviesť príklad 

enzýmu a jeho význam, opísať podstatu 

trávenia, látkovej premeny, vymenovať 

základné živiny v potrave človeka, zdô-

vodniť význam bielkovín, tukov, cukrov, 

vitamínov, vody a minerálnych látok, 

uviesť dva druhy potravín s vysokou a níz-

kou  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  

 



 

499  

   vitamíny, minerálne látky, 

voda, správna a racionálna, 

zdravá výživa  

a jej vplyv na stav orga-

nizmu, obranné tráviace ref-

lexy  

energetickou hodnotou, uviesť príklad 

správneho zloženia stravy pre človeka, 

zdôvodniť význam ovocia a zeleniny v 

strave človeka, uviesť príklad škodlivého 

pôsobenia nadmerného pitia alkoholu, 

prejedania sa, následky hladovania člo-

veka  

   

  1  Dýchacia sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: dýchacia, ochorenia 

orgánových sústav, úrazy, 

zásady predlekárskej prvej 

pomoci, hygienické zá-

sady,nos, nosohltan, hrtan, 

priedušnica, priedušky, 

pľúca, alveoly, hlasivky, me-

chanizmus dýchania, ob-

ranné dýchacie reflexy, dý-

chacie pohyby hrudníka, 

kyslíkový dlh, fajčenie, rako-

vina pľúc, kvapôčkové infek-

cie  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány ľud-

ského tela,vysvetliť význam procesov a 

štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepoje-

nie orgánových sústav, demonštrovať jed-

noduché zručnosti potrebné k poskytnu-

tiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozorova-

nia a skúmania ľudského tela,opísať prie-

beh výmeny dýchacích plynov v pľúcach, 

vysvetliť podstatu dýchania, porovnať zlo-

ženie vdychovaného a vydychovaného 

vzduchu, vymenovať najdôležitejšie dý-

chacie svaly, zistiť pohyby bránice a me-

dzirebrových svalov pozorovaním nády-

chu a výdychu, zdôvodniť význam čistoty 

ovzdušia pre človeka, uviesť názov škodli-

vej látky v cigaretách, príklad účinkov faj-

čenia na dýchaciu sústavu  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova, proti-

drogová výchova  
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  1 Obehová sústava 

človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav:  

obehová, krvné skupiny, 

darcovstvo krvi, transfúzia, 

ochorenia orgánových 

sústav, úrazy, zásady pred-

lekárskej prvej pomoci, 

funkcie krvi, krvná plazma, 

erytrocyty, leukocyty, trom-

bocyty, zrážanie krvi, Ján-

skeho plaketa, krvné sku-

piny, srdce, predsieň, ko-

mora, kontrakcia, relaxácia, 

tep, tlak, žily, tepny, vlásoč-

nice - ich porovnanie, ven-

covité tepny, stavba srdca, 

chlopne, infarkt, porážka, 

poranenia ciev, lymfatická 

sústava, miazga, uzliny, sle-

zina 

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány ľud-

ského tela,vysvetliť význam procesov a 

štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepoje-

nie orgánových sústav, demonštrovať jed-

noduché zručnosti potrebné k poskytnu-

tiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozorova-

nia a skúmania ľudského tela, vymenovať 

krvné skupiny, uviesť význam transfúzie 

krvi,  uviesť význam vencovitých tepien 

pre činnosť srdca, rozlíšiť tepny a žily 

podľa smeru prúdenia krvi v nich,   poznať 

význam miazgy pre ľudský organizmus, 

opísať význam miazgových ciev, určiť 

umiestnenie a význam sleziny, vysvetliť 

funkcie obehovej sústavy, zdôvodniť vý-

znam pohybu pre činnosť ciev a srdca, 

uviesť príklad ochorenia obehovej sústavy 

spôsobený nesprávnym spôsobom života 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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  1   

Vylučovacia sú-

stava človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: vylučovacia, ochore-

nia orgánových sústav, 

úrazy, zásady predlekárskej 

prvej pomoci,obličky, ne-

frón, jeho stavba, primárny, 

sekundárny moč, močo-

vody, močový mechúr, 

ochorenia obličiek, dialýza  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepo-

jenie orgánových sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti potrebné k poskyt-

nutiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozoro-

vania a skúmania ľudského tela, vymeno-

vať odpadové látky vznikajúce pri činnosti 

ľudského organizmu, určiť na ukážke 

umiestnenie obličiek a opísať ich tvar, 

ukázať na svojom tele umiestnenie obli-

čiek, vysvetliť význam obličiek a močo-

vých ciest, príčiny ochorenia močovej sú-

stavy, vymenovať zásady prevencie ocho-

rení obličiek, zdôvodniť význam pitia dos-

tatočného množstva tekutín pre obličky, 

vysvetliť význam močovej sústavy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  

  1   

Regulačné sústavy 

-  

Hormonálna sú-

stava človeka  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: regulačné sústavy,  

ochorenia orgánových 

sústav, úrazy, zásady predle-

kárskej prvej pomoci,regulá-

cia, nervová a hormonálna 

sústava, žľazy s vnútorným 

vylučovaním, pôsobenie 

hormónov, ochorenia pri 

nadbytočnej alebo zníženej 

činnosti žliaz 

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepo-

jenie orgánových sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti potrebné k poskyt-

nutiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozoro-

vania a skúmania ľudského tela, pomeno-

vať spôsoby regulácie organizmu človeka, 

orgánovú sústavu, ktorá umožňuje ner-

vovú reguláciu, význam regulovania čin-

nosti organizmu, na ukážke určiť tri žľazy 

s vnútorným vylučovaním, uviesť význam 

inzulínu a troch žliaz s vnútorným vylučo-

vaním 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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  1   Nervová sústava 

