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I. Všeobecná charakteristika školy   
 

Súkromné gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá 

pripravuje žiakov vo štvorročnom a v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné 

všeobecné 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 Lučenci 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 Lučenci 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 

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

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

telocvičňou. 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 

Súkromným 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 

základných 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 

stanovené zákonom. Vyznačujú sa kvalifikovanosťou a vysokou odbornosťou. Ich počet potrebný pre 

vyučovací proces je vzhľadom na veľkosť a počet tried postačujúci, na škole pôsobí 20 učiteľov a sú to 
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učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov. Externí učitelia v škole pôsobia podľa potreby aktuálneho 

školského 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  

rodičom. Na škole pôsobí koordinátor pre prevenciu závislostí a sociálno-patologických javov, 

koordinátor pre environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, stredoškolskej 

odbornej činnosti, ktorí plnia výchovno-vzdelávacie úlohy na škole.  

Pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú odborných, metodických a legislatívnych školení. 

Kontinuálneho vzdelávania sa pedagogickí zamestnanci zúčastňujú na základe plánu kontinuálneho 

vzdelávania v súlade s osobným plánom profesijného rastu. 

 

Škola zároveň zabezpečuje vzdelávanie svojich zamestnancov vo svojich kompetenciách 

nasledovným spôsobom: 

 legislatíva a metodika (pedagogické porady), 

 moderné a inovačné vyučovacie metódy (zasadnutia predmetových komisií) 

 používanie multimediálnej techniky a interaktívnej tabule (frekventanti projektu 

Modernizácia 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 

poradca) 

 

 

 

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 

prevencie 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 

prostredníctvom základnej školy, do dátumu uvedenom na stránke školy, zvyčajne do 20. apríla. Termín 

prijímacích 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 literatúra 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 
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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, 

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

zrealizovať za tri dni. 

Škola používa informačný systém a internetovú stránku, prostredníctvom ktorej informuje 

žiakov o organizácii maturitných skúšok a zároveň cez internetovú žiacku knižku zverejňuje výsledky 

písomných aj ústnych maturitných skúšok. 

Príprave žiakov na maturitné skúšky venuje škola veľkú pozornosť najmä prostredníctvom 

voliteľných 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 

predmet (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 

zamerania. Aplikujeme aj projekty vzhľadom na školské vzdelávacie programy. Neoddeliteľnou 

súčasťou projektovej 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, 

prezentácie 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 

prostredie spolupráce medzi žiakmi, ktorí nemajú možnosť v rámci vyučovania bežne spolupracovať. 

Podporuje 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 

nepedagogický, traja zvolení zástupcovia rodičov, jeden zvolený zástupca študentskej rady, 

štyria delegovaní 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 

Bechera) 

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

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

poskytovanie informácií o štúdiu a prijímacom konaní) 
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 odberateľské organizácie, predovšetkým vysoké školy (informácie o možnostiach štúdia na 

vysokých 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) 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lučenec (prednášky, 

preventívne a intervenčné programy s vybranými triedami, poradenská činnosť, korekcie 

uskutočňované na pôde Súkromného gymnázia) 

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

testovaniach 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 

stoličky. V triedach je nainštalované osvetlenie spĺňajúce príslušné normy. 

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

podlahová krytina. 

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

a reguláciou kúrenia znižujeme energetickú náročnosť budovy. 

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

bezdrôtovým 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 

majetku. 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 

informovanosť 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 

súťažiach. Škola má vytvorené konto na sociálnej sieti Facebook. 

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

ekonomického oddelenia, miestnosť manažéra školy) sú inštalované počítače s pripojením na internet, 

niektoré počítače však zaostávajú za potrebným výkonovým štandardom a bude nutné ich v budúcnosti 

vymeniť. 

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 

Súkromnou 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 

dodávateľ teplej stravy. Pre žiakov je možnosť výberu z dvoch jedál, pre dospelých pedagogických 
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i nepedagogických zamestnancov je umožnený výber z troch jedál. Škola má v pláne v spolupráci 

s dodávateľom stravy prejsť na čipový informačný systém pre sprehľadnenie a zjednodušenie 

objednávania stravy a odhlasovania sa z nej. 

 

 

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, 

prezentácie, 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 

pracovníkov 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 

Súkromnej základnej školy v Lučenci čo najpríjemnejšie, a preto je dôležitou úlohou všetkých v škole 

spoluvytvárať 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 

Slovensku a vo svete. Jednou z hlavných priorít školy je budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi 

navzájom 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 

predpísaným 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 

písomne 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. 
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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 

odborných 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 

pravidlách správania sa v priestoroch vyčlenených na tieto vyučovacie hodiny.  

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 

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

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

prístupové cesty – chodníky) bol udržiavaný v bezpečnom stave aj v prípade nepriaznivých 

poveternostných 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-

vzdelávacieho procesu. 

 

Za najrizikovejšie faktory, ktoré môžu znamenať zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia zdravia 

považujeme: 

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

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

hodín 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, 

demonštrácii pokusov a telocvičných úkonov. 

 

Poskytovanie prvej pomoci je materiálne zabezpečené zdravotníckymi pomôckami, ktoré sa 

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

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

zverejnené 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 

pedagogických zamestnancov do rôznych vzdelávacích aktivít, predovšetkým v rámci kontinuálneho 

vzdelávania. 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, 
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 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. 

 

 

 

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 

zamestnancov. 

 

 

Čiastkové ciele 

 

Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania: 

 

Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska 

absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore 

poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných 

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

 

Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 

profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ 

vzdelávania sa získavajú kredity. 

 

Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné 

kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej 

činnosti. 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 

špecializovaných činností. Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný 

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

metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec 

vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie 

prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. 

Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný 
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zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, 

výchovný poradca, kariérový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 

Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich 

činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Vedúcim pedagogickým zamestnancom 

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

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

zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. 

 

Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. 

 

Ak škola má pedagogických zamestnancov, ktorí získali vzdelanie absolvovaním študijného 

programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon 

pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a pod 

kategóriu pedagogického 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 

každoročne 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 

demonštrujú 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 

pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a 

pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom 

odbornej činnosti, 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 zručnosti vo  všetkých  všeobecno-vzdelávacích  predmetoch a rozšírené odborné vedomosti a 

zručnosti vo zvolených voliteľných predmetoch. Umožňuje kvalitnú prípravu žiakov v dvoch cudzích 

jazykoch. Vytvára 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 

oblasti 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 

vyučovacími 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 

celoživotnom 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 

metódy 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 

predpokladmi. Škola reflektuje požiadavky spoločnosti, potreby regiónu a ciele štátneho vzdelávacieho 

programu (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 

profilujú prostredníctvom voliteľných predmetov. 

V ročníkoch  + 3.A a  + 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 
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• Seminár z dejepisu 

• 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 

vyváženého 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 

schopnosťami, 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 

kooperovať 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 

možnosť 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, 

kooperatívneho 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 

tretieho ročníka štvorročného štúdia môžu absolvovať triedny výlet v júni po pedagogickej rade podľa 

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

športovej výchovy a na ďalších hodinách v zmysle učebného plánu. 

Zlučovanie žiakov z rôznych ročníkov sa využíva na vyučovanie etickej a náboženskej výchovy, 

telesnej 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. 

Dokladom 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-

vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). 

 

Žiak so ŠVVP je žiak 

 s nadaním. 

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

narušená komunikačná schopnosť) 

 zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba: 

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

výchove 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 
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pedagogička v spolupráci s vyučujúcimi žiaka a centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a 

poradenstva. 

V súčasnosti Súkromné gymnázium úzko spolupracuje s CPPPaP formou odborných konzultácií 

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

 

 

 

 

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 

literatúry, výtvarná výchova a umenie a kultúra. 

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

výchova, 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, 

fyzika, geografia, chémia, informatika, občianska náuka, telesná a športová výchova v jednotlivých 

ročníkoch. 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 

projektového vyučovania, tvorby domácich alebo školských projektov a prostredníctvom samostatného 

projektového výskupu. 

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

špecifikácia aplikácie NŠFG je uvedená v Pláne práce koordinátora finančnej gramotnosti. 
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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 
plánoch 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 
zručností 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 
možnosti ďalšieho rozvoja 

- žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom bude hodnotený  

- žiak má právo poznať výsledok a zdôvodnenie každého klasifikačného úkonu  

- žiak má právo vyjadriť nespokojnosť so svojou klasifikáciou a hodnotením vyučujúcemu, 
triednemu 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 
plánovaných alebo dohodnutých individuálnych konzultácií, počas schôdzí rodičovského 
združenia, telefonicky alebo prostredníctvom IŽK  

- v prípade výrazného zhoršenia prospechu žiaka alebo nespĺňania klasifikačných požiadaviek 
riaditeľ 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  

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

klasifikácie 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 
klasifikovať  

- 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 
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- 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 
klasifikácie 

 

- 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 
klasifikáciu žiaka konečný 

 

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 

pracovného 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 

vzdelávania 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 
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 sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky z metodiky vyučovania 

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

 vytvárať priestor na prípravu pedagogických zamestnancov pre kariérnu pozíciu pedagóg 

špecialista 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 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov. 

 

 

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 

slabšie 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.  
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Otázky zameriame na:  

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

hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času - kurzy, výlety, vzdelávacie 

zájazdy a pod. 
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4. Rámcový učebný plán 
 

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 formu 

štúdia a je realizovaný dennou formou. 

 

Učebný plán pre 1. – 4. ročník štvorročného gymnázia 

 

Inovovaný školský vzdelávací program  
Súkromné gymnázium Lučenec  

(RUP + disponibilné)  

Vzd. oblasť 
Predmet/ 

Ročník 
1.A 2.A 3.A 4.A 

RUP + 
dispo 

spolu 

Jazyk  
a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 4 4 4 4 12 + 0 12 

Anglický jazyk 4 4 4 3 14 + 1 15 

Konverzácia z anglického jazyka 1 2 3 3   9 

Nemecký jazyk 3 3 3 3 12 + 0 12 

Konverzácia z nemeckého jazyka 1 2 3 3   9 

  38 + 1   

Matematika 
a práca 

s informáciami 

Matematika 4 3 3 2 12 + 0 12 

Seminár z matematiky 0 0 3 3   6 

Informatika 2 2 1 0 3 + 2 5 

Programovanie 0 0 3 3   6 

  15 + 2   

Človek 
a príroda 

Fyzika 2 2 1 1 5 + 1 6 

Seminár z fyziky 0 0 0 0   0 

Chémia 2 2 2 0 5 + 1 6 

Seminár z chémie 0 0 3 3   6 

Biológia 2 3 1 1 6 + 1 7 

Seminár z biológie 0 0 3 3   6 

  16 + 2   

Človek 
a spoločnosť 

Dejepis 2 2 2 0 6 + 0 6 

Seminár z dejepisu 0 0 3 3   6 

Geografia 2 2 0 0 4 + 0 4 

Seminár z geografie 0 0 0 0   0 

Občianska náuka 0 0 2 3 3 + 2 5 

Spoločenskovedný seminár 0 0 3 3   6 

  13 + 2   

  Umenie a kultúra 2 0 0 0 2 + 0 2 

  2 + 0   
Človek a 
hodnoty 

Etická výchova/Náboženská výchova 1 1 0 0 2 + 0 2 

  6 + 0   
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Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 + 0 8 

  16 + 0   

  

Účelové cvičenia 
1x6 

hodín 
1x6 

hodín 
1x6 

hodín 
1x6 

hodín 
  24 hodín 

Kurz ochrany života a zdravia 0 0 
3x6 

hodín 
3x6 

hodín 
  36 hodín 

Ochrana človeka a zdravia 
1x6 

hodín 
1x6 

hodín 
1x6 

hodín 
1x6 

hodín 
  24 hodín 

      

        maximálny počet vyučovacích hodín v ročníku 36 36 36 36 
  sumár za ročník 32 30 25 19 
   plus voliteľné hodiny + 1  + 2 + 9 + 9 
  spolu 33 32 34 28 

   

 

 

Voliteľné predmety: 

ročník  1.:  Konverzácia z anglického jazyka 

   Konverzácia z nemeckého jazyka 

 

ročník  2.:  Konverzácia z anglického jazyka 

   Konverzácia z nemeckého jazyka 

ročník  3. a 4.:  

Seminár z dejepisu 

   Seminár z matematiky 

   Seminár z fyziky 

   Seminár z chémie 

   Seminár z biológie 

   Konverzácia z anglického jazyka 

   Konverzácia z nemeckého jazyka 
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Poznámky:  

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni nesmie byť vyšší ako 36, čo predstavuje maximálnu hodinovú 

dotáciu spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium 144 hodín. Finančné krytie nepovinných predmetov 

ministerstvo škole nezaručuje.   

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého 

školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho 
vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného 

roka.  

3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu 

vyučovania, napr. vyučovacie bloky.  

4. Predmet náboženstvo sa vyučuje na cirkevných školách.  

5. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk. 

6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, 

náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter 

laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za 

celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri 

minimálnom počte 24 žiakov v triede. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  

a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP;  

b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov 

vytvárajúcich profiláciu školy, experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej 

praxe a predmetov, z ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberá;  

c) na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno- vzdelávacích programov;  

d) na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.  

10. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.  
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Učebné osnovy  
  

Slovenský jazyk a literatúra  
  

Slovenský jazyk a literatúra 

 1.A  2A 3.A  4.A 

ŠKVP 4 4 4 4 

Časová dotácia za 
šk. rok 

132 132 132 132 

 

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

Jazyk 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 

poznatkov 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 

bohatstvo 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/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii.  

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

následne 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 

hodnotiť 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 

chápaniu 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 

základný prehľad o vývoji slovenskej a svetovej literatúry. Získavajú a rozvíjajú si základné čitateľské návyky. 

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

žiakov a celkove rozvíja a kultivuje ich duchovný život.  
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Kompetencie žiaka  
  

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:  

  

- Literárna exkurzia po Gemeri - 1. ročník   

- Hrob Boženy Slančíkovej – Timravy na cintoríne v Lučenci  -  1. ročník   

- Literárna exkurzia do Martina - 2. ročník   

  

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

a recitačných súťaží, napr. Timravina studnička, Hviezdoslavov Kubín, Literárny Kežmarok, Literárny Lučenec a i.   
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Učebné osnovy  
  

Slovenský jazyk a literatúra - jazyk –  1. ročník - inovovaný  
  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

3  Učenie sa  Učenie ako cieľavedomý proces; 

faktory ovplyvňujúce učenie sa; 

efektívne zapamätávanie; učebný 

štýl; plánovanie činnosti, kontrola 

plnenia plánu; projektovanie 

vlastnej budúcnosti  

Žiak sa dokáže samostatne učiť a zaujíma sa o 

podnety na učenie z rôznych zdrojov, pozná svoj 

učebný štýl, vie vytvoriť plán svojej činnosti, 

postupovať podľa neho a kontrolovať ho. Je 

schopný klásť sebe, učiteľom i spolužiakom 

podnetné otázky pri plánovaní svojej činnosti.  

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, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Formulovať a riešiť  

problémy  

  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Riešiť problém  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  
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5  
   

Text 
Práca s  
informáciami  

   

Text - vecný, umelecký, súvislý, 
nesúvislý; spoločné a rozdielne 
znaky textov, kontext, kľúčové 
slová, osnova, konspekt, analýza 
textu - obsah, forma textu, 
autorský zámer, interpretácia 
textu; Informácia; kľúčové slová, 
vedľajšia informácia v texte; 
spôsoby  
spracovania                                 
informácií; osnova, konspekt, 
poznámky, tézy, hlavná myšlienka, 
presná a voľná citácia, parafráza, 
zdroje informácií - nadpis, titulok, 
marginálie, resumé, anotácia, 
abstrakt, bibliografia, bibliografický   
záznam, menný a vecný register, 
poznámky pod čiarou,  
vysvetlivky 

Žiak vie rozlíšiť a charakterizovať umelecký a 

vecný text po obsahovej i formálnej stránke, vie 

čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty. 

Žiak dokáže identifikovať kľúčové slová textu, vie 

rozlíšiť v texte hlavné myšlienky od vedľajších, 

podstatné informácie od nepodstatných, dokáže 

sformulovať hlavnú myšlienku textu, dokáže 

spracovať text – vytvoriť z neho konspekt, 

osnovu z prečítaného textu, tézy, vo vlastných 

jazykových prejavoch funkčne používa presnú a 

voľnú citáciu a parafrázu, dokáže posúdiť 

informačné zdroje, na základe ktorých bol text 

vytvorený, vie efektívne využiť zdroje informácií 

pri práci s textom.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác 

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Verbálne a neverbálne  
vyjadrovať vôľu a  

city  
 Spolupracovať s  

inými  

  

Vytvárať a reflektovať 

vlastnú identitu 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  
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2  
   

Štylistika  
Jazykové štýly, 
slohové 
postupy a  
slohové útvary  

   

Funkčné jazykové štýly, 

štýlotvorné činitele - téma, autor, 

situácia, funkcia, adresát; slohové 

postupy, slohové útvary, 
slohotvorný proces; hybridizácia 

jazykových štýlov, slohových 

postupov a slohových útvarov  
   

Žiak pozná a vie charakterizovať jednotlivé 

funkčné jazykové štýky, slohové postupy a 

slohové útvary. Žiak vie vysvetliť pôsobenie 

jednotlivých štýlotvorných činiteľov pri tvorbe 

jazykových prejavov a správne ich aplikuje vo 

vlastných jazykových prejavoch, vie si na základe 

komunikačnej situácie správne stanoviť vhodný 

slohový útvar a zodpovedajúci jazykový štýl a na 

ich základe samostatne vytvorí požadovaný text. 

prispôsobiť svoj prejav komunikačnej situácii – 

stratégiu a tón komunikácie, dokáže upraviť 

poradie viet v texte podľa ich vecného významu a 

kontextu celého textu, pozná podstatu 

jednotlivých slohových postupov,  vie stanoviť 

vhodnosť slohového útvaru a vytvoriť  použiť 

pritom vhodnú slovnú zásobu a poradie viet v 

texte, pozná fázy slohotvorného procesu a vie ich 

uplatniť pri tvorbe vlastného jazykového prejavu.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 
úloh, samostatná a 
skupinová práca, 
projekty, prezentácia 
prác  
   

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Verbálne a neverbálne  
vyjadrovať vôľu a  

city  

  

Spolupracovať s  
inými  

  

Vytvárať a reflektovať 

vlastnú identitu  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Mediálna  

výchova  

   

13  
   

Komunikácia 
Hovorový a 
administratívny  
štýl  
   

Komunikácia - verbálna, 
neverbálna, súkromná, verejná,  
efektívna, asertívna, devalvujúca; 

mimojazykové (neverbálne) 

prostriedky - mimika, gestika, 

proxemika; komunikačná situácia - 

odosielateľ, prijímateľ, dialóg, 

monológ; diskusia, debata - názor, 

dôkaz, argument, protiargument; 

hovorový štýl; hovorový štýl;  
súkromná ústna komunikácia -  

pozdrav, privítanie, poďakovanie, 

ospravedlnenie,  

Žiak pozná rozdiel medzi verbálnou a 

neverbálnou, súkromnou a verejnou 

komunikáciou, pozná podstatu efektívnej, 

asertívnej a devalvujúcej komunikácie a vie sa 

vyjadrovať adekvátne komunikačnej situácii. 

Pozná mimojazykové (neverbálne) prostriedky a 

vie ich využiť v komunikácii. Žiak pozná zásady 

súkromnej ústnej komunikácie, vie správne 

vytvoriť a vhodne využiť jednotlivé útvary pri 

súkromnej ústnej komunikácii, vie použiť pritom 

vhodnú slovnú zásobu a poradie viet v texte,  

pozná zásady verejnej komunikácie, pozná 

kompozíciu úradného listu, vie ho správne 

vytvoriť a použiť pritom vhodnú slovnú  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca,  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Verbálne a neverbálne  
vyjadrovať vôľu a  
city  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  
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  blahoželanie - ústne, písomne, 

telefonický rozhovor; súkromná 

písomná komunikácia - 

blahoželanie, súkromný list, 
pohľadnica, adresa, SMS, e-mail;  
Administratívny štýl, verejná 

písomná komunikácia -  úradný 

list; objednávka, žiadosť, 

prihláška, potvrdenie, sťažnosť, 

splnomocnenie, motivačný list, 

zápisnica, krátke informačné 

útvary - pozvánka, oznámenie, 

vizitka, plagát, inzerát, reklama, 

dotazník,  štruktúrovaný, 

beletrizovaný životopis  

zásobu a poradie viet v texte, pozná kompozíciu 

štruktúrovaného životopisu, vie ho správne 

vytvoriť a použiť pritom  vhodnú slovnú zásobu 

a poradie viet v texte,  pozná rozdiel medzi 

štruktúrovaným a beletrizovaným životopisom, 

pozná podstatu beletrizovaného životopisu, vie 

ho vytvoriť a použiť pritom vhodné jazykové 

prostriedky.  

projekty, prezentácia prác  
   

  

Spolupracovať s  
inými  

  

Vytvárať a reflektovať 
vlastnú  
identitu  

   

 

4  Zvuková rovina 

jazyka   
Fonetika a fonológia, fonéma, 

písmeno/graféma, hláska, spisovná 

výslovnosť (ortoepia), 

splývavá/viazaná výslovnosť; 
systém a výslovnosť slovenských 

hlások, výslovnosť  
samohláskových a spoluhláskových 

skupín, výslovnosť cudzích slov, 

znelostná asimilácia, 

pravopis/ortografia, pravidlo o 

rytmickom krátení, písmo, 

diakritické a interpunkčné 

znamienka, priama reč, uvádzacia 

veta, vsuvka, prístavok, oslovenie  

Žiak pozná jazykovedné disciplíny, ktoré skúmajú 

zvukovú rovinu jazyka, a ich základné jednotky, 

pozná systém slovenských hlások, vo vlastných 

jazykových prejavoch dodržiava pravidlá a 

požiadavky slovenskej výslovnosti i výslovnosti 

cudzích slov, správne artikuluje, pozná pravidlá 

znelostnej asimilácie v slovenčine a pravidlo o 

rytmickom krátení i výnimky z tohto pravidla a 

dokáže ich aplikovať vo vlastnom jazykovom 

prejave,  pozná všetky diakritické a interpunkčné 

znamienka, vie ich správne používať, v texte 

dokáže rozlíšiť priamu reč a uvádzaciu vetu a vie 

ich správne zapísať.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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6  
   

Významová / 
lexikálna  
rovina jazyka  

   

Slovo, lexikálny a gramatický 
význam slova, sémantický 
trojuholník, slovná zásoba, SZ 
národného jazyka, individuálna SZ, 
aktívna a pasívna SZ, jadro SZ, 
vrstvy SZ, periféria SZ, dynamika 
SZ, spisovné a nespisovné slová, 
nárečové a slangové slová, 
termíny, neutrálne slová, 
expresívne slová - eufemizmy, 
pejoratíva, vulgarizmy, domáce a 
cudzie slová, neologizmy, zastarané 
slová, archaizmy, historizmy,  
jednovýznamové a viacvýznamové 

slová, synonymá, 

antonymá/opozitá, homonymá, 

systém v slovnej zásobe,  

jednoslovné a viacslovné 

pomenovania, združené 

pomenovania, frazeológia, 

frazeologizmy, príslovie, porekadlo, 

pranostika, prirovnanie, ľudový, 

intelektuálny frazeologizmus; 

slovníky - pravopisný, synonymický, 

výkladový, cudzích slov, 

frazeologický, prekladový, 

terminologický 

Žiak vie vysvetliť , v čom spočíva gramatický a 
vecný význam slova, pozná význam slov, ktoré 
využíva vo svojom jazykovom prejave v súlade s 
rôznymi kontextmi a  
komunikačnými situáciami, prípadne si vie overiť 
význam neznámych slov v dostupných 
informačných zdrojoch,  vo vlastných jazykových 
prejavoch využíva široký repertoár slovnej 
zásoby, pozná rozdiel vo veľkosti vlastnej slovnej 
zásoby a slovnej zásoby národného jazyka, 
cielene si rozširuje vlastnú aktívnu slovnú zásobu 
z dostupných zdrojov, ovláda systém v slovnej 
zásobe slovenského jazyka, vie identifikovať 
jednotlivé slová v texte,  
využiť ich vo svojom jazykovom prejave v súlade s 
rôznymi kontextmi a  
komunikačnými situáciami, vie vyradiť slová, 

ktoré nepatria do slovnej zásoby 

slovenskéhojazyka; dokáže vytvárať 

synonymické rady, antonymické dvojice; 

identifikovať slangové slová a nahradiť ich 

vhodne spisovnými,  chápe rozdiel medzi 

združeným pomenovaním a frazeologizmom, vie 

vysvetliť význam frazeologizmov a funkčne ich 

použiť v texte; vie rozoznať príslovie od 

porekadla. Žiak vie pracovať s dostupnými 

slovníkmi, orientovať sa v nich; dokáže opraviť 

pravopisne nesprávny text s použitím 

pravopisného slovníka 

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, 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  
  

Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s  

inými  

 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Multikultúrna 
výchova  
   

10  

   

   

Tvarová / 
morfologická 
rovina jazyka  
   

   

Slovné druhy, rozdelenie slovných 

druhov, gramatické kategórie - 

menné a slovesné, gramatický 

tvar, podstatné mená - 

všeobecné a vlastné, konkrétne  a 

abstraktné; životnosť a 

neživotnosť, skloňovanie, 

pomnožné podstatné mená, 

podstatné mená mužského rodu 

Žiak ovláda klasifikáciu / rozdelenie slovných 
druhov, pozná menné a slovesné gramatické 
kategórie, vie odlíšiť jednotlivé slovné druhy v 
texte, uplatňuje jednotlivé gramatické kategórie 
pri tvorbe viet a textov, vie identifikovať v texte 
podstatné mená, vie rozlíšiť všeobecné a 
vlastné, konkrétne a abstraktné podstatné 
mená, kategóriu životnosti pri podstatných 
menách mužského rodu,  vie určiťvo vete ich 

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  
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zvieracie, neživotné zakončené na 

-r, -l, cudzie nesklonné podstatné 

mená, skloňovanie podstatného 

mena pani, prídavné mená - 

akostné,  vzťahové a 

privlastňovacie prídavné mená; 

rod, číslo, pád; stupňovanie, 

skloňovanie a pravopis 

prídavných mien; vzor pekný, 

cudzí, páví, otcov, matkin, 

zámená, základný tvar, 

skloňovanie, druhy zámen - 

osobné - základné a 

privlastňovacie, zvratné - 

základné, privlastňovacie, 

vymedzovacie, opytovacie, 

ukazovacie, neurčité, číslovky - 

druhy čísloviek - určité, neurčité, 

základné, radové, násobné, 

skupinové, skloňovanie čísloviek, 

slovesá, časovanie, slovesné 

gramatické kategórie, tykanie/ 

vykanie, historický prézent, 

zvratné, nezvratné, neurčitok, 

prechodník, príčastie - činné, 

trpné, slovesné podstatné meno,  

plnovýznamové - činnostné, 

stavové, neplnovýznamové - 

sponové, modálne, fázové,  určitý 

a  
neurčitý tvar slovies,  jednoduchý 

a zložený slovesný tvar 

gramatické kategórie a skloňovací vzor. Správne 
uplatňuje gramatické kategórie podstatných 
mien pri tvorbe viet a textov, vie identifikovať v 
texte pomnožné podstatné mená,  

 vie určiť ich rod a skloňovací vzor, ovláda  

skloňovanie a pravopis zvieracích podstatných 
mien mužského rodu, podstatných mien 
mužského rodu zakončených na -r, -l, 
skloňovanie podstatného mena pani, jednotlivé 
tvary vie správne použiť vo svojom písomnom i 
ústnom prejave, vie identifikovať cudzie 
nesklonné podstatné mená, vie identifikovať v 
texte prídavné mená, vie rozlíšiť akostné, 
vzťahové a privlastňovacie prídavné mená, vie 
určiťvo vete ich gramatické kategórie a príslušný 
stupeň akostných prídavných mien, ovláda ich  
skloňovanie podľa jednotlivých vzorov s dôrazom 

na pravopis, vie identifikovať v texte zámená, vie 

rozlíšiť jednotlivé druhy zámen, vie určiťvo vete 

ich gramatické kategórie, vie identifikovať v texte 

číslovky, vie rozlíšiť jednotlivé druhy čísloviek, vie 

určiťvo vete ich gram. kategórie, vie  
identifikovať v texte slovesá, vie rozlíšiť zvratné a 

nezvratné, plnovýznamové a neplnovýznamové 

slovesá, neurčitok, prechodník a príčastie, 

jednoduchý a zložený slovesný tvar, vie určiťvo 

vete slovesné gramatické kategórie, správne 

uplatňuje gram. kategórie slovných druhov pri 

tvorbe viet a textov. 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 
úloh, samostatná a 
skupinová práca, 
projekty, prezentácia 
prác  
   

   

  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Riešiť problém  

  

Spolupracovať s  

inými  
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11  Skladobná / 

syntaktická 

rovina jazyka  

Veta, jednoduchá veta holá, 

rozvitá, rozvitá s viacnásobným 

vetným členom; vety podľa 

obsahu/ modálnosti, jednočlenná 

veta - slovesná, neslovesná, 

dvojčlenná veta - úplná, neúplná, 

hlavné vetné členy - podmet, 

prísudok, vetný základ, rozvíjacie 

vetné členy - predmet, príslovkové 

určenie, prívlastok, prístavok, , 

vetné sklady, zhoda, priraďovacie, 

podraďovacie súvetie, druhy 

priraďovacieho a podraďovacieho 

súvetia, interpunkcia v 

jednoduchom súvetí  

Žiak dodržiava pravidlá a požiadavky syntaxe pri 

organizácii myšlienok vo vlastných jazykových 

prejavoch. Vie odlíšiť i vytvoriť jednotlivé vety 

podľa obsahu, zloženia a členitosti,  vie 

identifikovať vo vete hlavné a rozvíjacie vetné 

členy, vie zdôvodniť vzťah medzi členmi skladov 

vo vete na základe ich funkcie, vie určiť druh 

jednoduchého súvetia a vie určiť druh 

priraďovacieho a podraďovacieho súvetia,  

ovláda zásady písania čiarky v jednoduchom 

súvetí a  dodržiava interpunkciu v jednoduchom 

súvetí.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, 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  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Riešiť problém  

  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

4  Textová / 

nadvetná 

syntax   

Výstavba textu, súdržnosť textu, 

konektory; členenie textu - názov, 

odsek, kapitola, úvod,  

Žiak vie nájsť v texte prvky súdržnosti a funkčne 

ich využíva vo vlastných jazykových prejavoch, 

vie vytvoriť kompozične  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné,  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

  jadro, záver; titulok; slovosled - 
významový, gramatický a  

rytmický činiteľ  

zrozumiteľný text, v ktorom uplatní logické, 

časové a príčinno-následné súvislosti textu a 

požiadavky slovosledu v slovenčine.  

problémové, metódy 
logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Riešiť problém  

  

Spolupracovať s inými  
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8  Štylistika 

Opisný 

slohový postup  

Charakteristika osoby - priama, 

nepriama charakteristika osoby  

Žiak pozná podstatu priamej, nepriamej a 

skupinovej charakteristiky a vie vytvoriť 

kompozične zrozumiteľný text, v ktorom uplatní 

zodpovedajúci slohový postup a požiadavky 

slovosledu v slovenčine. Odlišuje štylisticky 

primerané jazykové prostriedky od štylisticky 

neprimeraných jazykových prostriedkov v 

závislosti od daného slohového útvaru, vie 

vytvoriť kompozične zrozumiteľný text, v ktorom 

uplatní zodpovedajúci slohový postup a 

požiadavky slovosledu v slovenčine.   

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, 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 názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s  

inými  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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Slovenský jazyk a literatúra - literatúra - 1. ročník  - inovovaný  

 

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

témy  

13  Všeobecné 

literárne pojmy  
Literárna komunikácia, 
konunikačný reťazec, 
odosielateľ/autor, 
prijímateľ/čitateľ, divák, 
poslucháč, kontext lit. diela, 
funkcie lit. diela, literárna veda, 
druhy literatúry, literárne 
druhy a žánre, štruktúra, 
dejový a významový plán lit. 
diela, vonkajšia, vnútorná 
kompozícia lit. diela, štylistika 
literárneho diela, autor, 
rozprávač, typy rozprávača, 
lyrický subjekt, literárna 
postava; pásmo  
rozprávača, pásmo postáv;  

formy lit. textu, metrika,  

interpretácia  

Žiak na základe analýzy konkrétnych 

literárnych javov pohotovo vytvára vecne a 

jazykovo správne definície literárnych 

pojmov. Chápe zásady klasifikácie pojmov a 

vie zaradiť literárne javy do tried na základe 

určených spoločných, resp. rozdielnych 

vlastností. Tieto vedomosti vie využiť pri 

ktoromkoľvek literárnom jave, ktorý sa 

vytvoril na vyučovaní.  
Chápe estetický zmysel umenia a umeleckej 
literatúry a vie  
charakterizovať podstatu estetického 

zážitku. Rozumie estetickej a poznávacej 

funkcii umeleckého diela a vie tieto 

pojmy uplatniť pri interpretácii 

akéhokoľvek  literárneho diela.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  
a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne operácie  
  

Učiť sa sám aj v skupine  

  

Tvoriť, prijať a spracovať  

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  
  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

  

Spolupracovať s inými  

  

  

  

  

  

  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  



 

39  

11  Staroveká 

literatúra  
Orientálna a antická literatúra, 

sumerská, hebrejská, grécka a 

rímska staroveká literatúra, 

epika, epická poézia a próza,    
báj / mýtus, podobenstvo, 

bájka, anekdota, rozsiahla 

epická skladba - epos, lyrika, 

úvahová/ reflexívna lyrika, 

óda; ľúbostná lyrika,  
ľúbostná báseň; spoločenská 

lyrika, žalospev, epigram, 

epitaf, dráma, tragédia, 

komédia, Sofokles: Antigona; 

vonkajšia a vnútorná 

kompozícia drámy 

Žiak sa vie orientovať v dejinách slovenskej 

i svetovej  literatúry, dokáže spájať 

literárnoteoretické a literárnohistorické 

vedomosti a čitateľské skúsenosti s 

teoretickými a historickými vedomosťami, 

chápe podstatu eposu, vie charakterizovať 

prvky jeho historicky ustálenej kompozície 

a uviesť príklady z antickej literatúry, vie 

vymedziť pojmy úvahová / reflexívna, 

spoločenská a ľúbostná lyrika, aplikovať ich 

na akúkoľvek lyrickú báseň, pozná podstatu 

tragédie komédie, pozná klasickú vnútornú 

i vonkajšiu kompozíciu drámy a vie ju 

aplikovať na akékoľvek dram. dielo 

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca 

s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, projekty, 

prezentácia prác 

Používať kognitívne operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a uplatniť 
výsledky tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a spracovať  
informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

  

Spolupracovať s inými 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna 

výchova   

10  Stredoveká 

literatúra  
Znaky stredovekej lieratúry, 

spoločenská situácia; literárne 

autority, univerzálnosť, 

anonymita diel, kolektívnosť, 

nadzmyslovosť, funkčný 

synkretizmus, hrdina - rytier, 

svätec, výrazové prostriedky, 

žánre, stredoveká literatúra na 

území Slovenska, 

staroslovienska kultúra a 

literatúra, legenda, exemplum, 

kronika, hrdinský / rytiersky 

epos, hymnus / chválospev,  

ľúbostná, dvorná lyrika, 

duchovná lyrika, modlitba  

Žiak pozná znaky stredovekej literatúry, 

dokáže vysvetliť podstatu legendy, jej 

charakteristické znaky, vie ich aplikovať na 

akúkoľvek legendu, vie uviesť príklady zo 

stredovekej literatúry, dokáže spájať 

literárnoteoretické a literárnohistorické 

vedomosti a čitateľské skúsenosti s 

teoretickými a historickými vedomosťami a 

recepčnými skúsenosťami z iných druhov 

umenia.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a uplatniť 
výsledky tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a spracovať  

informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  
  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna 

výchova   
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9  Humanistická a  
renesančná  
literatúra  

Spoločenská situácia, 
humanizmus, renesancia, 
krátka epická próza, novela, 
veľká epická próza, román, 
historická epická poézia, 
historická pieseň, sonet, 
ľúbostná a spoločenská lyrika, 
básnická skladba, dráma, 
tragédia; W. Shakespeare: 
Hamlet; vonkajšia a vnútorná 
kompozícia divadelnej hry, 
replika, monológ, dialóg, 
autorská poznámka; herec,  
režisér, dramaturg; inscenačné 

formy divadelnej hry   

Žiak pozná znaky humanistickej a 

renesančnej literatúry, vie vysvetliť znaky 

novely, uviesť charakteristické žánrové 

znaky tohto diela. Dokáže vytvoriť 

klasifikáciu krátkych epických prozaických 

útvarov a určiť ich znaky, pozná vonkajšiu 

kompozičnú štruktúru sonetu a rozpozná 

formu sonetu aj u neznámej básne. Vie 

určiť jeho rýmovú schému. Pozná 

štandardný trojstupňový typ vnútornej 

kompozície sonetu a dokáže ho 

identifikovať a vysvetliť v akomkoľvek 

sonete s takouto štruktúrou, vie uviesť 

charakteristické črty vonkajšej kompozície 

divadelnej hry.. Vie odlíšiť pojmy monológ, 

dialóg a replika a vysvetliť zmysel autorskej 

poznámky. Pozná fázy vnútornej 

kompozície divadelnej hry a vie ich určiť v 

akomkoľvek dram. texte, vie vysvetliť  

funkcie herca, režiséra, dramaturga pri 

inscenácii divadelnej hry, pozná 

najznámejšie inscenačné formy 

dramatických diel. 