človeka, vyššia 

nervová činnosť  

stavba a funkcia orgánových 

sústav: regulačné sústavy,  

ochorenia orgánových 

sústav, úrazy, zásady pred-

lekárskej prvej pomoci,ús-

tredná a obvodová nervová 

sústava, mozog, miecha, 

biela a sivá hmota, neurón 

reflexy, vegetatívna nervová 

sústava, časti mozgu a ich 

funkcie, mozgová kôra, 

slovo, myslenie, pamäť, uče-

nie sa, reč, spánok, prvá a 

druhá signálna sústava  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepo-

jenie orgánových sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti potrebné k poskyt-

nutiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozoro-

vania a skúmania ľudského tela, opísať 

význam nervovej bunky, pomocou 

schémy popísať časti reflexného oblúka, 

uviesť príklad reflexnej činnosti človeka, 

opísať na ukážke základné časti ústednej 

nervovej sústavy, vysvetliť význam moz-

govej kôry predného mozgu, uviesť zá-

kladné časti obvodovej nervovej sú-

stavy,uviesť príklad podmieneného a ne-

podmieneného reflexu, význam myslenia 

a reči v živote človeka, vymenovať zásady 

hygieny duševnej činnosti človeka, uviesť 

na príklade správneho režimu dňa  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  

 1  Druhé až piate 

praktické cviče-

nie (labora-

tórne cvičenia z 

biológie člo-

veka)  

rast kosti, spojenie kostí 

kontrakcia kostrového 

svalu deriváty kože 

enzýmy, trávenie, vstre-

bávanie distribúcia a di-

fúzia dýchacích plynov 

ventilácia pľúc  

Žiak vie aplikovať poznatky o stavbe orgá-

nových sústav pri charakteristike ich funk-

cií, analyzovať vzájomné vzťahy medzi 

procesmi prebiehajúcimi v ľudskom tele, 

vytvoriť schému vzťahu medzi orgánom 

tráviacej sústavy, enzýmom a zložkou po-

travy, zaujať stanovisko k rôznym formám  

alternatívnej výživy,  

praktické cviče-

nie,názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, práca s 

textom  

v oblasti manuálnych zručností, 

komunikačných schopností, 

identifikácie problémov, navr-

hovania riešení a schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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   krv, lymfa/miazga,  

tkanivový mok, zrážanie  

krvi  

cievne systémy, systém di-

fúzny a distribučný prejavy 

činnosti srdca  

homeostáza, termoregulá-

cia regulácia látková, ner-

vová imunita vrodená,zís-

kaná, imunitná reakcia, 

alergia prenos nervového 

vzruchu podnet, vnem ref-

lex nepodmienený a pod-

mienený, reflexný oblúk 

vznik pohlavných buniek, 

menštruačný cyklus oplod-

nenie, vývin prenatálny a 

postnatálny  

gravidita, pôrod, heterose-

xualita, homosexualita nep-

lodnosť, náhradné tehoten-

stvo, asistovaná reproduk-

cia  

navrhnúť týždenný stravovací plán s pri-

hliadnutím na individuálne potreby je-

dinca, overiť súvislosť vitálnej kapacity 

pľúc so svalovým výkonom,overiť súvis-

losť pracovného cyklu srdca so svalovým 

výkonom, hodnotiť limitujúce kritériá pre 

darovanie krvi,  

schematicky znázorniť reflexný oblúk, na-

vrhnúť možnosti imunizácie organizmu, 
vie diskutovať o etických princípoch part-

nerstva a plánovaného rodičovstva, zdô-

vodniť príčiny a dôsledky civilizačných a 

infekčných ochorení, diskutovať o vý-

zname vedeckých objavov pre diagnos-

tiku, prevenciu a liečbu ochorení, analy-

zovať rizikové faktory stresu, kriticky po-

súdiť životný štýl seba samého a vybranej 

osoby,   
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  1  Zmyslové orgány 

človeka  

stavba a funkcia orgáno-

vých sústav: zmysly,  ocho-

renia orgánových sústav, 

úrazy, zásady predlekárskej 

prvej pomoci, receptory, 

adekvátny podnet, hma-

tové telieska na chlad, 

teplo, ťah, tlak a dotyk, bo-

lesť, jazyk, chuťové pohá-

riky, nosová dutina, ču-

chová oblasť, vonkajšie, 

stredné a vnútorné ucho, 

ich stavba, polohovorovno-

vážny orgán, hluchota, 

zrak, oko, tyčinky, čapíky, 

optická sústava oka, jej 

opis a funkcie, poruchy os-

trosti videnia a ich korigo-

vanie, farbosleposť, slepota 

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány ľud-

ského tela,vysvetliť význam procesov a 

štruktúr v ľudskom tele, objasniť prepoje-

nie orgánových sústav, demonštrovať jed-

noduché zručnosti potrebné k poskytnu-

tiu prvej pomoci,zhotoviť plán pozorova-

nia a skúmania ľudského tela, popísať 

stavbu a funkcie jednotlivých zmyslových 

orgánov človeka, ich význam pre človeka, 

prevenciu ochorení zmyslových orgánov a 

podstatu niektorých ochorení zmyslových 

orgánov 

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, výklad, práca 

s textom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova  
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  1  Rozmnožovanie 

a vývin človeka, 

priebeh života 

človeka  

stavba a funkcia orgáno-

vých sústav: rozmnožova-

cia,  ochorenia orgáno-

vých sústav, úrazy, zásady 

predlekárskej prvej po-

moci,vývin jedinca, staros-

tlivosť o dieťa antikoncep-

cia, plánované rodičov-

stvo, semenníky, spermie, 

penis, kopulácia, pohlavné 

hormóny, vaječníky, ma-

ternica, pošva, vajíčko, se-

kundárne pohlavné znaky, 

puberta, menštruácia, te-

hotenstvo, oplodnenie, 

pôrod, pohlavne prenosné 

ochorenia, placenta, šes-

tonedelie, fázy ľudského 

života  

Žiak vie pomenovať na ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť význam procesov 

a štruktúr v ľudskom tele, objasniť pre-

pojenie orgánových sústav, demonštro-

vať jednoduché zručnosti potrebné k 

poskytnutiu prvej pomoci,zhotoviť plán 

pozorovania a skúmania ľudského 

tela,určiť a pomenovať na ukážke žen-

ské a mužské pohlavné orgány, vyme-

novať orgány, v ktorých sa tvoria ženské 

a mužské pohlavné bunky, vysvetliť vý-

znam menštruačného cyklu, označiť na 

ukážke pohlavných orgánov miesto 

splynutia vajíčka a spermie, uviesť dĺžku 

tehotenstva, jednotlivé fázy vývinu je-

dinca - vnútromaternicový vývin aj vývin 

jedinca od narodenia po smrť  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie prob-

lémov, navrhovania riešení a 

schopnosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá po-

moc, telesná vý-

chova, environ-

mentálna vý-

chova, výchova k 

manželstvu a ro-

dičovstvu,   

     

1  

Zdravie a cho-

roba, životné 

prostredie a ži-

votný štýl člo-

veka                  

infekčná choroba, choro-

boplodné mikroorganizmy, 

inkubačná doba prevencia, 

imunita,  očkovanie, zdra-

vie, zdravý  

Žiak vie aplikovať osvojené spôsoby boja 

proti nákazlivým ochoreniam, zhotoviť 

plán pozorovania a skúmania ľudského 

tela,  

orientovať sa v informáciách súvisiacich 

so zdravým životným štýlom a  

názorná ukážka, 

komentovaná pre-

zentácia, výklad, 

práca s textom  

v oblasti komunikačných 

schopností, identifikácie prob-

lémov, navrhovania riešení a 

schopnosti ich riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa  
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   životný štýl, režim dňa, 

stres, hygienické zásady, in-

tímna hygiena, alkoholiz-

mus, obezita, hladovanie, 

fajčenie psychoaktívne látky 

(legálne a nelegálne drogy), 

závislosť, bacilonosič, spô-

soby nákazy chorobami, 

imunizácia aktívna aj pa-

sívna, protilátky, deratizá-

cia, dezinsekcia, dezinfekcia, 

antibiotiká, civilizačné ocho-

renia, závislosť, dedičné a ci-

vilizačné ochorenia,  

životný štýl  

ochranou zdravia, naplánovať a uskutoč-

niť projekt v súvislosti so zdravím alebo 

zdravým životným štýlom človeka, vy-

svetliť princíp imunity a očkovania, uve-

domiť si prepojenosť zdravej životos-

právy so zdravotným stavom človeka, 

poznať najznámejšie ochorenia a uviesť 

rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť ich 

prepuknutie, uvedomiť si možnosti od-

stránenia negatívnych návykov v živote 

človeka  

   

  1 Koncoročné opa-

kovanie  

pojmy získané v učive bioló-

gie sekundy  

Žiak vie riešiť úlohy a odpovedať na 

otázky zodpovedajúce oblasti biológie 

sekundy  

názorná ukážka, ko-

mentovaná prezen-

tácia, práca s tex-

tom  

v oblasti komunikačných schop-

ností, identifikácie problémov, 

navrhovania riešení a schop-

nosti ich riešiť  

environmentálna 

výchova  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pohybové cvičenia 
 

 

  

Charakteristika predmetu  
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej staros-

tlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu pro-

stredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. 

Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdra-

vého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré  súvisia  s poznaním  a starostlivosťou   o   vlastné  telo,  pohybový  

rozvoj,  zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho  života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia 

zdravia, princípy  prevencie  proti  civilizačným  ochoreniam,  metódy  rozvoja  pohybových schopností a pohybovej 

výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím  princípy  úpravy  zdravotných  

porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej   zdatnosti   a telovýchovných   činnos-

tiach z   viacerých  druhov  športových  disciplín. Je  vedený k pochopeniu  kvality  pohybu  ako  dôležitej   súčasti   

svojho   komplexného   rozvoja,  k  zorientovaniu  sa  vo výbere pohybu pri vyskytujúcich  sa  zdravotných  poruchách  

a ich  prevencii,  k  poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa. Na jednotlivých 

stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex   predmetových   a  kľúčových  kompetencií  spolu  s  osvojenými  te-

lovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a 

výrazom jeho životnej filozofie. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, 

športe, zdraví a zdravom životnom  štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania teles-

nej a športovej výchovy  

  

Ciele vyučovacieho predmetu   
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 pohy-

bovú 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 (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), 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 o svoje zdravie.  

Hodiny povinne volitelnej telesnej a športovej výchovy slúžia na prehĺbenie obsahu vyučovacieho predmetu 

Informatika pre tých študentov, ktorí si túto hodinu zvolia z ponuky troch predmetov v danom ročníku, 

  

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci :  

- porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za svoje zdravie;  

- vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca;  

- osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s 

osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím;  

Pohybové cvičenia 

 príma sekunda tercia kvarta 

ŠKVP 1 1 0 0 

Časová dotácia za 

šk. rok 

33 33 0 0 



 

 

- vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkon-

nosti a telesnej zdatnosti;  

- porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných 

oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení;  

- boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do spoluorgani-

zovania športovej činnosti pre iných;  

- rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových 

činností;  

- osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia prvej pomoci;  

- racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia;   

  

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí pro-

stredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú proce-

suálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a čin-

nosti. Za kľúčové kompetencie  sa  považujú  –  komunikácia  v  materinskom   jazyku,   komunikácia  v cudzích  jazy-

koch,  matematická  gramotnosť a kompetencie  v  oblasti   prírodných   vied   a   technológií,   kompetencie   v  oblasti   

informačných a komunikačných technológií, učiť sa učiť, sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské kompeten-

cie a kultúrne  

  

  



 

 

Učebné osnovy  
  

Pohybové cvičenia– príma – inovovaná    

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

 3  Testovanie Diagnostika 
všeobecnej pohybovej 
výkonnosti, batériou  

motorických testov  

  

Osvojiť si terminológiu tes-
tov :   

Člnkový beh         

Sed-ľah                   

12 min beh         Skok z 
miesta     

Výdrž v zhybe  

Žiak vie:              

Zhodnotiť svoju pohybovú a 

výkonnostnú úroveň, rozví-

jať silu rôznych svalových 

skupín s využitím viacerých 

pohybových  

prostriedkov  

  

názorná ukážka  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 
pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uve-
domuje si svoje  