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a uplatniť 
výsledky tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a spracovať  
informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  
  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

  

Spolupracovať s inými  

  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna 

výchova   
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10  Baroková  
literatúra  

Spoločenská situácia; 
charakteristika literatúry,  
dekoratívnosť, patetickosť, 
pompéznosť,  
hyperbolizácia; hyperbola, 
symbol, protiklad/ kontrast,  
filozofický spis, 
encyklopedické dielo, obrana, 
chvála, pikareskný román, 
cestovný denník, didakticko- 
reflexívna poézia, Hugolín 
Gavlovič: Valaská škola;  
prirovnanie, metafora, 
vonkajšia kompozícia: nadpis, 
strofa,  
verš; duchovná a ľúbostná  
lyrika  

Žiak pozná znaky barokovej literatúry, 

dokáže reprodukovať definíciu a vysvetliť 

štylistickú podstatu prirovnania a jeho 

význam pre významovú a estetickú stránku 

diela, vie ho vyhľadať v akejkoľvek básni, 

rozumie podstate metafory, vie 

identifikovať metaforu v akomkoľvek 

umeleckom  texte a verejne prezentovať 

svoju interpretáciu významovej a estetickej 

funkcie metafory v konkrétnom texte, vie 

vymedziť pojmy didakticko-refexívna 

poézia,  ľúbostná a duchovná lyrika a 

aplikovať ich na akejkoľvek básni.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a uplatniť 
výsledky tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a spracovať  
informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  
  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

 Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna 

výchova   

13  Klasicistická 

literatúra  
Klasicizmus, osvietenstvo, 

spločenská situácia, 

charakteristika literatúry, 

racionalizmus, spoločenská 

literatúra, rozširovanie 

vzdelania a osvety, zakladanie 

osvetových spolkov, 

pestovanie národného jazyka, 

A. Bernolák, osvietenský 

román, bájka, tragédia, dráma, 

znaky klasicistickej drámy, 

komédia,     Molière: Lakomec; 

humor, hyperbola, 

charakterový typ postavy; 

klasicistický epos, časomerný 

veršový systém  

Žiak pozná znaky klasicistickej literatúry a 

vie vymedziť pojem osvietenstvo, vie 

vymedziť pojmy osvietenský román a bájka 

a vie zhodnotiť ich prínos a význam v 

období osvietenstva, vie vymedziť pojmy 

dráma a tragédia, pozná podstatu drámy a 

tragédie a chápe princíp jednoty miesta, 

času a deja v klasicistickej dráme, vie 

vysvetliť podstatu veselohry a dokáže 

aplikovať túto vedomosť na akúkoľvek 

divadelnú hru veseloherného zamerania, 

pozná pojem charakterový typ postavy a 

vie ho aplikovať na akúkoľvek divadelnú 

hru s daným typom postavy, chápe situačný 

humor v divadelnej hre a v texte akejkoľvek 

hry vie určiť štylistické jazykové prostriedky 

(vrátane hyperboly), ktoré navodzujú 

humorný charakter diela,  vie aplikovať 

vedomosti o fázach kompozičnej  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a uplatniť 
výsledky tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a spracovať  
informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 
informácie  
  

Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

  

Spolupracovať s inými  

  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna 

výchova   
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   osnovy na akúkoľvek veselohru.     

  

  

Slovenský jazyk a literatúra – jazyk – 2. ročník  - inovovaný  
  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

17  

   
Rozprávací a 
opisný 
slohový 
postup  
   

Rozprávanie - jednoduché 

rozprávanie - znaky, vnútorná 

kompozícia rozprávania - úvod, 

zápletka, vyvrcholenie, obrat, 

rozuzlenie; časová postupnosť v 

rozprávaní; pointa, rozprávanie s 

využitím priamej reči;   
Opis - jednoduchý opis, statický a 
dynamický opis, odborný opis, opis 
pracovného postupu, rozprávanie s 
prvkami opisu, charakteristika - 
priama,  
nepriama, umelecký opis  

   

Žiak sa vie vyjadrovať adekvátne  

komunikačnej situácii - ústne i písomne. Žiak 

pozná podstatu rozprávacieho a opisného 

slohového postupu a vie vytvoriť kompozične 

zrozumiteľný text, v ktorom uplatní 

zodpovedajúci slohový postup a požiadavky 

slovosledu v slovenčine. Pri tvorbe vlastných 

jazykových prejavov dodržiava predovšetkým 

tému, pričom zohľadňuje funkciu prejavov. Vie 

odlíšiť a samostatne vytvoriť jednotlivé druhy 

opisu. Dokáže ústne i písomne vyrozprávať 

jednoduchý príbeh v časovej postupnosti, 

priamo i nepriamo charakterizovať osobu a 

vytvoriť umelecký opis s využitím umeleckých 

jazykových prostriedkov. Odlišuje štylisticky 

primerané jazykové prostriedky od štylisticky 

neprimeraných jazykových prostriedkov v 

závislosti od daného slohového útvaru. Dokáže 

upraviť poradie viet v texte podľa ich vecného 

významu a kontextu celého textu.  

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, riešenie 
úloh, samostatná a 
skupinová práca, 
projekty, prezentácia 
prác  
   

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s  

inými  

   

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  
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7  Zvuková rovina 

jazyka a 

pravopis  

Slabika, slabikotvorné hlásky, 

rozdeľovanie slov na slabiky, 

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ, slabičné 

a neslabičné predpony, rozdeľovanie 

predponových slov; výslovnosť slabík 

de, te, ne, le, di, ti, ni, li v cudzích 

slovách; vybrané a príbuzné slová; 

výslovnosť a výskyt samohlásky ä 

Žiak sa dokáže pohotovo zorientovať v danej 

komunikačnej situácii a presne reagovať na 

počutý text jasnou, zrozumiteľnou a správne 

intonovanou odpoveďou alebo otázkou. Vo 

vlastných jazykových prejavoch dodržiava 

pravidlá a požiadavky spisovnej slovenskej 

výslovnosti i výslovnosti cuzích slov, správne 

artikuluje. Pozná a v písomnom prejave uplatňuje 

pravopis vybraných, príbuzných a cudzích slov. 

Dokáže správne rozdeľovať slová na slabiky. 

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, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, projekty, 

prezentácia prác 

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj  

názor a  

argumentovať  

  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Spolupracovať s inými 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

7  Významová / 

lexikálna 

rovina jazyka  

Slovo, slovná zásoba; dynamika 

slovnej zásoby; spôsoby 

obohacovania slovnej zásoby - 

tvorenie slov,  preberanie slov, 

internacionalizácia, prenášaním 

významu (metafora, metonymia, 

personifikácia); tvorenie slov - 

odvodzovanie - slovotvorný základ, 

základové slovo, predpona, prípona, 

odvodené slovo, skladanie, 

skracovanie - skratky, značky, 

skratkové slová  

Žiak pozná význam slov, ktoré využíva vo svojom 

jazykovom prejave v súlade s rôznymi kontextami 

a komunikačnými situáciami, prípadne si vie 

overiť význam neznámych slov v dostupných 

informačných zdrojoch. Vo vlastných jazykových 

prejavoch využíva široký repertoár slovnej zásoby 

a vyhýba sa tým stereotypnému vyjadrovaniu. 

Cielene si rozširuje vlastnú aktívnu slovnú zásobu 

z dostupných zdrojov – slovníky, beletria, 

odborná literatúra, internet ap. Pozná spôsoby 

obohacovania slovnej zásoby a využíva ich pri 

tvorbe vlastných jazykových prejavov. Pozná 

všetky slovotvorné postupy a využíva ich pri 

tvorbe vlastných jazykových prejavov.  

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, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

 Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
  

Multikultúrna 

výchova  
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10  Tvarová / 

morfologická 

rovina jazyka  

Ohybné slovné druhy, neohybné 
slovné druhy;  príslovky - 
plnovýznamový slovný druh, 
vetnočlenská platnosť, príslovky 
miesta, čsu, spôsobu, príčiny; 
stupňovanie prísloviek; 
neplnovýznamové slovné druhy 
predložky - väzba s pádom, 
vokalizácia predložiek, spojky -  
priraďovacie (zlučovacie, 
stupňovacie, vylučovacie, 
odporovacie), podraďovacie, 
interpunkcia;  
častice, citoslovcia; vetnočlenská 

platnosť neohybných slovných 

druhov; interpunkcia   

Žiak vie určiť slovnodruhovú a syntaktickú 

platnosť všetkých slov v texte. Správne uplatňuje 

gramatické kategórie slovných druhov pri tvorbe 

viet a textov. Ovláda klasifikáciu slovných 

druhov: plnovýznamové – neplnovýznamové; 

ohybné – neohybné; s vetnočlenskou platnosťou 

– bez vetnočlenskej platnosti. Vie v texte odlíšiť 

jednotlivé druhy neplnovýznamových  a 

neohybných slovných druhov. Vo vetách 

dodržiava interpunkciu pri písaní neohybných 

slovných druhov. 

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca 

s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, projekty, 

prezentácia prác 

Používať kognitívne 
operácie  
  

Učiť sa sám aj v 
skupine  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj názor 

a  

argumentovať  

  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Spolupracovať s inými 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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13  Výkladový 

slohový postup  
Výkladový / úvahový slohový 

postup - vlastnosti,  útvary; 

úvaha - znaky, kompozícia, 

jazykové prostriedky  

Žiak sa vie vyjadrovať adekvátne komunikačnej 
situácii - ústne i písomne. Na základe 
komunikačnej situácie dokáže správne stanoviť 
vhodný slohový postup a zodpovedajúci jazykový 
štýl a na ich základe samostatne vytvoriť 
požadovaný text.  
Dokáže upraviť poradie viet v texte podľa ich 

vecného významu a kontextu celého textu. Pri 

tvorbe vlastných jazykových prejavov dodržiava 

predovšetkým tému, pričom zohľadňuje funkciu 

prejavov. Pozná podstatu a znaky výkladového 

slohového postupu a dokáže ich  aplikovať pri 

tvorbe vlastného textu - úvahy. Používa jazykové 

prostriedky, ktoré sú vhodné pre daný slohový 

postup a slohový útvar.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Učiť sa sám aj v 
skupine  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s  
inými  

  

Tolerovať odlišnosti 
jednotlivcov i skupín  
  

Vytvárať a reflektovať 

vlastnú identitu  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

  

12  Skladobná / 

syntaktická 

rovina jazyka  

Jednoduchá veta, vetné členy, 

jednoduché súvetie - priraďovacie, 

podraďovacie, zložené súvetie, 

interpunkcia v zloženom súvetí; 

zápor v slovenčine; polovetné 

konštrukcie - s prechodníkom, s 

príčastím, s neurčitkom;  

Žiak dodržiava pravidlá a požiadavky syntaxe pri 

organizácii myšlienok vo vlastných jazykových 

prejavoch. Funkčne využíva jednoduché vety a 

súvetia vo vlastných jazykových prejavoch. 

Dokáže odlíšiť zložené súvetie od jednoduchého 

súveia. Dodržiava interpunkciu v jednoduchej 

vete, v jednoduchom a  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru,  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   
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  expresívne syntaktické konštrukcie - 

vsuvka, prístavok, oslovenie, 

výpustka/elipsa, neukončená 

výpoveď/apoziopéza  

zloženom súvetí. Vie určiť druh  

jednoduchého priraďovacieho súvetia a druh 

vedľajšej vety v jednoduchom podraďovacom 

súvetí. Vie identifikovať, vytvoriť a správne použiť 

polovetné konštrukcie s prechodníkom, s 

príčastím a s neurčitkom. Vo svojom jazykovom 

prejave vie správne použiť expresívne syntaktické 

konštrukcie.    

brainstorming, výklad, práca 

s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, projekty, 

prezentácia prác  

spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

 

  

  

  
Slovenský jazyk a literatúra – literatúra – 2. ročník  - inovovaný  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

3  Preromantická 

literatúra  
Preromantizmus - od klasicizmu  
k romantizmu, spoločenská  

situácia;   
básnická skladba, ľúbostná lyrika, 

žalospev / elégia, román v 

denníkovej forme, tragédia; 

alegória, protiklad / kontrast, 

časomerný veršový systém; Ján 

Kollár: Předzpěv (Slávy dcera)  

Žiak pozná znaky preromantizmu, prechodu od 

klasicizmu k romantizmu. Vie vymedziť pojmy 

básnická skladba, ľúbostná lyrika, 

žalospev/elégia, román v denníkovej forme, 

alegória, protiklad/kontrast, časomerný veršový 

systém. Žiak teoreticky ovláda zjednodušený 

princíp časomiery.  Dokáže prečítať akýkoľvek 

úryvok z básnického textu J. Kollára. Žiak vie 

interpretovať myšlienky a analyzovať Kollárov 

Predspev a uviesť argumenty pri vysvetlení 

kultúrnohistorického a umeleckého významu 

Slávy dcéry pre slovenskú, českú a prípadne aj 

inú slovanskú kultúru.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

 Formulovať svoj názor 

a  
argumentovať   
Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna  

výchova   

  

Prezentačné 

zručnosti  
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12  

   

Romantická  
literatúra  

   

Znaky svetovej a slovenskej 

romantickej literatúry, spoločenská 

situácia; literárne autority; 

individualizmus, subjektivizmus, 

titanizmus, idealizmus, 

autoštylizácia; pieseň, hymnická 

pieseň, básnická skladba, básnická 

poviedka / poéma, balada, 

hrdinská báseň, historický román, 

historická povesť/historická novela; 

idealizovaný typ postavy; sylabický 

veršový systém, združený rým, 

rytmickosyntaktický paralelizmus; 

kronikársky / chronologický 

kompozičný postup;   

A. S. Puškin: Kapitánova dcéra,  

A. Sládkovič: Marína,  

S. Chalupka: Mor ho!,  
J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a 
divný Janko;  

J. Botto: Smrť Jánošíkova  

Žiak pozná znaky romantickej literatúry, 

spoločenskú situáciu v tomto období. Vie 

vymedziť pojmy hymnická pieseň, básnická 

poviedka / poéma, balada, hrdinská báseň, 

historický román, historická povesť, idealizovaný 

typ postavy, kronikársky / chronologický 

kompozičný postup. Žiak vie definovať termín 

rytmus, sylabický veršový systém, rytmicko-

syntaktický paralelizmus, určiť dĺžku slabičného 

verša a miesto vnútroveršových prestávok. 

Dokáže identifikovať sylabickú organizáciu verša 

v akejkoľvek neznámej básni. Vie prečítať 

akýkoľvek sylabický verš so správnou rytmickou 

intonáciou. V básnickom texte vie identifikovať 

združený rým. Dokáže vysvetliť pojem 

idealizovaný typ postavy. Žiak vie vymedziť 

pojem ľúbostná lyrika, aplikovať ho na 

akúkoľvek lyrickú báseň        s týmto zameraním 

a vysvetliť svoje dôvody. Žiak vie jasne 

sformulovať svoj čitateľský dojem a vysvetliť 

svoje chápanie lyrického odkazu básne.  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca 

s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 
úloh, samostatná a 
skupinová práca, 
projekty, prezentácia prác  
   

Používať kognitívne 
operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s  

inými  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
  

Multikultúrna  

výchova   
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3  Postromantická 

literatúra  
Znaky postromantickej literatúry, 

spoločenská situácia; humor, 

humoreska, komédia  
(veselohra), situačný humor; 
vnútorná kompozičná osnova  
dramatického diela; 

idealizovaný typ postavy; J. 

Palárik: Zmierenie alebo 

dobrodružstvo pri obžinkoch   

Žiak pozná spoločenskú situáciu v období 
postromantizmu, znaky doznievajúceho 
romantizmu a nastupujúceho realizmu. Vie 
vymedziť pojmy humor, humoreska, komédia 
(veselohra).   
Vie vysvetliť podstatu veselohry a dokáže 

aplikovať túto vedomosť na akúkoľvek divadelnú 

hru veseloherného zamerania. Chápe komickosť 

postáv ako súčasť autorovej koncepcie príbehu a 

toto autorské zameranie dokáže prepojiť s 

významovým plánom, pokiaľ ho hra obsahuje.  
Chápe situačný humor v divadelnej hre a v texte 

akejkoľvek hry vie určiť štylistické jazykové 

prostriedky, ktoré navodzujú humorný charakter 

diela. Žiak vie aplikovať vedomosti o fázach 

kompozičnej osnovy na akúkoľvek veselohru. 

Pozná pojem idealizovanvý typ postavy a vie ho 

aplikovať na akúkoľvek divadelnú hru s daným 

typom postavy. 

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie  

  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor 

a argumentovať 

Spolupracovať s inými 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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15  
   

Realistická  
literatúra  

   

Spoločenská situácia; 
charakteristika realistickej 
literatúry; pozitivizmus;  sonet, 
lyrickoepická skladba, spoločenský 
/ sociálny román, psychologický 
román, poviedka, novela, činohra, 
jednoaktovka; vnútorná 
kompozícia  
(kompozičná osnova) epického 
diela;   

horizontálne členenie textu -  

pásmo rozprávača a pásmo 

postáv; rozprávač - vševediaci, 

priamy; sociálny typ postavy; 

autorská štylizácia reality; 

sylabotonický veršový systém, 

stopa - trochej, daktyl, jamb, 

predrážka / anakrúza;  M. 

Kukučín: Keď báčik z  

Chochoľova umrie;   

J. G. Tajovský: Maco Mlieč, Statky-
zmätky;   
B. S. Timrava: Ťapákovci  

Žiak pozná znaky romantickej literatúry.  Žiak 

chápe funkciu rozprávača, dokáže určiť 

vševediaceho a priameho rozprávača v 

akomkoľvek diele a bez ohľadu na formu 

rozprávania. Vie vysvetliť podstatu jednotlivých 

kompozičných fáz epického diela a určiť tieto 

fázy v akomkoľvek diele s klasickou 

chronologickou kompozíciou. Žiak dokáže 

definovať sylabickotonický veršový systém a 

chápe význam prízvuku v básňach. Rozumie 

pojmom stopa, daktyl a trochej, jamb, predrážka 

/ anakrúza.  

Žiak vie vysvetliť znaky novely, uviesť 

charakteristické žánrové znaky tohto diela.. 

Dokáže vytvoriť klasifikáciu krátkych epických 

prozaických útvarov a určiť ich rozhodujúce 

diskriminačné znaky.  
Žiak dokáže odlíšiť obe pásma textu (pásmo 

rozprávača, pásmo postáv) v akomkoľvek diele a 
obsahovo, formálne a pravopisne  ich vymedziť. 

Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi sociálnym a 
psychologickým románom, pričom berie do 

úvahy, že tieto druhy románu sa v praxi často v 
rôznej miere prelínajú. Je schopný svoje 
vedomosti využiť pri analýze a určení druhu 

románu, ktorý prečítal, a podoprieť svoje 
tvrdenie argumentmi.  
Chápe podstatu sociálneho typu postavy, vie ju 

charakterizovať teoreticky, aj konkretizovať jej 

charakteristiku na základe analýzy prečítaného 

diela.  

Žiak vie vysvetliť podstatu jednoaktovky a 

činohry a dokáže aplikovať túto vedomosť na 

akúkoľvek divadelnú hru takéhoto zamerania.   

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 
úloh, samostatná a 
skupinová práca, 
projekty, prezentácia 
prác  
   

Používať kognitívne 
operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a 

uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia  

  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s  
inými  

   

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna  

výchova   

  

Prezentačné  

zručnosti  
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11  Sloh.  
Komunikácia  

Slohový útvar / žáner.  

Hybridizácia jazykových štýlov, 

postupov, útvarov. Náučný štýl, 

vedecko-náučný, 

populárnonáučný štýl.  

Výkladový slohový postup, výklad.  
Dedukcia, indukcia, komprácia, 

argumentácia, analýza, syntéza, 

analógia  

Žiak dokáže vysvetliť pojem hybridizácia 

jazykových štýlov, slohových postupov a 

slohových útvarov a vo vlastných jazykových 

prejavoch vie odôvodniť využitie výrazových 

prostriedkov hybridizácie. Žiak sa vie vyjadrovať 

adekvátne komunikačnej situácii - ústne i 

písomne. Na základe komunikačnej situácie 

dokáže správne stanoviť vhodný slohový postup 

a zodpovedajúci jazykový štýl a na ich základe 

samostatne vytvoriť požadovaný text.  
Dokáže upraviť poradie viet v texte podľa ich 

vecného významu a kontextu celého textu. Pri 

tvorbe vlastných jazykových prejavov dodržiava 

predovšetkým tému, pričom zohľadňuje funkciu 

prejavov. Pozná podstatu a znaky výkladového 

slohového postupu a náučného štýlu a dokáže 

ich  aplikovať pri tvorbe vlastného textu - 

výkladu. Používa jazykové prostriedky, ktoré sú 

vhodné pre daný slohový postup a slohový 

útvar.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, 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  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

  

3  Učenie sa  Projekt  

Plánovanie činnosti pri príprave 

projektu, príprava projektu (SOČ), 

realizácia projektu  

Žiak vie naplánovať svoju činnosť pri príprave 

projektu, je schopný samostatne zoradiť motívy 

a myšlienky podľa časovej a logickej postupnosti. 

Žiak dokáže pripraviť projekt (SOČ). Žiak je 

schopný úspešne realizovať a vhodne 

prezentovať projekt. Dokáže prijať vecné 

pripomienky k svojmu projektu, analyzovať ich a 

prípadne zapracovať do svojho pôvodného 

riešenia. Vie vecne reagovať na pripomienky k 

svojmu projektu a podporiť ich argumentmi.  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming, 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  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Prezentačné 
zručnosti a 
príprava  
projektu  
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8  Sloh.  
Komunikácia  

Diskusný príspevok, diskusia  Žiak sa vie vyjadrovať adekvátne komunikačnej 

situácii - ústne i písomne. Na základe 

komunikačnej situácie dokáže správne stanoviť 

vhodný slohový postup a zodpovedajúci jazykový 
štýl a na ich základe samostatne vytvoriť 

požadovaný text.  
Dokáže upraviť poradie viet v texte podľa ich 

vecného významu a kontextu celého textu. Pri 

tvorbe vlastných jazykových prejavov dodržiava 

predovšetkým tému, pričom zohľadňuje funkciu 

prejavov. Pozná podstatu a znaky, kompozíciu 

diskusného príspevku a dokáže ich  aplikovať pri 

tvorbe vlastného textu - diskusného príspevku. 

Používa jazykové prostriedky, ktoré sú vhodné 

pre daný slohový postup a slohový útvar.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, 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  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

  

3  Zvuková rovina 

jazyka  
Ortoepia, ortografia.  

Prozodické vlastnosti reči - 

intonácia, pauza, slovný prízvuk, 

dôraz, melódia vety, rytmus, tempo 

reči, frázovanie, modulácia hlasu  

Žiak sa dokáže pohotovo zorientovať v danej 

komunikačnej situácii a presne reagovať na 

počutý text jasnou, zrozumiteľnou a správne 

intonovanou odpoveďou alebo otázkou. Vo 

vlastných jazykových prejavoch dodržiava 

pravidlá spisovnej slovenskej výslovnosti, 

správne artikuluje.Pozná jazykovedné disciplíny, 

ktoré skúmajú zvukovú a písomnú podobu reči, a 

ich základné jednotky. Vo svojich ústnych 

prejavoch uplatňuje vhodnú intonáciu, v ktorej 

dodržiava významové a fyziologické pauzy, 

primerané tempo reči, správne frázovanie 

výpovede a vhodnú moduláciu hlasu.   

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, 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  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

  

2  Významová / 

lexikálna 

rovina jazyka  

Slovo, slovná zásoba, sytém v slovnej 

zásobe; tvorenie slov; obohacovanie 

slovnej zásoby; slovníky  

Žiak pozná význam slov, ktoré využíva vo svojom 

jazykovom prejave v súlade s rôznymi kontextmi 

a komunikačnými situáciami, prípadne si vie 

overiť význam  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Učiť sa sám aj v  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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   neznámych slov v dostupných informačných 

zdrojoch. Vo vlastných jazykových prejavoch 

využíva široký repertoár slovnej zásoby. Žiak 

pozná všetky slovotvorné postupy a využíva ich 

pri tvorbe vlastných jazykových prejavov. Cielene 

si rozširuje vlastnú aktívnu slovnú zásobu z 

dostupných zdrojov – slovníky, beletria, odborná 

literatúra, internet ap.  

logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

skupine  

  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Spolupracovať s inými  
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2  Tvarová / 

morfologická 

rovina jazyka  

Ohybné slovné druhy, neohybné 

slovné druhy; gramatické kategórie  

Žiak vie určiť slovnodruhovú a syntaktickú 

platnosť všetkých slov v texte. Správne uplatňuje 

gramatické kategórie slovných druhov pri tvorbe 

viet a textov. Ovláda klasifikáciu slovných druhov: 

plnovýznamové – neplnovýznamové; ohybné – 

neohybné; s vetnočlenskou platnosťou – bez 

vetnočlenskej platnosti. Vie v texte odlíšiť 

jednotlivé druhy neplnovýznamových  a 

neohybných slovných druhov.   

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca 

s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Učiť sa sám aj v 
skupine  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

2  Skladobná / 

syntaktická 

rovina jazyka  

Jednoduchá veta, vetné členy, 

jednoduché súvetie - priraďovacie, 

podraďovacie, zložené súvetie, 

interpunkcia v jednoduchom a 

zloženom súvetí; polovetné 

konštrukcie; expresívne syntaktické 

konštrukcie; nadvetná syntax.   

Žiak dodržiava pravidlá a požiadavky syntaxe pri 

organizácii myšlienok vo vlastných jazykových 

prejavoch. Funkčne využíva jednoduché vety a 

súvetia vo vlastných jazykových prejavoch. 

Dokáže odlíšiť zložené súvetie od jednoduchého. 

Dodržiava interpunkciu v jednoduchej vete, v 

jednoduchom a zloženom súvetí. Vie určiť druh 

priraďovacieho súvetia a druh vedľajšej vety v 

podraďovacom súvetí. Vie identifikovať, vytvoriť 

a správne použiť polovetné konštrukcie. Vo 

svojom jazykovom prejave vie správne použiť 

expresívne syntaktické konštrukcie.  Žiak vie 

vytvoriť kompozične zrozumiteľný text, v ktorom 

uplatní logické, časové a príčinno-následné 

súvislosti textu a požiadavky slovosledu v 

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  
Učiť sa sám aj v 
skupine  
Tvorivo myslieť a 

uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia 

Formulovať svoj názor 

a argumentovať 

Spolupracovať s inými  
Tolerovať odlišnosti 
jednotlivcov i skupín  
Vytvárať a reflektovať 

vlastnú identitu  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
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slovenčine.   

2  Sloh. Práca s 

informáciami  
Text, analýza textu - obsah textu, 

forma textu, autorský zámer; 

interpretácia textu. Spoločné a 

rozdielne znaky textov  

Žiak je schopný interpretovať text a integrovať 

informácie z neho s predchádzajúcimi 

poznatkami a skúsenosťami. Dokáže vybrať a 

hodnotiť text z hľadiska obsahu. Dokáže 

hodnotiť text z hľadiska formy, jazykových 

prostriedkov, útvaru, štýlu a pod. Žiak dokáže 

pomocou analýzy textov nájsť ich spoločné a 

rozdielne znaky, ktoré využíva pri interpretácii.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, 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  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

  

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku  

 počet: 2 (1 diktát v každom polroku)  
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Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 3. ročníku  počet: 2 (1 kontrolná slohová práca v každom polroku) žánre:  výklad, diskusný príspevok  

Slovenský jazyk a literatúra - literatúra - 3. ročník  - inovovaný  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

21   Premeny 

realizmu v 

medzivojnovom 

období  

Spoločenská situácia; 

charakteristika literatúry v 

medzivojnovom období; 

naturalizmus; nové podoby 

realizmu; sociálny román, 

detektívny román, biografický 

román, novela - románová, 

psychologická novela, sociálny / 

spoločenský román, komédia; 

charakterový typ postavy, 

retrospektívny kompozičný 

postup, satira, irónia  

Žiak pozná znaky svetovej i slovenskej realistickej 
literatúry v medzivojnovom období. Žiak vie 

vymedziť pojem naturalizmus, sociálny román, 
biografický román. Žiak chápe detektívny román 

ako kompozičnú aplikáciu románu s tajomstvom. 
V akomkoľvek diele vie identifikovať vnútornú 
osnovu a vysvetliť špecifickú funkciu zápletky a 

rozuzlenia. Žiak pozná chronologický a 
retrospektívny kompozičný postup, dokžţe 

vysvetliť rozdiely medzi nimi a dokumentovať ich 
použitie v akomkoľvek epickom (prozaickom, 
dramatickom) diele.  
Vie objasniť koncepčný zmysel retrospektívy. 

Chápe podstatu charakterového typu postavy, 

vie ju charakterizovať teoreticky, aj 

konkretizovať jej charakteristiku na základe 

analýzy prečítaného diela.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Učiť sa sám aj v 
skupine  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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30  Literárna 

moderna  
Literárna moderna, symbolizmus, 
impresionizmus;  
čistá lyrika, prírodná lyrika, 

spoločenská lyrika, ľúbostná 

lyrika, úvahová (reflexívna) lyrika, 

lyrická báseň,  protiklad / 

kontrast, asociácia, symbol, 

zvukomaľba, eufónia; Ivan Krasko 

(vlastný výber)  

Žiak pozná znaky a smery literárnej moderny. 

Vie vymedziť pojmy čistá lyrika, prírodná lyrika, 

spoločenská lyrika, ľúbostná lyrika, úvahová 

(reflexívna) lyrika, aplikovať ich na akúkoľvek 

lyrickú báseň s týmto zameraním a vysvetliť 

svoje dôvody. Žiak vie vymedziť pojmy lyrická 

báseň, asociácia, zvukomaľba, eufónia. Žiak vie, 

čo je (básnický) protiklad a dokže ho určiť aj v 

neznámom prozaickom alebo básnickom texte. 

Žiak vie vysvetliť podstatu symbolu, chápe jeho 

konotatívnu funkciu a na jej základe vie vysvetliť 

rozdiel medzi symbolom a trópmi. V texte 

neznámej básne dokáže určiť symbol a s jeho 

pomocou identifikovať sémanticko-emocionálne 

vyznenie básne. 

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác 

Používať kognitívne 
operácie  

Kriticky myslieť 
Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie 

Vyhľadávať a odosielať 

informácie Formulovať 

svoj názor a 

argumentovať 

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna  

výchova   

  

Prezentačné 

zručnosti  

26   Moderná 

slovenská 

poézia v 

medzivojnovom 

období  

Neosymbolizmus, vitalizmus; 
lyrika, ľúbostná lyrika,  

spoločenská lyrika, sonet, verš;  

Ján Smrek (vlastný výber)  

Žiak vie vymedziť pojmy neosymbolizmus a 

vitalizmus.  Žiak vie vymedziť pojmy ľúbostná a 

spoločenská lyrika, aplikovať ich na akúkoľvek 

lyrickú báseň.         

Žiak pozná vonkajšiu kompozičnú štruktúru 
sonetu a rozpozná formu sonetu aj u neznámej 
básne. Vie určiť jeho rýmovú schému.  
Pozná štandardný trojstupňový typ vnútornej 

kompozície sonetu a dokáže ho identifikovať a 

vysvetliť v akomkoľvek sonete s takouto 

štruktúrou.  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca 

s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  

Kriticky myslieť 
Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie 

Vyhľadávať a odosielať 

informácie Formulovať 

svoj názor a 

argumentovať 

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
  

Multikultúrna 

výchova   
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32   Avantgarda  Znaky avantgardy, avantgardné 
smery a hnutia - futurizmus, 
kubizmus, kubo- futurizmus, 
dadaizmus, expresionizmus, 
poetizmus, surrealizmus a 
nadrealizmus, katolícka moderna, 
naturizmus, absurdná literatúra; 
voľný verš, zvukomaľba, protiklad 
/ kontrast, asociácia, 
sociálnopsychologický  román, 
psychologická poviedka, 
psychologická dráma, 
nespoľahlivý rozprávač, čistá  
lyrika, automatický text, prúd 

vedomia, pásmo, dráma, 

činohra, komiks;   
J. C. Hronský: Jozef Mak, E. M. 

Remarque: Na západe nič 

nové,  
Rudolf Dilong (vlastný výber), 

Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia  

Žiak vie vymedziť pojem avantgarda, pozná a vie 
charakterizovať jednotlivé avantgardné smery a 

hnutia (futurizmus, kubizmus, kubo- futurizmus, 
dadaizmus, expresionizmus, poetizmus, 

surrealizmus a nadrealizmus, katolícka moderna, 
naturizmus, absurdná literatúra). Žiak pozná typ 

nespoľahlivého rozprávača, dokže ho 
identifikovať v akomkoľvek epickom diele s 
takýmto typom rozprávača a vysvetliť jeho 

využitie vo vzťahu k významovému plánu diela. 
Žiak rozpozná vlastnosti voľného verša 

akejkoľvek relevantnej básne a vie na jej príklade 
demonštrovať rozdiely medzi voľným a metricky 
viazaným veršom. Žiak chápe podstatu čistej 

lyriky a tento poznatok dokáţe aplikovať na 
ktorýkoľvek básnický text. Rozumie princípu 

voľného priraďovania lyrických pasáží a je 
schopný domyslieť a verbálne prezentovať 

jednotu lyrickej výpovede s veľkou tematickou a 
gramatickou uvoľnenosťou a náročným 
imaginatívnym jazykom.   
Žiak chápe asociáciu ako vedomú alebo 
podvedomú formu organizácie jednotlivých 
segmentov prozaického textu, ktorý sa nezakladá 
primárne na rozprávaní príbehu.  
Aspoň približne dokáže vystihnúť súvislosť medzi 

uvoľneným prúdom rozprávania a estetickým 

účinkom na čitateľa a zhodnotiť ju. Vie vysvetliť 

princíp vzniku automatického textu, ktorý chápe 

ako najkrajnejšiu formu komponovania 

uvoľnenej básnickej výpovede. 