ďalšie rozvojové mož-

nosť  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

Ochrana života 

a zdravia  



 

 

 4 Atletika  

Beh   

Bežecká abeceda tech-
nika behu Pohybové hry 
na Rozvoj rýchlosti a ob-
ratnosti  

Štarty z rôznych polôh 

nízky a polovysoký štart  

Beh 60m na čas,  

odrazové cvičenia  

Beh 800m  

Vytrvalostný beh 2 krát 
10 min.  
Intervalový beh 

Hod kriketovou 

loptičkou nácvik na 

výkon  

Cvičenia s plnými lop-
tami, rozvoj  

výbušnej sily  

  

základná terminológia a 
systematika atletických  

disciplín  

-technika atletických dis-
ciplín  

-základné pravidlá 

súťaženia a rozho-

dovania atletických 

súťaží -organizácia 

súťaží -zásady fair-

play  

-bezpečnosť a úrazová zá-
brana  

-zásady hygieny a vplyv 

atletiky na zdravý vývin 

mládeže  

  

Žiak vie: charakterizovať 
základné atletické dis-
ciplíny  

demonštrovať pohybovým vý-
konom osvojované  

atletické disciplíny s prihliad-

nutím na svoje individuálne 

predpoklady vybrať vhodné 

atletické prostriedky pre roz-

voj svojich kondičných a koor-

dinačných schopností rozvoj 

pohybovej zdatnosti zapojiť 

sa ako pomocník do organizá-

cie a rozhodovania súťaží 

uplatňovať zásady fair play 

ako súťažiaci, rozhodca, orga-

nizátor a divák zhodnotiť za-

ťaženie podľa pulzovej frek-

vencie reálne prijímať výhry aj 

prehry  

  

skupinová práca 

precvičovanie zdo-

konaľovanie  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  

exkurzia  

  

Spôsobilosti sociálne 
a personálne dokáže 
odhadnúť a korigovať 
dôsledky vlastného 
správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  

  

 



 

 

 3 Hádzaná     

Prípravné hry Vybí-

janá   Prihrávky na 

mieste, v pohybe, 

streľba z miesta Zdo-

konaľovanie prihrávok 

a streľby Hra  

družstiev, základné  

pravidlá hry              Pri-

hrávky v pohybe, 

streľba z pohybu, bráne-

nie hráča s loptou aj bez 

lopty     

Zdokonaľovanie prihrá-

vok, streľby, dribling, 

bránenie hráča Hra 

družstiev – osobná ob-

rana  

Zdokonaľovanie HČJ, 
nácvik HK pri  

prečíslení             Hra 

družstiev         

Hra družstiev   

Kontrolné cvičenia  

systematika herných 
činností, základná ter-
minológia technika her-
ných činností jednot-
livca herné kombinácie 
a herné systémy herný 
výkon v športovej hre, 
hodnotenie športového 
výkonu funkcie hráčov 
na jednotlivých postoch 

základné pravidlá hry 
organizácia jedno-
duchej súťaže (rozhod-
covia, časomerači, zapi-
sovatelia, pozorovatelia 
a pod.)  

  

  

Žiak vie: zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich individuál-

nych predpokladov vykonať 

ukážku HČJ  tvorivo apliko-

vať pohybové zručnosti v 

hre, zápase dohodnúť sa na 

jednoduchej taktike (spolu-

práci) vedúcej k úspechu 

družstva zhodnotiť svoju 

úroveň pohybových zruč-

ností (sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na ich 

zlepšenie zapojiť sa do roz-

hodovania a organizácie zá-

pasu využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti konať v 

duchu fair play, reálne prijí-

mať výhry aj prehry  

  

  

názorná ukážka sku-
pinová práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie vý-
konu a klasifikácia 
nácvik hernej 
kombinácie video  
  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

kriticky hodnotí svoj 
pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 
ďalšie rozvojové 
možnosti je tole-

rantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

Regionálna vý-
chova  
  

  

  

  

 2 Moderná gymnastika 
Cvičenia bez náčinia 
kroky, poskoky, obraty     

Cvičenia so švihadlom     

Cvičenia so švihadlom     

Cvičenia s loptou  

Základná terminológia 

obraty poskoky kroky 

rozpoznávať s náčiním 

a bez náčinia   

Žiak vie :  

Koordinovať svoje pohyby, 

zvláda cvičebné kroky obraty 

poskoky s náčiním aj bez náči-

nia  

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia  

Mať radosť a pohodu 

z cvičenia  

  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj   

Ochrana života 

a zdravia Regio-

nálna výchova  



 

 

Hodnotí svoj estetický  pre-
jav  

 5 Športová gymnastika 
Kondičné  

a koordinačné cvičenia, 

prípravné cvičenia Ko-

túľ vpred a väzby  

Kotúľ vpred a väzby  

Kotúle zdokonaľovanie 

Prípravné cvičenia pre 

stojky, stojka na lopat-

kách  

Stojka na hlave – nácvik, 
cvičenie na kladine  

Zdokonaľovanie stojok 

a kotúľov vo väzbách 

cvičenia na kladine Prí-

pravné cvičenia a ná-

cvik stojky na rukách  

Stojka na rukách s 

dopomocou, s preva-

lom do kotúľa vpred  

Nácvik kotúľ letmo, 

nácvik krátkej zostavy 

z akrobacie  

Precvičovanie krátkej 
zostavy  z akrobacie, 
kotúľ letmo Zdokona-
ľovanie akrobacie a 
krátkej zostavy  

zásady držania tela, 
správne držanie tela, 

chybné držanie tela zá-

kladné názvoslovie te-

lesných cvičení pohy-

bové prostriedky všeo-

becnej gymnastiky prí-

pravné, imitačné cviče-

nie, metodický postup 

osvojovania a zdokona-

ľovania polôh, pohybov, 

cvičebných tvarov, vä-
zieb zdravotne oriento-

vaná zdatnosť, pohy-

bový režim  

pozitívny životný štýl 
disciplíny a cvičebný ob-
sah športovej gymnas-
tiky žien, športového 

aerobiku, modernej 
gymnastiky, gymteamu 
zásady motorického 
učenia v gymnastických 