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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23   Návrat k 

spoločenskej 

funkcii 

literatúry  

Absurdná literatúra, sociálne 
angažovaná  
literatúra,socialistický realizmus,  

literatúra prúdu vedomia, 

literatúra sci-fi, vedecko-

fantastická literatúra; 

spoločenská lyrika, poéma, 

balada, sociálna balada, román, 

voľný verš, nonsens, prúd 

vedomia, nespoľahlivý 

rozprávač  

Žiak vie vymedziť pojmy absurdná literatúra, 

sociálne angažovaná literatúra,  socialistický 

realizmus, literatúra prúdu  vedomia, literatúra 

sci-fi;, vedecko-fantastická literatúra. Žiak vie 

vysvetliť pojmy sci-fi a fantastická literatúra a vie 

vystihnúť rozdiely medzi nimi. Vie vysvetliť 

autorovu myšlienkovú a estetickú koncepciu 

diela a pri jej výklade zohľadňuje výsledky jeho 

štylistickej analýzy. Vie určiť deformácie 

epického času a priestoru v sci-fi a fantastickej 

próze. Žiak vie vymedziť pojmy nonsens, prúd 

vedomia.  Žiak rozpozná vlastnosti voľného verša 

akejkoľvek relevantnej básne a vie na jej príklade 

demonštrovať rozdiely medzi voľným a metricky 

viazaným veršom.  Žiak pozná typ 

nespoľahlivého rozprávača, dokže ho 

identifikovať v akomkoľvek epickom diele s 

takýmto typom rozprávača.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  

Kriticky myslieť 
Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna 
výchova   
  

Prezentačné 

zručnosti  

  

  

  
Slovenský jazyk a literatúra - jazyk - 4. ročník  - inovovaný  

  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

15 

   

Štylistika  

Rečnícky štýl  

   

Slávnostný príhovor/ prejav, fázy 

tvorenia prejavu,  prezentácia 

prejavu,  

Žiak pozná podstatu, funkciu, znaky a útvary 

rečníckeho štýlu. Pozná fázy tvorenia prejavu a pri 

tvorbe vlastného jazykového prejavu  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné,  

Používať kognitívne 
operácie  
  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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  mimojazykové prostriedky – 

gestika, proxemika, príležitostné 

prejavy – slávnostné otvorenie 

podujatia, privítanie hostí na 

podujatí, blahoželania, slávnostné 

poďakovanie, smútočný prejav, 

náučný prejav – prednáška, 

referát, agitačný prejav – politická 

reč, súdna reč, agitácia, 

propagácia, propaganda  

   

dodržiava, resp. prispôsobuje si jednotlivé fázy 
tvorby prejavu s dôrazom na jeho vhodnú ústnu 
alebo písomnú prezentáciu. Pri ústnej prezentácii 
jazykového prejavu aktívne využíva vhodné 
mimojazykové prostriedky, ktorými umocňuje 
celkové vyznenie svojho prejavu.  

Vie vysvetliť typické znaky príležitostných,  

náučných a agitačných prejavov a dokáže 

tieto žánre samostatne vytvoriť. Žiak ovláda a 

vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava 

spoločenské zásady jazykovej komunikácie.   
Dokáže sa rozhodnúť pre vhodný slohový 

útvar/žáner v súlade s cieľom komunikácie. Vie 

vysvetliť rozdiely medzi rôznymi spôsobmi šírenia 

informácií (propagácia, propaganda a agitácia).  

problémové, metódy 
logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 

s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 
úloh, samostatná a 
skupinová práca, 
projekty, prezentácia 
prác  
   

Učiť sa sám aj v 
skupine  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie 

Vyhľadávať a odosielať 

informácie 

Spolupracovať s inými  

  

Mediálna 
výchova  
   

9  
   

Štylistika 

Rozprávací 

slohový 

postup 

Umelecký štýl  
   

Rozprávanie, vnútorná 

kompozícia rozprávania - úvod, 

zápletka, vyvrcholenie, obrat, 

rozuzlenie; vertikálne členenie 

textu - pásmo rozprávača a 

pásmo postáv;  umelecké 

rozprávanie  
   

Žiak pozná podstatu, funkciu, znaky a útvary 
umeleckého štýlu .Žiak pozná podstatu, znaky a 

útvary rozprávacieho slohového postupu. Vie sa 
vyjadrovať adekvátne komunikačnej situácii – 
ústne i písomne. Na základe komunikačnej 

situácie dokáže správne stanoviť vhodný slohový 
postup a zodpovedajúci jazykový štýl a na ich 

základe samostatne vytvoriť požadovaný text. Pri 
tvorbe vlastných jazykových prejavov dodržiava 

predovšetkým tému, pričom zohľadňuje funkciu 
prejavov. Ovláda vnútornú kompozíciu 
rozprávania a na jej základe dokáže ústne i 

písomne vyrozprávať príbeh v časovej postupnosti 
s využitím umeleckých jazykových prostriedkov.  
Źiak ovláda horizontálne členenie textu,v 

rozprávaní dokáže rozlíšiť pásmo rozprávača a 

pásmo postáv i obe formy priamej reči v 

akomkoľvek diele, a to aj vtedy, keď rozprávačom 

je zúčastnená postava, a obsahovo, formálne a 

pravopisne ich vymedziť.   

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 
úloh, samostatná a 
skupinová práca, 
projekty, prezentácia 
prác  
   

Používať kognitívne 
operácie  
  

Učiť sa sám aj v 
skupine  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
 Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Spolupracovať s 

inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
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9 
   

Jazyk a reč  
   

Jazyk, jazykový znak, jazykový 

sytém, reč, funkcie jazyka -  

Žiak vie vymedziť pojmy jazyk, jazykový znak, 

jazykový systém a reč. Pozná jednotlivé  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne,  

Používať kognitívne 

operácie  

Osobnostný a 

sociálny  

  dorozumievacia/komunikatívna,  
estetická, poznávacia/ kognitívna, 

národný jazyk, cieľový jazyk, cudzí 

jazyk, spisovný jazyk, nárečia, 

úradný  
(štátny) jazyk, jazyky 

národnostných menšín, 

indoeurópsky prajazyk, 

indoeurópske jazyky, 

staroslovienčina, slovanské 

jazyky – východoslovanské, 

západoslovanské, 

južnoslovanské,   
jazyková norma, kodifikácia 

spisovného jazyka A. Bernolák 

– kultúrna západoslovenčina,  
Ľ. Štúr – stredoslovenské nárečie, 

štúrovčina,  

M. Hattala, platné kodifikačné 

príručky  

funkcie jazyka. Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi  

národným, cieľovým, cudzím, úradným (štátnym) 

jazykom a jazykmi  národnostných menšín a 

dokáže vysvetliť ich základné funkcie.  
Pozná a pri tvorbe vlastných jazykových prejavov 

aktívne využíva platné kodifikačné príručky.  

Žiak pozná klasifikáciu slovanských jazykov.   

Vie vysvetliť vývojovú líniu  slovenčiny od 
indoeurópskeho prajazyka po  jej  začlenenie do 
rodiny   
západoslovanských jazykov. Pozná dôvody, pre 

ktoré sa staroslovienčina stala spisovným 

jazykom na našom území. Pozná ohlas tejto 

kultúry aj v neskorších obdobiach. Žiak ovláda a 

vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava 

aktuálnu  jazykovú normu a zároveň je schopný 

zvoliť vhodné štylistické prostriedky v každej  

komunikačnej situácii aj vtedy, ak by tým porušil 

jazykovú normu.  

heuristické, motivačné, 
problémové, metódy 
logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  
a masmédiami, riešenie 
úloh, samostatná a 
skupinová práca, 
projekty, prezentácia 
prác  
   

  

Učiť sa sám aj v 
skupine  
  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Formulovať svoj názor 
a  

argumentovať  

  

Spolupracovať s  
inými  

  

Tolerovať odlišnosti 
jednotlivcov i skupín  
  

Vytvárať a reflektovať 
vlastnú  
identitu  

   

rozvoj   
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Slovenský jazyk a literatúra - literatúra - 4. ročník  - inovovaný  

  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

15  Pokračovanie  

v tradíciách 

realizmu  

Spoločenská situácia; 

charakteristika literatúry v druhej 

polovici 20. storočia; kritický, 

sociálny a psychologický 

realizmus; kompozícia literárneho 

diela, pásma reči - pásmo 

rozprávača, pásmo postáv, 

sociálny román, dráma   

Žiak pozná spoločenský i historický kontext a 

znaky svetovej i slovenskej realistickej literatúry 

v druhej polovici 20. storočia.  Žiak vie vymedziť 

pojmy kritický, sociálny a psychologický 

realizmus. Žiak dokáže odlíšiť obe pásma textu i 

obe formy priamej reči v akomkoľvek diele, a to 

aj vtedy, keď rozprávačom je zúčastnená 

postava, a obsahovo, formálne a pravopisne ich 

vymedziť. Ţiak vie vysvetliť rozdiel medzi 

sociálnym a psychologickým románom, pričom 

berie do úvahy, ţe tieto druhy románu sa v praxi 

často v rôznej miere prelínajú. Je schopný svoje 

vedomosti vyuţiť pri analýze a určení druhu 

románu, ktorý prečítal, a podoprieť svoje 

tvrdenie argumentmi. 

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, 
práca s učebnicou / 
slovníkom a textom, práca s 
IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, projekty, 

prezentácia prác 

Používať kognitívne 
operácie  
  

Učiť sa sám aj v 
skupine  
Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor 

a argumentovať 

Spolupracovať s inými 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna 

výchova  
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27 Literatúra  v 
totalitných  
podmienkach  

Socialistický realizmus; 

spoločenská lyrika, 

poppoézia; konkretisti, 

Osamelí bežci; retrospektívny 

kompozičný postup;  M. Rúfus 

(vlastný výber),  
M. Válek (vlastný výber), A. 
Bednár: Kolíska, L. Mňačko:  
Ako chutí moc   

Žiak pozná znaky socialistického realizmu.Vie 

vymedziť pojmy spoločenská lyrika a poppoézia. 

Pozná znaky tvorby konkretistov a  
Osamelých bežcov. Žiak pozná chronologický a 
retrospektívny kompozičný postup, dokáže 
vysvetliť rozdiely medzi nimi a dokumentovať ich 
použitie v akomkoľvek epickom  
(prozaickom, dramatickom) diele. Vie objasniť 

koncepčný zmysel retrospektívy a zobraziť jej 
usporiadanie grafickou metódou. Rozumie 

estetickej funkcii retrospektívy, vie poukázať na jej 
dôsledky v dramatickosti rozprávania, koncepcii 
postáv a vo vyústení diela do  
rozuzlenia (pointy). Aj pri diele s jedinečným 

kompozičným postupom dokáže zostaviť fabulu a 

rekonštruovať z nej klasickú osnovu vnútornej 

kompozície.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, práca 
s učebnicou / slovníkom a 
textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  

Kriticky myslieť 
Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie 

Vyhľadávať a odosielať 

informácie Formulovať 

svoj názor a 

argumentovať 

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
  

Multikultúrna 

výchova   

20  

   

Zmeny pohľadu  
na realitu  
   

Literárny existencializmus, nový 

román, absurdná dráma, magický 
realizmus, fantastická a vedecko-
fantastická literatúra; balada, 

sonet, voľný verš, alegória, irónia, 
hyperbolizácia;  
I. Bukovčan: Kým kohút 
nezaspieva,  
J. Urban (vlastný výber),  

J. D. Salinger: Kto chytá v žite  

   

Žiak vie vymedziť pojmy literárny existencializmus, 

nový román, absurdná dráma, magický realizmus, 

fantastická a vedecko-fantastická literatúra.Žiak 

vie vymedziť pojmy balada, sonet, alegória, irónia, 

hyperbolizácia.         
Žiak pozná vonkajšiu kompozičnú štruktúru sonetu 

a rozpozná formu sonetu aj u neznámej básne. Vie 

určiť jeho rýmovú schému. Pozná štandardný 

trojstupňový typ vnútornej kompozície sonetu a 

dokáže ho identifikovať a vysvetliť v akomkoľvek 

sonete s takouto štruktúrou. Žiak rozpozná 

vlastnosti voľného verša akejkoľvek relevantnej 

básne a vie na jej príklade demonštrovať rozdiely 

medzi voľným a metricky viazaným veršom. Chápe 

a vie vysvetliť estetickú pôsobivosť voľného verša 

a takto napísanú báseň dokáže čítať jazykovo 

správne, výrazne a so  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming, výklad, práca 

s učebnicou / slovníkom a 

textom, práca s IKT  

a masmédiami, riešenie 
úloh, samostatná a 
skupinová práca, 
projekty, prezentácia 
prác  
   

Používať kognitívne 
operácie  
  

Kriticky myslieť  

  

Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
  

Tvoriť, prijať a 
spracovať informácie  
  

Vyhľadávať a odosielať 

informácie  

  

Formulovať svoj názor 

a argumentovať  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna  
výchova   
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   subjektívnym frázovaním.   

Žiak chápe absurdnú drámu ako aplikáciu 

asociatívneho princípu štylizácie textu na 

divadelný dialóg. V akejkoľvek hre vie určiť 

alogické spojenia medzi replikami a aj vnútri 

replík. Rozumie využitiu viacvýznamovosti slov a 

slovných spojení zo strany postavy v  
hre a vie určiť funkciu týchto prostriedkov v 

nonsensovom dialógu. Ak má absurdná hra 

skrytý významový plán, vie ho identifikovať a 

interpretovať. Rozumie funkcii tzv. narážok a aj 

vystihnúť ich účasť na tvorbe významu. Žiak vie 

vysvetliť pojmy sci-fi a fantastická literatúra a vie 

vystihnúť rozdiely medzi nimi. Vie vysvetliť 

autorovu myšlienkovú a estetickú koncepciu 

diela. Vie určiť deformácie epického času a 

priestoru v sci-fi a fantastickej próze.  

   

Spolupracovať s  

inými  

   

 

16  Postmodernistická 

literatúra  
Postmoderna, znaky 
postmoderny; absurdná dráma, 
gag, irónia, satira, nonsens;   

D. Dušek: Kufor na sny,  
M. Lasica -  

J. Satinský: Soirée  

Žiak chápe aspoň základné vymedzenie 

postmoderného prozaického diela, ktoré 

nezobrazuje realitu v priamočiarom zmysle. 

Rozumie imaginatívnemu prístupu autora k 

časovým a priestorovým súvislostiam, je schopný 

pochopiť alebo aspoň vycítiť alegorické prvky v 

dejovom pláne diela. Pozná metódu preberania 

motívov z diel iných autorov a iných umeleckých 

období, chápe parafrázovanie ustálených a 

všeobecne známych spôsobov vyjadrovania  
predchádzajúcich autorov (médií, vedeckých 

diel), vie identifikovať v texte prvky štylistického 

nonsensu, alogickosti, ironickej hyperboly. Žiak 

vie vymedziť pojem absurdná dráma, gag, irónia, 

satira, nonsens.  

Informačno-receptívne, 
reproduktívne, heuristické, 
motivačné, problémové, 
metódy logického myslenia, 
názorné, zážitkové, 
inscenačné, metódy 
riadeného rozhovoru, 
brainstorming, výklad, 
práca s učebnicou / 
slovníkom a textom, práca s 
IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  

Kriticky myslieť 
Tvorivo myslieť a 
uplatniť výsledky 
tvorivého myslenia  
Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie 

Vyhľadávať a 

odosielať informácie 

Formulovať svoj názor 

a argumentovať 

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
  

Multikultúrna 

výchova  
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21  Zo súčasnej 

slovenskej 

literatúry  

Postmoderna, absurdná dráma, 

kompozícia literárneho diela - 

vonkajšia, vnútorná, pásmo 

rozprávača, pásmo postáv, 

dejový a významový plán, 

literárna postava, štylistické a 

umelecké prostriedky  

Žiak pozná znaky postmoderny, absurdnej 

drámy, vie vymedziž pojmy kompozícia 

literárneho diela - vonkajšia, vnútorná, pásmo 

rozprávača, pásmo postáv, dejový a významový 

plán, literárna postava, štylistické a umelecké 

prostriedky a vie ich identifikovať v literárnom 

diele.  

Informačno-receptívne, 

reproduktívne, heuristické, 

motivačné, problémové, 

metódy logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru,  

brainstorming, výklad, 

práca s učebnicou / 

slovníkom a textom, práca s 

IKT  

a masmédiami, riešenie 

úloh, samostatná a 

skupinová práca, 

projekty, prezentácia 

prác  

Používať kognitívne 
operácie  

Kriticky myslieť 

Tvorivo myslieť a 

uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia  
Tvoriť, prijať a 

spracovať  
informácie Vyhľadávať 

a odosielať informácie 

Formulovať svoj názor 

a argumentovať 

Spolupracovať s inými  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Anglický jazyk  
  

Anglický jazyk 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 4 4 4 3 

Časová dotácia za 
šk. rok 

132 132 132 99 

 
 

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, 

turistike, 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 

precvičovaní. 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  

- 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 

komunikáciu 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 –1. ročník  – inovovaný  

OBSAH  Výchovno-vzdelávací CIEĽ  Prierezové témy  

Počet 

hodín  
Tematický celok, 

podtémy  
Cieľ –   

Kľúčové kompetencie  

Obsahový štandard –  Téma  Výkonový štandard –   
Výstup na hodnotenie  

  

17  Záľuby, režim dňa, 
možnosti  trávenia 
voľného času,  
mimoškolské  
aktivity  

Rozvíjať interkultúrne postoje a 

záľuby. Opísať svoje záľuby.  

Opísať fotku.  

Reagovať na rozprávanie otázkami. 
Vyžiadať si informácie.  

Opísať a konverzovať o svojom  

ideálnom dni, denný režim  

  

Slovná zásoba: rutina, závody a zariadenia 

,čas  Gramatika: jednoduchý a priebehový 

prítomný čas   
Stavba slova: tvorba prídavných mien  Stavba  

vety: spojky: and, or, but, then Stavba 

rozhovoru: opis fotky  

Počúvanie s porozumením: telefonická 
konverzácia, rozhovor o zvykoch Rozprávanie: 
rozprávanie o vlastných zvykoch  
Čítanie s porozumením: článok  Písanie: opis 

ideálneho dňa     

Správne používanie  
jednoduchého  a priebehového  

prítomného času.  

Krátky dialóg   o správnom 

telefonovaní. Opis fotky,  opis dňa.   

Aktívne používanie slovnej 

zásoby. Hovoriť a tvoriť vety o 

svojom dennom režime.   

Čítanie s porozumením.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentačné 

zručností  

16  Voľný čas  Správne používanie 

predprítomného času.Využívať 

správne spojovníky, modifikátory. 

Uplatňovať správny prízvuk. 

Rozprávanie o záľubách . 

Napísanie článku, SMS správy, 

pozvánky.  

Slovná zásoba:  voľný čas  Gramatika: 

predprítomný čas , vyjadrenie dôsledkov,  

príčiny,  
some, any, no, a lot of, a few, a little    

Stavba slova: modifikátory  Stavba vety:  
názory- think that...spojovník- to, for... Stavba 

textu: používanie  like, sort of, kind  

Reflektovanie vlastnej identity.   

Rozvoj otvorenosti voči záľubám a 

tráveniu voľného času.  

Budovanie samostatnosti.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Multikultúrna 

výchova  

17  Obchod a služby  

  

  

  

Rozvíjanie komunikačných 
zručností . Rozvíjanie 
interkultúrnych postojov. 

Rozvíjanie interpersonálnych 
zručností. Rozvíjanie 

pozitívnych postojov a 
motivácie k učeniu sa.  
  

Slovná zásoba: Peniaze, produkty  Stavba 

slova: Množstvo- a bit of, a pair of  Stavba vety: 

Poradie prídavných mien  
Ever/never, Already/yet Stavba rozhovoru: 

Obchod, nakupovanie  Gramatika: 

Predprítomný čas Počúvanie:  
Peniaze a zvyky, dialógy o skúsenostiach , 
interview o známkach  Rozprávanie: O 
peniazoch, dialóg v obchode  
Čítanie: Článok o peniazoch, o obchode  

Písanie: Odvrátenie ... DVD: Dokument  

Správne použitie slovnej zásoby. 
Správne použitie gramatických 
kategórií.   
Počúvanie s porozumením. 
Konverzácia o téme.  
Aktívne počúvanie tematickej 

slovnej zásoby. Vedenie krátkeho 

dialógu. Rozprávanie o peniazoch, 

obchodoch, vedenie rozhovoru s 

inou osobou.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Multikultúrna 

výchova  
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16  Umenie a kultúra  Vychovávať k zdravému  
životnému štýlu . Rozvíjať 
komunikačné zručnosti. 
Rozvíjanie interkultúrnych 
postojov.  
Rozvíjanie interpersonálnych 

zručností. Budovanie si 

samostatnosti. Kritické hodnotenie 

svojho pokroku 

Slovná zásoba: Príbehy Gramatika:  

Jednoduchý minulý čas a priebehový.  

Predprítomný  čas a minulý čas jednoduchý . 
Rozprávanie vtipov. Stavba vety: Prídavné mená a 

predložky Stavba slova: Slovesá  

Stavba textu: Čas, názory, spôsoby, organizácia 

textu, štýl a spojenia Stavba rozhovoru: 

Rozprávanie príbehu Príbeh: Little Dorrit Projekt: 

Život známeho spisovateľa Počúvanie: Opis filmu, 

knihy, vtipy, druhá časť príbehu Rozprávanie: O 

filmoch a knihách, príbehy  
Čítanie: Príbeh o duchovi Príbeh o úteku  
Článok o láske Písanie:   Email 

Aktívne používanie tematickej 

slovnej zásoby . Opis filmu, 

knihy, príbehu. .Správne 

použitie prídavných mien a 

predložiek  
Vedenie dialógu o príbehu, knihe, 

filme. Napísanie emailu. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentácia 

zručností  

17  Medziľudské vzťahy 
– hodnoty, vzťahy v 
rodine, škole  
  

Vychovávať k zdravému  
životnému štýlu . Rozvíjať 
komunikačné zručnosti. 
Rozvíjanie interkultúrnych 
postojov.  
Rozvíjanie interpersonálnych 

zručností. Budovanie si 

samostatnosti. Kritické hodnotenie 

svojho pokroku.  

Slovná zásoba: Rodina, problémy doma Stavba 

slova: Compounds Stavba vety: Spojky for/ since 
Gramatika:  
Predprítomný čas- prítomné situácie  Stavba 

rozhovoru: Dať stanovisko   
Test- opakovanie  
Počúvanie:  Opis rodiny, dialógy o rodine, 
interview s psychológom  
Rozprávanie: Rozprávanie o rodine, rodinné 

nezhody Čítanie: Blog,  magazín  článkov s 

rodinnými problémami  
DVD- program komédia  Workshop: Čítanie, 

písanie, rozprávanie, počúvanie  

Gramatika: Opakovanie gramatických kategórií  

Aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby.Správne použitie 
spojok vo vete.  
Rozprávanie a staršej generácii a 

našom zdraví. . Rozprávanie o 

rodine a problémoch doma. 

Rozprávať o svojich stanoviskách.  
Správne používať predprítomný 

čas.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Multikultúrna 

výchova  
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16  Hudba  Kritické používanie technológií 

informačnej spoločnosti. 

Porozumenie príležitostným a 

možným rizikám. Rozvíjanie 

komunikačných zručností. 

Budovanie samostatnosti.  
Kritické hodnotenie svojho 

pokroku. Rozvíjať pozitívne postoje 

a motiváciu k učeniu sa CJ.  

Slovná zásoba: Hudba  Gramatika: Have to/ 

not have to , Can/ cant , May, must and must not.   

Sťažnosť.  

Stavba vety: Slovesá a prídavné mená Stavba 

slova: Slovesá v minulom čase Stavba 

rozhovoru: Súhlas a nesúhlas. Pieseň- počúvanie, 

nácvik.   

Projekt: Prezentácia piesne Počúvanie: Štýly 

hudby, monológ . Konverzácia- sťažovať sa. Monológ 

o hudobných zvykoch. Telefónna konverzácia. 

Rozprávanie: Rozhovor o hudbe, diskusia o hudbe 
Čítanie:  
Článok o hudobnom festivale, formálny list.  

Aktívne používanie slovnej 

zásoby. Správne používanie 

slovies v minulom čase. Podať 

sťažnosť. Správne používanie 

slovies a prídavných mien vo 

vete. Vyjadriť súhlas a nesúhlas. 

Konverzovať na danú tému.   

Napísanie článku o hudbe.   

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Regionálna výchova  

17  Zdravie  

  

 Schopnosť reflektovať proces 

vlastného učenia sa a myslenia pri 

získavaní a spracovaní nových 

poznatkov.  
Uvedomenie si potreby učenia 
sa. Rozvíjať samostatnosť 
študenta. Rozvíjať pozitívne 
postoje a motiváciu k učeniu sa 
CJ. Opísať a  konverzovať o 
cestovaní, lietaní, letiskách. 
Vyžiadať si informácie.  
Reflektovanie vlastnej identity.  

Rozvoj otvorenosti voči záľubám a 

cestovaniu počas prázdnin , 

dovolenky a voľného času. 

Budovanie samostatnosti. 

Slovná zásoba: Zdravie, záchrana Stavba 

slova:  Mätúce slová Stavba textu:  /first, 
second/ Zaradenie do zoznamu Stavba 

rozhovoru:   U lekára Gramatika: Will, may and 
be going to . Predpovedanie. Opakovanie- 
vyplnenie medzier, test  

Počúvanie: Zdravie a zážitky, dialógy o zdravom 

životnom štýle, interview záchranároch  

Rozprávanie: O doktoroch-dialóg, rozhovor o 

zdraví   Čítanie: Zdravotné poradenstvo,  
Interview v magazíne  
Písanie: O doktoroch , Inštrukcie DVD: BBC 

dokument  
Opakovanie: test, vyplnenie medzier 

Aktívne používanie slovnej zásoby 

na danú tému. Správne využitý 

dialóg a konverzácia. Napísanie 

článku o doktoroch. Viesť 

konverzáciu na tému o zdraví a 

životnom štýle. Rozprávanie o 

záchranároch  ich práci. Správne 

použitie gramatických kategórií.  
Počúvanie s porozumením.  
Čítanie s porozumením.  

Zapojenie sa do diskusie. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentácia 

zručností  
Multikultúrna výchova  
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16  Človek a príroda  Schopnosť reflektovať proces 

vlastného učenia sa a myslenia pri 

získavaní a spracovaní nových 

poznatkov.  
Uvedomenie si potreby učenia sa. 

Rozvíjať samostatnosť študenta. .  

Rozvíjať pozitívne postoje  
a motiváciu k učeniu sa CJ    

  

Slovná zásoba: Environmentálna výchova 

Gramatika: Podmieňovací budúci čas / all, most, 

many, some, no-none/  
Stavba vety: Časové vety- it, another /other, 

rokovania Stavba slova: Slovesá v minulom čase  

Stavba textu: Formálny štýl Stavba rozhovoru: 
Návrhy a krátke otázky Príbeh:  

Zviera Počúvanie:  

Interview o prírode , rokovania ,turistický 

sprievodca, konverzácia o prežití  
Rozprávanie: O prírode, Program na víkend  

Čítanie: Články o ropuche,  včelách  

Písanie: Formálny list Test, Opakovanie  

Zapojenie sa do diskusie.  

Vyjadrenie názoru.  
Inscenovanie konverzácie. Správne 
použitie gramatických kategórií.   
Počúvanie s porozumením. 

Čítanie s porozumením. 

Správne použitie slovnej 

zásoby k danej téme. 

Napísanie formálneho listu k 

téme.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentácia 

zručností  

  

  

Rozsah  
Anglický jazyk – 2. ročník  – inovovaný  

OBSAH  Výchovno-vzdelávací CIEĽ  Prierezové témy  

Počet 

hodín  
Tematický celok, 

podtémy  
Cieľ –   

Kľúčové kompetencie  

Obsahový štandard – Téma  Výkonový štandard –  
Výstup na hodnotenie  

  

13  Cestovanie  Rozvíjať interkultúrne postoje. 
Opísať svoje záľuby. Opísať 
dokument . Reagovať na 
rozprávanie otázkami.  
Vyžiadať si informácie. Opísať a  

konverzovať o cestovaní, lietaní, 

letiskách.   

Slovná zásoba: Cesty, letiská   Gramatika: Trpný 
rod  Stavba slova: Protiklady, prídavné mená  
Stavba vety: frázy Stavba rozhovoru:  Situácie 
na letisku Stavba textu: Odkazové slová  
Počúvanie s porozumením: Každodenné 
cestovanie, nové správy, dokument o letisku 

Rozprávanie: Rozprávanie o cestovaní, dialóg o 

cestovaní Čítanie s porozumením: Článok , 

webové stránky   

Písanie: Referenčné slová   

Správne používanie trpného rodu. 
Správne používanie prídavných 
mien a protikladov. Krátky dialóg   
o cestovaní.  
Opis dokumentu.  Opis letiska.  

Aktívne používanie slovnej 

zásoby. Hovoriť a tvoriť vety o 

cestovaní a lietaní. Čítanie s 

porozumením .  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Prezentačné 

zručností  

14  Dovolenky  Reflektovanie vlastnej identity .  

Rozvoj otvorenosti voči  

Slovná zásoba: Prázdniny, voľný čas  

Gramatika: Podmieňovací spôsob, zemepisné  

Správne používanie 

podmieňovacieho spôsobu .  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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  záľubám a cestovaniu počas 

prázdnin , dovolenky a voľného 

času. Budovanie samostatnosti.  

názvy  

Stavba slova: Multiparts slovesá Stavba vety:  
-ing  formy Stavba textu: Neformálne výrazy 
Stavba rozhovoru: Pýtanie sa na informácie, 

krátke prídavné  otázky Počúvanie: Prázdninové 

zážitky, dialóg turistických sprievodcov- cestovné 

agentúry  
Rozprávanie: Rozhovor o dovolenke, tvorba 

otázok, hranie rolí Čítanie: Reklama- dialóg, 

dovolenková brožúra, Písanie: Pohľadnica Projekt, 

Príbeh  

Využívať správne slovesá, ingové 

formy, neformálne výrazy. Použiť 

krátke prídavné otázky. 

Rozprávanie o prázdninách, 

dovolenke, cestovaní a zážitkoch 

.  

Napísanie pohľadnice.   

   

Multikultúrna výchova  

15  Medziľudské  
vzťahy   

  

  

Budovanie samostatnosti. Kritické 
hodnotenie svojho pokroku. 
Rozvíjanie empatie, vyjadrovanie 
pocitov a nálad.  
Rozvíjanie komunikačných 

zručností. Rozvíjanie 

interkultúrnych postojov. 

Rozvíjanie interpersonálnych 

zručností..  

  

Slovná zásoba: Priatelia, ľudia Stavba slova: 

Sloveso get Stavba rozhovoru: Telefonovanie- 

formálne, neformálne  
Gramatika: Zámery a opatrenia Počúvanie: 

Opis ľudí,  organizovanie stretnutí, interview o 

internetovej bezpečnosti  

Rozprávanie: Rozhovory o priateľoch, sms správy 

Čítanie: Recenzia filmov, Písanie: Opis ľudí  

                                

Správne použitie slovnej zásoby. 
Správne použitie gramatických 
kategórií.   
Počúvanie s porozumením. 
Konverzácia o téme.  
Aktívne počúvanie tematickej 

slovnej zásoby. Vedenie krátkeho 

dialógu. Rozprávanie o priateľstve, 

o stretnutiach .Vedenie rozhovoru 

s inou osobou cez telefón. Opis 

ľudí.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentačné 

zručnosti  

27  Medziľudské vzťahy  Schopnosť reflektovať proces 

vlastného učenia sa a myslenia pri 

získavaní a spracovaní nových 

poznatkov.  
Uvedomenie si potreby učenia sa. 

Rozvíjať samostatnosť študenta. 

Rozvíjať pozitívne postoje a 

motiváciu k učeniu sa CJ. Rozvíjať 

interkultúrne postoje . Opísať 

osobnosť . Podať sťažnosť. 

Reagovať na rozprávanie 

otázkami. Vyžiadať si informácie. 

Konverzovať o známych 

celebritách . Rozvíjať osobné 

postoje a dojmy- ospravedlniť sa.  

Slovná zásoba: Pocity Gramatika: Definícia 

vzťažnej vety, hlásenie oznámení, príkazov a 

žiadostí, popis  

Stavba vety: Not enough/too, účelové- 

univerzálne spojenia Stavba slova: Make and do 

Stavba textu:Organizovanie, neformálne výrazy  

Stavba rozhovoru:Aktívne počúvanie, otázky 

Projekt: Poradenstvo pre ľudí, ktorí pricestujú do 

tvojej krajiny Počúvanie: Opis filmu, monológ, 

konverzácia o tvojich pocitoch Počúvanie: 

Konverzácia o tvojich pocitoch, každodenné 

situácie Rozprávanie: Rozhovor o tvojich 

pocitoch Čítanie: Článok v novinách, šťastie triedy, 

skúška, email o skúške Písanie:  
Krátka úvaha, pretváranie viet   

Aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby. Opis filmu, knihy, 
príbehu. Správne použitie vzťažnej 
vety, univerzálnych spojení.  
Vedenie dialógu o príbehu, knihe, 
filme.  

Počúvanie s porozumením.  
Viesť dialóg o pocitoch.  

. Správne použitie spojok vo vete. 

Rozprávanie o pocitoch. 

Rozprávať o svojich 

každodenných situáciách a 

pocitoch. Správne používanie 

gramatických kategórií  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentačné 

zručnosti  
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13  Komunikácia  

  

Reflektovanie vlastnej identity.  
Budovanie samostatnosti.  
Rozvíjanie komunikačných 

zručností. Rozvíjanie  

Slovná zásoba: Totožnosť, mestské časti- kmene, 

identita Stavba slova: Zložené prídavné mená  
Stavba vety: Using of like Gramatika:  

Správne používanie tematickej 

slovnej zásoby .Diskusia 

.Vyjadrenie názoru .Správne 

používanie gramatických  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Regionálna výchova  

  interkultúrnych postojov. 

Rozvíjanie interpersonálnych 

zručností. Rozvíjanie 

pozitívnych postojov a 

motivácie k učeniu sa.  

Prítomné časy Stavba rozhovoru: Súhlas a 

nesúhlas  
Počúvanie: Interview so sociológom 

Rozprávanie: Rozhovor o svojej identite o 

jazyku DVD: Dokument o víkende   

kategórií. Počúvanie s 

porozumením . Inscenovanie 

konverzácie.  

 

14  Človek a spoločnosť  Reagovať na to, čo sa stalo v 

minulosti a čo sa deje teraz.  

Vyžiadať si informáciu a overiť jej 

správnosť. Rozvíjať interkultúrne 

postoje. Vychovávať k zdravému  

životnému štýlu. Vyjadriť svoje 

postoje. Rozvíjať komunikačné 

zručnosti.  

Rozvíjať motiváciu k učeniu sa CJ.  

Slovná zásoba: Pamäte, spomienky  

Gramatika: Predminulý čas,   

Stavba vety: Používanie of just, after, before,  

while Stavba slova: Slovesá v minulom čase 

Stavba rozhovoru: Rozprávanie príbehu Stavba 

textu: Neformálny štýl Projekt:  

Športové akcie Príbeh  
Počúvanie: Interview, dialóg, poradie obrázkov 
Rozprávanie: O spomienkach, rozprávanie 
príbehov a udalostí  
Čítanie: Osobné účty, osobné spomienky Písanie: 

e mail.  