športoch, organizácia 
pretekov zásady bez-

pečného správania, do-
pomoc,  

záchrana pri cvičení  

 

Žiak vie: charakterizovať 

základné gymnastické 

športy správne pomeno-

vať osvojované cvičebné 

polohy, pohyby a cvi-

čebné tvary prakticky 

ukázať základné cvi-

čebné tvary, imitačné 

cvičenia, prípravné cviče-

nia a predviesť krátku 

zostavu s prihliadnutím 

na svoje individuálne 

predpoklady poskytnúť 

dopomoc a záchranu  

zostaviť a viesť rozcvičenie pre 
vybratú gymnastickú dis-
ciplínu  

ohodnotiť svoju gymnastickú 

úroveň, označiť nedostatky a 

ich možné príčiny vysvetliť 

vplyv gymnastických cvičení 

na telesnú zdatnosť, zdravie a 

začleniť prostriedky gymnas-

tiky do svojho  

pohybového režimu  

 

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie pohybové de-

monštrácie  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia ná-
zorná ukážka skupi-
nová práca precvi-
čovanie Kontrola 
preskoky a hrazda  

Prekážková dráha z 

gymnastického ná-

radia na čas 

Spôsobilosti so-

ciálne a personálne 

dokáže odhadnúť a 

korigovať dôsledky 

vlastného správania 

a konania  

a uplatňovať so-

ciálne prospešné 

zmeny v medzio-

sobných vzťahoch 

efektívne zdokona-

ľovanie cvičenia vo 

dvojiciach spolu-

pracuje v skupine, 

uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v 

tíme, kde dokáže  

tvorivo prispievať pri 
dosahovaní  

spoločných cieľov  

 

 

 

Osobnostný 
a sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

  



 

 

Kontrola- zostava z 

akrobacie  Preskok- 

prípravné cvičenia, 

technika roznožky a 

skrčky cez kozu na 

šírku  

Zdokonaľovanie pre-
skoky cvičenia na 
hrazde  

Preskoky a cvičenia na 
hrazde  

 

 3  Stolný tenis Základné 
údery forhend, bec-
khend, podanie  

Zdokonaľovanie úderov, 

dvojhra, kolotoč  

Hra s upravenými 

pravidlami Hra -  

dvojhra , štvorhra  

Zdokonaľovanie HČJ,  

hra  

Hra - turnaj 

Terminológia úderov  

Základné pravidlá  

  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dĺžku, 

razanciu správne podávať  

  

názorná ukážka sku-
pinová práca  

precvičovanie 

HČJ zdokona-

ľovanie hod-

notenie vý-

konu a klasifi-

kácia nácvik 

hernej kombi-

nácie  

 

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje ďaľ-

šie rozvojové mož-

nosti  

 

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia Regio-
nálna výchova   
 

 

 2  Korčuľovanie  

Jazda vpred  

Brzdenie, hry na ľade 

Jazda vzad, prekladanie 

súťaže Pohybové hry na 

ľade  

Súťaže  

Bezpečnosť a úrazová zá-
brana  

Organizácia súťaží  

Základná terminológia  

Zásady fair - play  

  

Žiak vie .  

Zvládnuť pohyb na  

korčuliach   

Rozvíja pohybovú zdatnosť  

Reálne prijímať výhry a pre-

hry  Zapojiť sa ako pomocník 

do organizovania súťaží   

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupinová 

práca zdokonaľova-

nie hodnotenie vý-

konu  

  

  

mať radosť z pohybu  

  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj   

Ochrana života a 

zdravia Regio-

nálna výchova   



 

 

 2  Moderná gymnastika  

Cvičenia so švihadlom  

Cvičenia so švihadlom  

Cvičenia s loptou  

Cvičenia s loptou  

  

  

základná terminológia ta-

nečné kroky, obraty, po-

stoje, skoky, pohyby 

hlavy, hrudníka, bokov, 

paží  

  

Žiak vie: vytvoriť pohybový 

motív pri cvičení s loptou a 

švihadlom ohodnotiť pohyb z 

hľadiska  svojho vnímania a 

prežívania podieľať sa spolu-

prácou na tvorbe spoločného 

vystúpenia  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupinová 

práca zdokonaľova-

nie hodnotenie vý-

konu  

  

  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí 
svoj pokrok, prijíma  

spätnú väzbu  

  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj   

Ochrana života a 

zdravia Regio-

nálna výchova   

 3 Basketbal  

Pravidlá hry, prípravné 

hry a cvičenia Prípravné 

hry  

Držanie lopty, dribling, 
technika streľby pri-

hrávky na mieste Zdoko-
naľovanie prihrávok, 

streľby a driblingu  

Hra s upravenými pra-
vidlami  

Prihrávky v pohybe, 

dribling zmeny smeru, 

bránenie hráča s loptou 

a bez lopty  

Zdokonaľovanie HČJ 

Hra družstiev – 

osobná obrana 

Streľba z pohybu 

dvojtaktom,  HK 

„hoď a bež“  

Zdokonaľovanie dvoj-
taktu, nácvik HK pri  

terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných 

činností jednotlivca -

herné kombinácie a 

herné systémy herný 

výkon v basketbale -

funkcie hráčov na 

jednotlivých postoch  

-základné pravidlá -organi-
zovanie jednoduchej súťaže 
– rozhodovanie, zapisova-
teľ, časomer atletických dis-
ciplín  

  

  

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -viesť 

kondičnú prípravu, základné 

kondičné a koordinačné 

schopnosti -prihrávku jed-

nou rukou od  

pleca, dribling  

-ovláda streľbu zhora 
z miesta, z krátkej 
vzdialenosti  

-brániť hráča bez lopty a s  

loptou názorná ukážka  

  

  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupinová 

práca zdokonaľova-

nie hodnotenie výkon  

  

  

  