Aktívne používanie slovnej zásoby. 

Správne používanie predminulého 

času. Používanie slovies . 

Konverzovať na danú tému. 

Vypracovať projekt.  

Napísať e mail.  

Osobnostný  

a sociálny rozvoj  

  

13  Jedlo  

  

Kritické hodnotenie svojho 

pokroku. Rozvoj schopnosti 

stanovenia cieľov s ohľadom na 

profesijné záujmy. Schopnosť 

kritického hodnotenia udalostí. 

Získavanie a využívanie informácií 

o veľkých udalostiach. .  

Slovná zásoba: Jedlo, stravovanie Stavba slova:  

Sloveso + predložka Stavba vety:     
Because, just, in case, as...                               
Stavba rozhovoru: Stravovanie, žiadosť o 
odpoveď Gramatika: Trpný rod vo všetkých  
časoch, popis procesu  

Opakovanie- vyplnenie medzier, test Počúvanie: 

Dialóg o stravovacích návykoch Rozprávanie:  
O stravovacích návykoch  

Správne použitie slovnej zásoby k 

danej téme Správne použitie 

gramatických kategórií Počúvanie s 

porozumením. Správne použitie 

slov because, just, in case, as. 

Krátke rozprávanie o stravovaní, 

jedle, ktoré mám najradšej .  
Konverzácia o varení, jedle.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentačné 

zručnosti  
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23  Bývanie  Schopnosť reflektovať proces 

vlastného učenia sa a myslenia pri 

získavaní a spracovaní nových 

poznatkov.  
Uvedomenie si potreby učenia sa. 

Rozvíjať samostatnosť študenta. 

Rozvíjať pozitívne postoje a 

motiváciu k učeniu sa CJ.  

Slovná zásoba: Domy, domov Gramatika:  

Predprítomný čas priebehový, vysvetlenie  
Have/ get something/ done  
Príbeh: Dracula Projekt: Známe budovy  

Počúvanie: Opisy domov  

Rozprávanie: O tvojom dome,   

Stavba vety: Modifikátory ... Much, a bit, even 

more, slightly more Stavba slova: Predložky a 

príslovky  
Stavba textu:  Správa Stavba rozhovoru:  

Žiadosť o ubytovanie, ponúknuť výber Písanie: 

Správa a graf Projekt- dokončenie Známe budovy   

Aktívne používanie slovnej zásoby 

na danú tému. Správne využitý 

dialóg a konverzácia. Napísanie 

článku o budovách. Viesť 

konverzáciu na tému o budovách, 

jedle . Rozprávanie o chutiach.  
Správne použitie gramatických 

kategórií. Počúvanie s 

porozumením. Čítanie s 

porozumením. Zapojenie sa do 

diskusie.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentácia 

zručností  

  

  

 

  
Anglický jazyk– 3.ročník  – inovovaný  

OBSAH  
Výchovno-vzdelávací 

CIEĽ  
Prierezové témy  

Počet 

hodín  
 Tematický celok, 

podtémy  
Cieľ –   

Kľúčové kompetencie  

Obsahový štandard - Téma  Výkonový štandard -  
Výstup na hodnotenie    

20 Móda, vkus, 

obliekanie  
Rozvíjanie interkultúrnych 
postojov. Rozvíjanie 
interpersonálnych zručností. 
Budovanie si samostatnosti.  
Kritické hodnotenie svojho 
pokroku.   
  

Slovná zásoba: Vystúpenia, celebrity, dojem, 

symbol, vyobrazenie známych ľudí Gramatika: 

Premýšľanie o súčasnosti, klebetenie  Stavba 

slova: Párové slová- black and white Stavba vety: 

slovesné väzby- want somebody to do something   
Stavba rozhovoru: Sťažovanie sa a 

ospravedlňovanie Počúvanie s porozumením: 

Opisovanie celebrít, klebetenie- dialógy, rozhovor o 

známych ľuďoch  Rozprávanie: Opis celebrít, 

dialóg v obchode Čítanie s porozumením: 

Nakupovanie šiat, módna prehliadka- súťaž  

Písanie: Na vedomie priateľovi DVD- dokument o 

celebrite  
Opakovanie - test  

Správne používanie slovesných 

väzieb. Správne používanie  

protikladov. Krátky dialóg   o 

osobnosti. Opis celebrity.  
Aktívne používanie slovnej 

zásoby. Hovoriť a tvoriť vety o 

vystúpeniach, dojmoch, 

celebritách. Čítanie s 

porozumením. Napísať 

sťažnosť a ospravedlnenie.  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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19 Idoly a ideály  Reflektovanie vlastnej identity.  

Rozvoj otvorenosti voči záľubám a 

cestovaniu počas prázdnin , 

dovolenky a voľného času. 

Budovanie samostatnosti. 

Rozvíjanie komunikačných 

zručností. Rozvíjanie 

interkultúrnych postojov. 

Rozvíjanie interpersonálnych 

zručností. Rozvíjanie pozitívnych 

postojov a motivácie k učeniu sa.  
  

Slovná zásoba: Životopis, osobné údaje, 

hrdinovia... Gramatika: Premýšľanie o 

minulosti, vzťažné otázky, vzťažné vety Stavba 

slova: Predpony Stavba vety: Pridávanie 

spojok  Stavba textu: Organizácia štýlu  Stavba 

rozhovoru:  

Rozprávanie o fotkách, nezrozumiteľný jazyk, 

klebetenie, dodatky  Počúvanie: Opis života 

hviezd- hrdinov  
Rozprávanie: Opis hrdinu- hrdinky   Čítanie:  

TV interview  Písanie: Knižná recenzia    
Projekt: Vymyslený hrdina                  

Príbeh: Jana Eyrová  

Správne používanie vzťažných 
otázok. Využívať správne vzťažné 
vety , predpony. Použiť krátke 
opisy postáv, hrdinov. Rozprávanie 
o hrdinoch svojej doby . Napísanie 
krátkeho interview, knižnej 
recenzie. Opis hrdinu z literárneho 
diela.  
  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentácia 

zručností  

19 Dobrodružstvo  Kritické hodnotenie svojho 

pokroku. Rozvoj schopnosti 

stanovenia cieľov s ohľadom na 

profesijné záujmy. Schopnosť 

kritického hodnotenia udalostí. 

Získavanie a využívanie informácií 

o veľkých udalostiach.  

Sĺovná zásoba: Dobrodružstvo, dobrodružné 
športy  Gramatika: predikcie, zámery, zariadenia, 

plány a predpovede  
Stavba vety: Predložky a ing- formy   Stavba 

slova: Mätúce slová  Stavba rozhovoru:  

Požiadať o informáciu  

Počúvanie: Dialóg o extrémnom športe, 

dialóg plánoch a predpovediach, rozhlasová 

reklama, dialóg o turistických informačných 

centrách   Rozprávanie: O dobrodružstve, 

hranie rolí Čítanie: Inzeráty o extrémnych 

športoch, denník z expedície Písanie: 

Osobný email o dovolenke  DVD: BBC 

dokument o dobrodružných prázdninách  
Opakovanie: Test, vyplnenie medzier 

Aktívne používanie tematickej 
slovnej zásoby. Opis dobrodružstva 
. Správne použitie predikcií, 
zámerov, plánov, predpovedí, 
predložiek. Vedenie dialógu o 
extrémnom športe, rozhlasovej 
reklame.  
Počúvanie s porozumením.  

Konverzácia o denníku, 

prázdninách. Napísať email. 

Požiadať o informáciu. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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19 Vzdelávanie, školstvo  Rozvoj schopnosti stanovenia 

cieľov s ohľadom na profesijné 

záujmy. Schopnosť kritického 

hodnotenia udalostí.  
Získavanie a využívanie informácií 

o veľkých udalostiach.  

Gramatika: Vykazovanie, vyhlásenia Stavba 

rozhovoru: Žiadosť o povolenie Počúvanie: 3 

monológy o škole, interview v rádiu, dialógy o 

školách Rozprávanie: O škole, dialóg na tému- 

žiadosť o povolenie, hranie rolí Čítanie: Online 

časopis- príspevok, poradenstvo na stránke 

Písanie: Zverejnenie  

blogu, žiadosť o povolenie  

Test: Opakovanie   
Slovná zásoba: Kariéra Gramatika:  Otázky, 
podmienkové vety, vykazovanie Stavba slova: 
slovesá  
Projekt: Slávny hudobník  

Aktívne používanie slovnej zásoby. 
Správne používanie 
podmienkových viet. Správne 
používanie gramatických kategórií. 
Používanie slovies .  

Konverzovať na danú tému. 

Napísať príspevok do časopisu, 

blog, žiadosť o povolenie.  

  

Prezentačné zručnosti  

19 Povolanie, práca  Budovanie samostatnosti. Kritické 

hodnotenie svojho pokroku. 

Rozvíjanie empatie, vyjadrovanie 

pocitov a nálad. Rozvíjanie 

komunikačných zručností. 

Rozvíjanie interkultúrnych 

postojov. Rozvíjanie 

interpersonálnych zručností.  

Slovná zásoba: Kariéra, práca, zamestnanie  

Stavba vety:  Pýtanie sa na činnosť                     

Stavba rozhovoru: Účelové spojenia    
Gramatika: Podmienka, podmienkové vety 

Počúvanie: Interview o kariére, práci, možnostiach 

zamestnania, práca na internete, práca a telefón, 

interview, dialógy  
Rozprávanie: O kariére, hranie rolí Čítanie: 

Webové stránky o práci , ponuky práce, talentové 

súťaže, curriculum vitae Písanie: CV, životopis  

Správne použitie slovnej  zásoby k 

danej téme .Správne použitie 

gramatických kategórií. Počúvanie s 

porozumením. Správne použitie 

podmienky. Krátke rozprávanie o 

ponuke prác, hľadaní zamestnania . 

Konverzácia o možnostiach 

zamestnať sa. Napísať CV.   

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

19 Umenie  Kritické používanie technológií 

informačnej spoločnosti. 

Porozumenie príležitostným a 

možným rizikám. Rozvíjanie 

komunikačných zručností.  

Budovanie samostatnosti. 

Kritické hodnotenie svojho 

pokroku. Rozvíjať pozitívne 

postoje a motiváciu k učeniu sa 

CJ.  

Slovná zásoba: Umenie, inšpirácie Stavba 

slova: Podstatné mená/ pop singer.../ Stavba 

vety: Protiklady  

Gramatika: Podmieňovací spôsob minulý, 

vyjadrenie poľutovania Stavba rozhovoru:  
Názory, dôvody a príklady  

Počúvanie: Dialóg o umení, o múzeu, interview v 
rádiu Rozprávanie: Rozprávanie o umení, debata  
Čítanie: 2 recenzie, katalóg k výstave DVD:  
interview s umelcom Opakovanie: Test Báseň:   
2 básne   

Aktívne používanie slovnej zásoby 

na danú tému.  Správne využitý 

dialóg a konverzácia. Napísanie 

článku o umení. Viesť konverzáciu 

na tému o umení, umelcoch. 

Rozprávanie o múzeách.  
Správne použitie gramatických 

kategórií. Počúvanie s 

porozumením . Čítanie s 

porozumením. Zapojenie sa do 

diskusie. Debata.  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Mediálna výchova  
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18 Veda a technika, 

vynálezy  

Schopnosť reflektovať proces 

vlastného učenia sa a myslenia pri 

získavaní a spracovaní nových 

poznatkov.  
Uvedomenie si potreby učenia sa. 

Rozvíjať samostatnosť študenta. 

Rozvíjať pozitívne postoje a 

motiváciu k učeniu sa CJ.  

Slovná zásoba: Veda a technológie, inovácie 

Gramatika: Modálne slovesá, slovesá s -ing alebo 

neurčitkom, povinnosti a chyby  Stavba slova: 

Slovesá Stavba vety:  
whatever/whenever... Stavba rozhovoru:  

Prezentovať sa Počúvanie: dialóg o vede, o 

povinnostiach a chybách, interview o vede, 

spisovateľ beletrie, prezentácia o vynálezoch 

Rozprávanie: o vede a technike, dialógy   

Čítanie: veda v časopise, článok v novinách- 

experimenty Písanie: Esej, vyjadrenie stanoviska 

Projekt: Slávny spisovateľ, básnik  
Test: Opakovanie  
Gramatika: Opakovanie   

Zapojenie sa do diskusie.  

Vyjadrenie názoru.  

Inscenovanie konverzácie. Správne 
použitie gramatických kategórií.  
Počúvanie s porozumením. Čítanie s 

porozumením.  

Správne použitie slovnej zásoby k 
danej téme.  
Napísanie eseje k téme. Vypracovať 
projekt.  

Prezentovať sa na verejnosti.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Prezentačné 

zručnosti  

  

  

Rozsah  
Anglický jazyk – 1. cudzí jazyk – 4. ročník  – inovovaný  

OBSAH  

Výchovno-vzdelávací 

CIEĽ  Prierezové témy  

Počet 

hodín  
Tematický celok, 

podtémy  
Cieľ –   
Kľúčové kompetencie  

Obsahový štandard – Téma  Výkonový štandard –  
Výstup na hodnotenie    

8  Počúvanie s 

porozumením - 

nácvik  

Motivácia k učeniu sa cudzích 
jazykov  
Oboznámenie žiakov so základnými 

gramatickými štruktúrami a 

slovnou zásobou Osvojenie si 

základných komunikačných fráz  

Pochopiť potrebu vzdelávať sa v 
cudzom jazyku  
Získavať uvedomene nové 

vedomosti a zručnosti  

Pochopiť zámer zadanej úlohy 

Uvedomovať si stratégie učenia pri 

osvojovaní cudzieho jazyka  

Slovná zásoba   

Multikultúrna spoločnosť  
Doprava a cestovanie  
Vzdelávanie a práca  

  
Počúvanie s porozumením  
T/F odpovede  

Doplnenie informácií Výber z 

viacerých možností  

Výber jednej alebo dvoch správnych odpovedí  
Krátke odpovede na otázky  

Výklad slov  

  

- aktívne používanie   tematickej 
slovnej   
  zásoby  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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5  Čítanie s 

porozumením - 

nácvik  

Získavať uvedomene nové 

vedomosti a zručnosti  

Pochopiť zámer zadanej úlohy 

Uvedomovať si stratégie učenia pri 

osvojovaní cudzieho jazyka  

Čítanie s porozumením  
Odpovede na otázky  

Výber správnej odpovede T/F 
odpovede  

Doplňovanie informácií  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie  
  výrazov  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

8  Gramatika  Oboznámenie žiakov so základnými 

gramatickými  

štruktúrami a slovnou zásobou  

 

Gramatika Použitie správneho gramatického tvaru  
Čítanie s porozumením  
Výber správnych odpovedí  

Doplňovanie informácií  
Písanie  
Tvorenie slov  
Prepis viet  

Oprava chýb 

- aktívne používanie slovnej zásoby 

- správne používanie   

gramatických tvarov 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

13  Písanie, slohové 

útvary  

Získavať uvedomene nové 

vedomosti a zručnosti  

Pochopiť zámer zadanej úlohy 
Uvedomovať si stratégie učenia pri 
osvojovaní cudzieho jazyka  
  

Písanie  
Písanie príbehu  

Opis osoby, miesta, udalosti  
Písanie správy, recenzie  

Výhody a nevýhody   
Vyjadrenie názoru  

Písanie formálneho listu  

Písanie neformálneho listu  

Písanie článku do novín  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - správne 

používanie   

gramatických tvarov - 

správny výber slovnej   

  zásoby a štylizácia  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

28  Príprava na externú 

časť maturitnej 

skúšky  

Motivácia k učeniu sa cudzích 
jazykov  
Oboznámenie žiakov so 

základnými gramatickými 

štruktúrami a slovnou zásobou 

Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  
Pochopiť potrebu vzdelávať sa v 
cudzom jazyku  
Získavať uvedomene nové 

vedomosti a zručnosti  

Pochopiť zámer zadanej úlohy 

Uvedomovať si stratégie učenia pri 

osvojovaní cudzieho jazyka  

Gramatika  

Počúvanie  

Čítanie   
Písanie  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  
  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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8  Ústny prejav  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Ústny prejav  
Diskusia  

Opis obrázku  
Dialóg, rozhovor  

Rozprávanie o danej téme  

Vyjadrenie názoru  
Opis udalosti  

aktívne používanie slovnej 
zásoby:  
pozdravy, predstavenie sa, 

požiadanie o vysvetlenie danej 

úlohy, otázky, vyjadrenie názoru, 

súhlasu, nesúhlasu  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Ľudia  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba   

Osobnosť  

Charakteristika  
Ústny prejav  
Opis osoby, charakteristika  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Bývanie  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – domov a bývanie  - aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Školstvo a 

vzdelávanie  

Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – typy škôl, predmety, školský rok, 

krúžky  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Práca, zamestnanie  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – druhy povolaní, kvalifikácia, 

životopis, práca snov, pracovný pohovor  
- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Rodina a vzťahy  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – typy rodín, problémy v 

rodinách  a vzťahoch, priateľstvo  
- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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5 Jedlo, nakupovanie a 

služby  

Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – jedlo, druhy obchodov a 

služieb, ich využívanie  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Cestovanie  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – dopravné prostriedky, miesto 

mojich snov, život na dedine a v meste  
- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Kultúra  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – druhy umenia, kultúrne 

podujatia, možnosti kultúry na dedine a v 

meste, umelci a osobnosti  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Zdravie  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – choroby, liečba, symptómy, 

starostlivosť o zdravie, časti tela, lekári  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - 

správne používanie   

gramatických tvarov    

a väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

2   Šport  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

 

Slovná zásoba – rozdelenie športov, vybavenie,  
Olympijské hry, obľúbený šport, profesionáli a 

amatéri 

- aktívne používanie   slovnej 

zásoby - správne používanie   

gramatických tvarov    a 

väzieb 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Veda a technika  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – vynálezy a objavy, 

najdôležitejšie vynálezy, život v minulosti a 

súčasnosti, medicína, cestovanie, IT  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - správne 

používanie   

gramatických tvarov    a 

väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

5 Životné prostredie  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – fauna, flóra, problémy životného 

prostredia, ekológia  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - správne 

používanie   

gramatických tvarov    a 

väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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5 Človek a spoločnosť  Osvojenie si základných 

komunikačných fráz  

  

Slovná zásoba – ľudské práva, etika a etiketa, 

porušenie zákona, tresty, sociálny štát  

- aktívne používanie   

slovnej zásoby - správne 

používanie   

gramatických tvarov    a 

väzieb  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Konverzácia v anglickom jazyku  
 

Konverzácia v anglickom jazyku 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 1 2 3 3 

Časová dotácia za 
šk. rok 

33 66 99 99 

 

  

Charakteristika predmetu   
  

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

  Vyučovanie konverzácie smeruje k dosiahnutiu úrovne B2 Európskeho referenčného rámca s dôrazom na praktické 

ovládanie súčasného hovorového jazyka.  V priebehu vyučovania si žiaci prehlbujú a rozširujú svoje vedomosti v 

oblasti reálií, aktuálnych udalostí a spôsobu života v anglicky hovoriacich krajinách. Metódy a formy práce sú založené 

na pozorovaní, imitácii, tvorivých činnostiach, počúvaní, sumarizovaní informácií nielen z vyučovacieho procesu, ale aj 

z médií a vlastných skúseností. Realizácia vzdelávacieho obsahu predmetu konverzácia v anglickom jazyku prebieha 

takými formami vyučovania, ktoré vyžadujú aktívny prístup žiakov. Pozornosť sa venuje rozvoju  rečových zručností: 

počúvaniu, porozumeniu a hovorenému prejavu. Postupným rozširovaním učiva sa stále viac uplatňuje tvorivá 

samostatná práca žiakov vo forme skupinovej práce  alebo projektov.   Žiaci si doplňujú vedomosti získané v iných 

predmetoch, sami vyhľadávajú materiály na internete, počúvajú noviny z domova a zo zahraničia, učia sa ich triediť a 

hodnotiť ich spoľahlivosť. Dôraz sa kladie na samostatný hovorený prejav – vyjadrenie svojho názoru  pomocou 

argumentov na podporu svojho názoru. Vyučovací predmet má dotáciu 2 hodiny týždenne.  