Spôsobilosti so-

ciálne a personálne 

-dokáže odhadnúť 

a korigovať dô-

sledky vlastného 

správania a kona-

nia  

a uplatňovať so-

ciálne prospešné 

zmeny v medzio-

sobných vzťahoch -
efektívne spolupra-

cuje v skupine, uve-

domuje si svoju 

zodpovednosť v 

tíme, kde dokáže  

tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoloč-

ných cieľov  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna vý-
chova   
  



 

 

prečíslení Hra druž-

stiev Zdokonaľovanie 

HČJ a hra družstiev 

Kontrolné cvičenia  

Kontrolné cvičenia 

 

 2 Atletika Prerušovaný 

beh v teréne Pohy-

bové hry Technika 

skoku do diaľky  

Zdokonaľovanie skoku  

do diaľky Štafetový 

beh  

Skok do diaľky na výkon  

Vytrvalostný beh 500m  

na čas  

Hod kriketovou loptičkou  

Atletický viacboj  

Atletický viacboj  

  

  

  

technika atletických dis-

ciplín základné pravidlá 
súťaženia a rozhodovania 

atletických súťaží organi-
zácia súťaží zásady fair-

play bezpečnosť a úra-
zová zábrana zásady hy-

gieny a vplyv atletiky na 
zdravý vývin mládeže  

  

  

Žiak vie: charakterizovať 
základné atletické dis-
ciplíny  

demonštrovať pohybovým vý-
konom osvojované  

atletické disciplíny s prihliad-

nutím na svoje individuálne 

predpoklady vybrať vhodné 

atletické prostriedky pre roz-

voj svojich kondičných a ko-

ordinačných schopností roz-

voj pohybovej zdatnosti za-

pojiť sa ako pomocník do or-

ganizácie a rozhodovania sú-

ťaží uplatňovať zásady fair 

play ako súťažiaci, rozhodca, 

organizátor a divák zhodnotiť 

zaťaženie podľa pulzovej 

frekvencie reálne prijímať vý-

hry aj prehry  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkonu  

  

  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-
domuje si svoje ďaľ-

šie rozvojové mož-

nosti  

-je tolerantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  



 

 

 3  Bedminton  

Technika základných 
úderov Hra bez siete,  

zdokonaľovanie úderov 
Hra bez siete  

Hra ponad sieť  

Hra ponad sieť  

Hra turnaj  

  

Terminológia úderov  

Základné pravidlá  

  

  

  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dľžku,  

razanciu správne podávať  

  

  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkonu   

Spôsobilosti sociálne 

a personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

Regionálna vý-

chova  

 1  VPV testy  výstupné  

VPV testy výstupné  

VPV testy výstupné VPV 

testy výstupné, vyhodno-

tenie koncoročné  

Osvojiť si terminológiu 
testov : Člnkový beh        

Sed-ľah                  

12 min beh         

Skok z miesta   Výdrž v  

zhybe  

  

Žiak vie:             

 Zhodnotiť svoju pohybovú a 

výkonnostnú úroveň, rozvíjať 

silu rôznych svalových skupín 

s využitím viacerých pohybo-

vých  

prostriedkov  

  

názorná ukážka  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  
  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové mož-

nosti  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana života 
a zdravia  

  

  

 

Pohybové cvičenia– sekunda – inovovaná 

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané kompeten-

cie  
Prierezové témy  

 1  Pohybové hry na        

rozvoj rýchlosti a        ob-

ratnosti.  

Vedieť diagnostikovať  a 

posúdiť úroveň svojej  

Vo všetkých disciplínách ma-

ximálny výkon podľa indivi-

duálnych schopností  a mož-

ností  

Skupinová, moti-
vačná, osobný  

príklad   

Spôsobilosti sociálne a 
personálne  

  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj  



 

 

pohybovej výkonnosti te-

lesného rozvoja podľa  

daných noriem  

    

 4  Atletika  

Beh                

Bežecká abeceda tech-
nika behu Pohybové hry 
na Rozvoj rýchlosti a ob-
ratnosti  

Štarty z rôznych polôh 

nízky a polovys. štart 

Beh 60m na čas, odra-

zové cvičenia Beh 

1500m na čas  

Vytrvalostný beh 2 krát 

10 min.  

Intervalový beh 

Hod kriketovou 

loptičkou nácvik na 

výkon  

Cvičenia s plnými lop-

tami, rozvoj výbušnej sily 

základná terminológia a 
sytematika atletických  
disciplín  

technika atletických dis-

ciplín základné pravidlá sú-

ťaženia a rozhodovania at-

letických súťaží organizácia 

súťaží zásady fair-play bez-

pečnosť a úrazová zábrana 

zásady hygieny a vplyv 

atletiky na zdravý vývin 

mládeže  

 

Žiak vie chharakterizovať zá-
kladné atletické disciplíny de-
monštrovať pohybovým výko-
nom osvojované  
atletické disciplíny s prihliadnu-
tím na svoje individuálne pred-
poklady vybrať vhodné atle-
tické prostriedky pre rozvoj 
svojich kondičných a koordi-
načných schopností rozvoj po-
hybovej zdatnosti zapojiť sa 
ako pomocník do organizácie a 
rozhodovania súťaží uplatňovať 
zásady fair play ako súťažiaci, 
rozhodca, organizátor a divák 
zhodnotiť zaťaženie podľa pul-
zovej frekvencie reálne prijímať 
výhry aj prehry  

 

skupinová práca 

precvičovanie zdo-

konaľovanie  

hodnotenie výkonu 
a klasifikácia  
exkurzia  

  

  

Spôsobilosti sociálne 
a personálne dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  

 



 

 

 3 Hádzaná   Prípravné 

hry Vybíjaná     Pri-

hrávky na mieste, v 

pohybe, streľba z 

miesta  

Zdokonaľovanie prihrá-

vok a streľby Hra  

družstiev, základné  

pravidlá hry              Pri-

hrávky v pohybe, streľba 

z pohybu, bránenie 

hráča s loptou aj bez 

lopty     

Zdokonaľovanie prihrá-

vok, streľby, dribling, 

bránenie hráča Hra 

družstiev – osobná ob-

rana  

Zdokonaľovanie HČJ,  

nácvik HK pri prečíslení, 

Hra  

družstiev, Hra družstiev   

Kontrolné cvičenia  

systematika her-

ných činností, zá-

kladná terminológia  

technika herných činností  

jednotlivca herné kom-
binácie a herné systémy 
herný výkon v športovej 
hre, hodnotenie športo-
vého výkonu funkcie 
hráčov na jednotlivých 
postoch základné pra-
vidlá hry organizácia 
jednoduchej súťaže 
(rozhodcovia, časome-
rači, zapisovatelia, po-
zorovatelia a pod.)  

  

  

Žiak vie:  

zvládnuť základné pohybové 

zručnosti na úrovni svojich 

individuálnych predpokla-

dov vykonať ukážku HČJ  

tvorivo aplikovať pohybové 

zručnosti v hre, zápase do-

hodnúť sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) vedúcej 

k úspechu družstva zhodno-

tiť svoju úroveň pohybových 

zručností (sebahodnotenie) 

a nájsť prostriedky na ich 

zlepšenie zapojiť sa do roz-

hodovania a organizácie zá-

pasu využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti konať v 

duchu fair play, reálne prijí-

mať výhry aj prehry  

názorná ukážka sku-
pinová práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie vý-
konu a klasifikácia 
nácvik hernej 
kombinácie video  
  

Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uve-
domuje si svoje 
ďalšie rozvojové 

možnosti je tole-

rantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  

 2  Minifutbal            Hra 
družstiev, diagnos-
tika úrovne  

HČJ a hra družstiev  

HČJ a hra družstiev  

Hra družstiev  

Systematika herných čin-

ností  

Základná terminológia 

Technika herných čin-

ností jednotlivca Herný 

výkon v športovej  

hre  

Žiak vie :  

Zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich in-
dividuálnych predpokladov  

Vykonať ukážku HČJ  

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia  

Mať radosť a pohodu z 
hry  
Kriticky hodnotí svoj  

pokrok je tolerantný 

k neúspechom svo-

jich žiakov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života a 

zdravia  



 

 

  5 Športová gymnastika 
Kondičné  

a koordinačné cvičenia, 

prípravné cvičenia Ko-

túľ vpred a väzby  

zásady držania tela, 

správne držanie tela, 

chybné držanie tela zá-

kladné názvoslovie teles-

ných cvičení  

Žiak vie: charakterizovať zá-

kladné gymnastické športy 

správne pomenovať osvojo-

vané cvičebné polohy,  

názorná ukážka sku-

pinová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie pohybové  

Spôsobilosti sociálne 

a personálne dokáže 

odhadnúť a korigo-

vať dôsledky vlast-

ného správania  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana života  

 



 

 

  Kotúľ vpred a väzby  

Kotúle zdokonaľovanie Prí-

pravné cvičenia pre stojky, 

stojka na lopatkách  

Stojka na hlave – nácvik,  

Zdokonaľovanie stojek  

a kotúľov vo väzbách a ob-
menách  

Prípravné cvičenia a ná-
cvik stojky na rukách  

Stojka na rukách s dopo-

mocou, s prevalom do 

kotúľa vpred  

Nácvik kotúľ letmo, nácvik 

krátkej zostavy z akroba-

cie  

Precvičovanie krátkej zos-
tavy  z akrobacie, kotúľ 
letmo Zdokonaľovanie 
akrobacie a krátkej zos-
tavy  

Kontrola- zostava z akro-

bacie  Preskok- prípravné 

cvičenia, technika roz-

nožky a skrčky cez kozu na 

šírku Zdokonaľovanie pre-

skoky cvičenia na hrazde  

Preskoky a cvičenia na 
hrazde  
Kontrola preskoky a hrazda  

Prekážková dráha z 

gymnastického nára-

dia na čas  

pohybové prostriedky 

všeobecnej gymnastiky 

prípravné, imitačné cvi-

čenie, metodický postup 

osvojovania a zdokonaľo-

vania polôh, pohybov, 

cvičebných tvarov, vä-

zieb zdravotne oriento-

vaná zdatnosť, pohybový 

režim  

pozitívny životný štýl 
disciplíny a cvičebný ob-
sah športovej gymnas-
tiky chlapcov športo-
vého aerobik zásady 
motorického učenia v 
gymnastických špor-
toch, organizácia prete-
kov zásady bezpečného 
správania, dopomoc,  

záchrana pri cvičení  

  

pohyby a cvičebné tvary 
prakticky ukázať základné 
cvičebné tvary, imitačné cvi-
čenia, prípravné cvičenia a 
predviesť krátku zostavu s 
prihliadnutím na svoje indi-
viduálne predpoklady po-
skytnúť dopomoc a zá-
chranu  

zostaviť a viesť rozcvičenie pre 
vybratú gymnastickú disciplínu  
ohodnotiť svoju gymnastickú 

úroveň, označiť nedostatky a 

ich možné príčiny vysvetliť 

vplyv gymnastických cvičení 

na telesnú zdatnosť, zdravie a 

začleniť prostriedky gymnas-

tiky do svojho  

pohybového režimu  

  

demonštrácie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia ná-

zorná ukážka skupi-

nová práca precvi-

čovanie zdokonaľo-

vanie cvičenia vo 

dvojiciach názorná 

ukážka skupinová 

práca  

precvičovanie HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie výkonu 

a klasifikácia nácvik 

hernej kombinácie  

a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 
medziosobných vzťa-

hoch efektívne  

spolupracuje v sku-

pine, uvedomuje si 

svoju zodpoved-

nosť v tíme, kde 

dokáže  

tvorivo prispievať pri  

dosahovaní spoloč-

ných cieľov  

a zdravia  

  

Regionálna  

výchova   

  



 

 

 

 3 Stolný tenis Základné 
údery forhend, bek-
hend, podanie  

Zdokonaľovanie úderov, 

dvojhra, kolotoč  

Hra s upravenými pra-
vidlami  

Hra -  dvojhra, štvorhra 
Zdokonaľovanie HČJ,  

hra, Hra - turnaj  

Terminológia úderov  

Základné pravidlá  

  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dĺžku,  

razanciu správne podávať  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkonu  

  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 
spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové mož-

nosti je tolerantný  

k neúspechom svojich 

spolužiakov  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna vý-
chova  
  

 3  Korčuľovanie  

Jazda vpred  

Brzdenie, hry na ľade 

Jazda vzad, prekladanie 

súťaže Pohybové hry na 

ľade  

Súťaže  

Bezpečnosť a úrazová zá-
brana  

Organizácia súťaží  

Základná terminológia  

Zásady fair - play  

  

Žiak vie . Zvládnuť 
pohyb na  

korčuliach   

Rozvíja pohybovú zdatnosť  
Reálne prijímať výhry a pre-
hry  

Zapojiť sa ako pomocník do or-

ganizovania súťaží   

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkon  

  

Mať radosť z pohybu  

  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

Ochrana života a 
zdravia Regio-
nálna  

výchova  

  

 2  Minifutbal            Hra 
družstiev, diagnostika 
úrovne  

HČJ a hra družstiev  

HČJ a hra družstiev  

Hra družstiev  

  

Systematika herných čin-

ností  

Základná terminológia 

Technika herných činností 

jednotlivca Herný výkon v 

športovej  

hre  

  

Žiak vie :  

Zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich in-
dividuálnych predpokladov  

Vykonať ukážku HČJ  

názorná ukážka 

precvičovanie  sku-

pinová práca zdo-

konaľovanie hod-

notenie  výkonu  

  

Spôsobilosť k ce-

loživotnému 

učeniu sa:  

kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uve-

domuje si svoje 

ďalšie rozvojové mož-

nosti  

Osobnostný a 

sociálny roz-

voj   

Ochrana života a 
zdravia Regio-
nálna  

výchova   

  



 

 

  4  Basketbal  

Pravidlá hry, prípravné  

hry a cvičenia Prípravné 
hry  

Držanie lopty, dribling, 
technika streľby pri-
hrávky na mieste  

Zdokonaľovanie prihrá-
vok, streľby a driblingu  

Hra s upravenými pra-
vidlami  

Prihrávky v pohybe, 
dribling zmeny smeru, 
bránenie hráča s loptou 
a bez lopty  

Zdokonaľovanie HČJ Hra 

družstiev – osobná ob-

rana  

Streľba z pohybu 

dvojtaktom,  HK „hoď 

a bež“  

Zdokonaľovanie dvoj-
taktu, nácvik HK pri  

prečíslení Hra druž-

stiev Zdokonaľovanie 

HČJ a hra družstiev 

Kontrolné cvičenia  

Kontrolné cvičenia 

terminológia, systematika 

herných činností -technika 

herných činností jednot-

livca -herné kombinácie a 

herné systémy herný vý-

kon v basketbale  

-funkcie hráčov na jednot-
livých postoch  

-základné pravidlá -organi-

zovanie jednoduchej sú-

ťaže – rozhodovanie, zapi-

sovateľ, časomer atletic-

kých disciplín  

 

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -viesť 

kondičnú prípravu, základné 

kondičné a koordinačné 

schopnosti -prihrávku jed-

nou rukou od pleca, dribling  

-ovláda streľbu zhora 

z miesta, z krátkej 

vzdialenosti  

-brániť hráča bez lopty a s  

loptou názorná ukážka  

  

názorná ukážka pre-

cvičovanie  skupi-

nová práca zdoko-

naľovanie hodnote-

nie výkon  

  

  

Spôsobilosti so-

ciálne a personálne 

-dokáže odhadnúť 

a korigovať dô-

sledky vlastného 

správania a kona-

nia a uplatňovať  

sociálne prospešné 

zmeny v medzio-

sobných vzťahoch -

efektívne spolupra-

cuje v skupine, 

uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v 

tíme, kde dokáže  

tvorivo prispievať pri 
dosahovaní  

spoločných cieľov  

 

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  

  

 



 

 

 3 Atletika Prerušovaný 
beh v  

teréne Pohybové 

hry Technika skoku 

do diaľky  

Zdokonaľovanie skoku  

do diaľky Štafetový 

beh Skok do diaľky 

na výkon  

Vytrvalostný beh 500m  

na čas  

Hod kriketovou loptič-

kou  

Atletický viacboj  

Atletický viacboj  

  

technika atletických dis-

ciplín základné pravidlá 

súťaženia a rozhodovania 
atletických súťaží organi-

zácia súťaží zásady fair-
play bezpečnosť a úra-

zová zábrana zásady hy-

gieny a vplyv atletiky na 
zdravý vývin mládeže  

  

Žiak vie: charakterizovať 
základné atletické dis-
ciplíny  

demonštrovať pohybovým vý-
konom osvojované  

atletické disciplíny s prihliad-

nutím  svoje individuálne 

predpoklady vybrať vhodné 

atletické prostriedky pre roz-

voj svojich kondičných a ko-

ordinačných schopností roz-

voj pohybovej zdatnosti zapo-

jiť sa ako pomocník do orga-

nizácie a rozhodovania súťaží 

uplatňovať zásady fair play 

ako súťažiaci, rozhodca, orga-

nizátor a divák zhodnotiť za-

ťaženie podľa pulzovej frek-

vencie reálne prijímať výhry 

aj prehry  

Názorná ukážka 

Skupinová práca 

zdokonaľovanie  

Spôsobilosti sociálne 

a personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťa-

hoch  

  

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia   

  

 3  Bedminton  

Technika základných 

úderov Hra bez siete, 

zdokonaľovanie úderov 

Hra bez siete  

Hra ponad sieť  

Hra ponad sieť  

Hra turnaj 

Terminológia úderov Zá-

kladné pravidlá  

Žiak vie :  

Posúdiť správnosť výberu 

vhodného úderu, jeho dĺžku,  

razanciu správne podávať  

  

  Spôsobilosť k 

celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj 

pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si 

svoje ďalšie rozvojové 

možnosti 

Osobnostný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana života a 
zdravia Regio-
nálna výchova   
 

 