  

Výchovné a vzdelávacie stratégie:  
  

Kompetencia k učeniu  

  

Učiteľ:  

- vedie žiakov k záujmu o kultúru iných krajín, tolerancii k odlišnostiam  a rešpektu k nim  

- vedie ich k pochopeniu dôležitosti celoživotného jazykového vzdelávania a sledovania vývoja vo svete a vo vede  

- vedie žiakov k čítaniu a počúvaniu správ  

- vyhľadáva a triedi informácie  

- pracuje so slovníkmi  

- s chybami žiaka pracuje ako s príležitosťou, ako mu ukázať cestu k správnemu riešeniu  

- dáva žiakovi samostatnú prácu /napr. prezentáciu/ pomocou ktorej vedie žiakov k uvedomelému prepojeniu 

informácií z rôznych predmetov  

  

  

Kompetencia komunikatívna  

  

Učiteľ:  

- využíva prostriedky informačnej technológie na rozvoj zručností spojených s počúvaním a hovorením - umožňuje 

žiakom v rámci konverzácie s rodenými hovoriacimi alebo v rámci prezentácií využiť čo najviac príležitostí na 

komunikáciu   



 

 

- pri konverzácii  vedie žiakov k vyjadreniu svojho názoru a jeho obhájeniu, ku chápaniu neverbálnej komunikácie  

- zadáva samostatné vystúpenia vo dvojiciach alebo v skupine  

-vedie žiakov k používaniu jednej varianty anglického jazyka 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  - uskutočňuje so 

žiakmi rozbor problému alebo úlohy  

- zaujíma sa o názory, námety a skúsenosti žiaka Žiak:  

- samostatne rieši problémy  

- je schopný obhájiť si svoj názor  

  

  

Kompetencia sociálna a personálna  

  

Učiteľ:  

- rešpektuje diferencované výkony podľa individuálnych schopností žiakov  

- umožňuje spoluprácu a vzájomnú pomoc žiakov vo dvojici a pri skupinovej práci, prihliada na rôznorodé zloženie 

skupín  

- rozvíja zmysel žiakov pre sebakritiku a pre spravodlivosť Žiak:  

- je tolerantný k práci a schopnostiam spolužiakov  

- je schopný vystupovať pred kolektívom spolužiakov  

- rozvíja svoje schopnosti a vie sa ohodnotiť  
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Konverzácia v Anglickom Jazyku  1. ročník inovovaný 

Počet 

hodín 

Tematický 

celok  

Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Metódy a formy 

práce  

Učebné 

zdroje, 

pomôcky  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Rodina a  

spoločnosť  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kultúra a 

umenie  
  

  

  

  

  

  

Osobné údaje 

Rodina – vzťahy 

v rodine Vzťahy 

medzi ľuďmi  
  

  

  

  

  

  

  

  

Druhy umenia 

Kultúra a jej 

formy 

Umenie, 

spoločnosť,  

kultúra  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

skupinová práca, 

hranie rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming,  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

  

  

  

  

Šport  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bývanie a 

domov  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Druhy športu 

Športové  

disciplíny 

Význam športu 

pre rozvoj  

osobnosti  

  

  

  

  

  

  

  

Môj dom/byt  

Zariadenie bytu 

Domov a jeho 
okolie  

Bývanie v meste  

a na dědině  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením -

situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov-  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, 

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

tabuľa, 

internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   
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Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok  a 

kĺúčových slov  

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchod a  

služby  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Starostlivosť 

o zdravie  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nákupné  

zariadenia Služby  

Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

Vplyv reklamy 

na zákazníka 

Kultúra 

nakupovania   

a služieb  

  

  

  

  

Ľudské telo 

Fyzické 

charakteristiky 

Charakterové 

vlastnosti 

Choroby  a 

nehody 

Hygiena  a 

starostlivosť  

o telo Zdravý 

spôsob života  
  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 

internet,  
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2 

  

Cestovanie a  

doprava  

  

  

Dopravné 

prostriedky  

Osobná doprava  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych  

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vzdelávanie   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Príprava na cestu 

a cestovanie 

Turistika   

a cestovný ruch  

  

  

  

  

  

  

Škola a jej 

zariadenie 

Učebné 

predmety 

Školský 

systém 

Celoživotné  

vzdelávanie  

  

  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

  

skupinová práca, 

hranie rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  
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3 

  

  

Zamestnanie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pracovné 

činnosti  a 

profesie  

Trh práce 

Pracovný 

čas  a voľný 

čas Pracovné 

podmienky  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo  

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

  

  

  

Vzťahy  

medzi ľuďmi  

  

  

  

  

  

  

Kariéra a rodinný 

život  

  

  

  

  

Medziľudské 

vzťahy  

Priateľstvo  a 

láska 

Spoločenské 

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

čítaného textu. Vedieť vyjadriť 

svoj názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

tabuľa, 

internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  
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Človek a  

príroda  

  

  

  

  

problémy 

Negatívne javy 

Možnosti 

riešenia 

konfliktov  

  

  

  

  

Ročné obdobia  a 

počasie  

Príroda okolo 

nás - fauna a 

flóra Stav 

životného 

prostredia 

Ochrana 

životného 

prostredia Vplyv 

životného 

prostredia  na 

človeka  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok  a 

kĺúčových slov 

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   
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Konverzácia v Anglickom Jazyku  2. ročník - inovovaný 

Počet 

hodín 

Tematický 

celok  

Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Metódy a formy 

práce  

Učebné 

zdroje, 

pomôcky  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Rodina a  

spoločnosť  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kultúra a 

umenie  
  

  

  

  

  

  

Osobné údaje 

Rodina – vzťahy 

v rodine Vzťahy 

medzi ľuďmi  
  

  

  

  

  

  

  

  

Druhy umenia 

Kultúra a jej 

formy Umenie, 

spoločnosť,  

kultúra  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

skupinová práca, 

hranie rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming,  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna  
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

  

  

  

  

Šport  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bývanie a 

domov  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Druhy športu 

Športové  

disciplíny 

Význam športu 

pre rozvoj  

osobnosti  

  

  

  

  

  

  

  

Môj dom/byt  

Zariadenie bytu 

Domov a jeho 
okolie  

Bývanie v meste  

a na dědině  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením -

situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov-  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, 

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

tabuľa, 

internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   
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Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok  a 

kĺúčových slov  

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchod a  

služby  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Starostlivosť 

o zdravie  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nákupné  

zariadenia Služby  

Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

Vplyv reklamy na 

zákazníka 

Kultúra 

nakupovania   

a služieb  

  

  

  

  

Ľudské telo 

Fyzické 

charakteristiky 

Charakterové 

vlastnosti 

Choroby  a 

nehody 

Hygiena  a 

starostlivosť  o 

telo Zdravý 

spôsob života  
  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 

internet,  
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4 

  

Cestovanie a  

doprava  

  

  

Dopravné 

prostriedky  

Osobná doprava  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych  

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vzdelávanie   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Príprava na cestu 

a cestovanie 

Turistika   

a cestovný ruch  

  

  

  

  

  

  

Škola a jej 

zariadenie 

Učebné 

predmety 

Školský systém 

Celoživotné  

vzdelávanie  

  

  

  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

  

skupinová práca, 

hranie rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  
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6 

  

  

Zamestnanie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pracovné 

činnosti  a 

profesie  

Trh práce 

Pracovný čas  

a voľný čas 

Pracovné 

podmienky  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo  

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

  

  

  

Vzťahy  

medzi ľuďmi  

  

  

  

  

  

  

Kariéra a rodinný 

život  

  

  

  

  

Medziľudské 

vzťahy  

Priateľstvo  a 

láska 

Spoločenské 

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

čítaného textu. Vedieť vyjadriť 

svoj názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

tabuľa, 

internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  
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Človek a  

príroda  

  

  

  

  

problémy 

Negatívne javy 

Možnosti 

riešenia 

konfliktov  

  

  

  

  

Ročné obdobia  a 

počasie  

Príroda okolo nás 

- fauna a flóra 

Stav životného 

prostredia 

Ochrana 

životného 

prostredia Vplyv 

životného 

prostredia  na 

človeka  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok  a 

kĺúčových slov 

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

Konverzácia v Anglickom Jazyku 3. ročník inovovaný 
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Počet 

hodín 

Tematický 

celok  

Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Metódy a formy 

práce  

Učebné 

zdroje, 

pomôcky  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Veda a 

technika v 

službách  

ľudstva  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Človek a  

spoločnosť  

  

  

  

  

  

  

Technické 

vynálezy  

Vedecký 

pokrok 

Zneužitie 

vedy  a 

techniky 

Veda a 

technika   

v budúcnosti  

 

  

  

  

Morálka  

Spoločenská 

etiketa Normy a 

ich porušovanie  

Pomoc 

spoluobčanom v 

núdzi  

Vplyv 

spoločnosti  na 

rodinu  
  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

skupinová práca, 

hranie rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming,  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna  
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

  

  

  

  

Šport  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Masmédiá  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Druhy športu 

Športové  

disciplíny 

Význam športu 

pre rozvoj  

osobnosti  

  

  

  

  

  

  

  

Komunikácia 

v rôznych 

situáciách 

Moderné 

formy 

komunikácie 

Jazyk ako 

dorozumievací 

prostriedok  

Kultúra 

komunikácie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením -

situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov-  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, 

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

tabuľa, 

internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   
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Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok  a 

kĺúčových slov  

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchod a  

služby  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mládež a jej  

svet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nákupné  

zariadenia Služby  

Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

Vplyv reklamy na 

zákazníka 

Kultúra 

nakupovania   

a služieb  

  

  

  

  

Ľudské telo 

Fyzické 

charakteristiky 

Charakterové 

vlastnosti 

Choroby  a 

nehody 

Hygiena  a 

starostlivosť  o 

telo Zdravý 

spôsob života  
  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 

internet,  
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6 

  

Cestovanie a  

doprava  

  

  

Dopravné 

prostriedky  

Osobná doprava  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych  

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vzdelávanie   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Príprava na cestu 

a cestovanie 

Turistika   

a cestovný ruch  

  

  

  

  

  

  

Škola a jej 

zariadenie 

Učebné 

predmety 

Školský systém 

Celoživotné  

vzdelávanie  

  

  

  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

  

skupinová práca, 

hranie rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  
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9 

  

  

Zamestnanie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pracovné 

činnosti  a 

profesie  

Trh práce 

Pracovný čas  

a voľný čas 

Pracovné 

podmienky  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo  

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

  

  

  

  

Vzťahy  

medzi ľuďmi  

  

  

  

  

  

  

Kariéra a rodinný 

život  

  

  

  

  

Medziľudské 

vzťahy  

Priateľstvo  a 

láska 

Spoločenské 

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

čítaného textu. Vedieť vyjadriť 

svoj názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

tabuľa, 

internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  
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Človek a  

príroda  

  

  

  

  

problémy 

Negatívne javy 

Možnosti 

riešenia 

konfliktov  

  

  

  

  

Ročné obdobia  a 

počasie  

Príroda okolo nás 

- fauna a flóra 

Stav životného 

prostredia 

Ochrana 

životného 

prostredia Vplyv 

životného 

prostredia  na 

človeka  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok  a 

kĺúčových slov 

 

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   
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Konverzácia v Anglickom Jazyku   4. ročník inovovaný 

Počet 

hodín 

Tematický 

celok  

Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Metódy a formy 

práce  

Učebné 

zdroje, 

pomôcky  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Multikultúrna  

spoločnosť  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kultúra a 

umenie  
  

  

  

  

  

  

Organizovaný 

voľný čas  

Individuálne 

záľuby Vplyv 

zmien spoločnosti 

na trávenie 

voľného času  

Trávenie voľného 

času rôznych 

vekových  

kategórií  

  

 Druhy umenia 

Kultúra a jej 

formy Umenie, 

spoločnosť,  

kultúra  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

skupinová práca, 

hranie rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming,  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna  
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

  

  

  

  

  

Mestá a 

miesta  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kniha, 
priateľ  

človeka  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dôležité miesta v 

mojom živote 

Sprevádzanie 

turistov  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Knihy – výber, 

čítanie  

Obľúbený autor a 

žánre  

Prečítané dielo  

Kríza v čítaní 

beletrie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením -

situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov-  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, 

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

tabuľa, 

internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   
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Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok  a 

kĺúčových slov  

  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchod a  

služby  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Starostlivosť 

o zdravie  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nákupné  

zariadenia Služby  

Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

Vplyv reklamy na 

zákazníka 

Kultúra 

nakupovania   

a služieb  

  

  

  

  

Ľudské telo 

Fyzické 

charakteristiky 

Charakterové 

vlastnosti 

Choroby  a 

nehody 

Hygiena  a 

starostlivosť  o 

telo Zdravý 

spôsob života  
  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 

internet,  
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6 

  

Cestovanie a  

doprava  

  

  

Dopravné 

prostriedky  

Osobná doprava  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych  

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vzdelávanie   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Príprava na cestu 

a cestovanie 

Turistika   

a cestovný ruch  

  

  

  

  

  

  

Škola a jej 

zariadenie 

Učebné 

predmety 

Školský systém 

Celoživotné  

vzdelávanie  

  

  

  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

  

skupinová práca, 

hranie rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  
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3 

  

  

Zamestnanie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pracovné 

činnosti  a 

profesie  

Trh práce 

Pracovný čas  

a voľný čas 

Pracovné 

podmienky  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo  

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

  

  

  

Vzťahy  

medzi ľuďmi  

  

  

  

  

  

  

Kariéra a rodinný 

život  

  

  

  

  

Medziľudské 

vzťahy  

Priateľstvo  a 

láska 

Spoločenské 

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

čítaného textu. Vedieť vyjadriť 

svoj názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením,  

kritické čítanie, 

kladenie otázok, 

brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

tabuľa, 

internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  
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Človek a  

príroda  

  

  

  

  

problémy 

Negatívne javy 

Možnosti 

riešenia 

konfliktov  

  

  

  

  

Ročné obdobia  a 

počasie  

Príroda okolo nás 

- fauna a flóra 

Stav životného 

prostredia 

Ochrana 

životného 

prostredia Vplyv 

životného 

prostredia  na 

človeka  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

  

  

  

  

  

-čítanie s porozumením  

-rozširovanie slovnej zásoby  

-riešenie úloh z čítania  

-riešenie úloh z použitia 

jazyka  

-počúvanie s porozumením  

-situačné dialógy a simulácie  

-opis a porovnávanie 

obrázkov  

  

  

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

Vedieť sa plynulo a 

gramaticky správne 

vyjadrovať k danej téme, 

spontánne, zrozumiteľne a 

primerane reagovať v rôznych 

komunikatívnych situáciách, 

tvoriť príbehy na základe 

obrázkov alebo osnovy, 

opisovať a porovnávať 

obrázky.  

Porozumieť a zachytiť 

špecifické informácie z 

počúvaného alebo čítaného 

textu. Vedieť vyjadriť svoj 

názor.  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok   

a kĺúčových slov  

  

  

  

  

skupinová práca, 

hranie  

rolí, simulácie, 

modelové situácie, 

dramatizácia textu, 

čítanie s 

porozumením, kritické 

čítanie, kladenie 

otázok, brainstorming, 

autentické učenie sa, 

rozpoznávanie 

hlavných myšlienok  a 

kĺúčových slov 

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   

  

  

  

  

učebnica, 

pracovný zošit, 

slovníky, 

časopisy, 

doplnková  

literatura, CD,  

DVD,  

interaktívna 

tabuľa, 
internet,  

počítač, tablet   
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Nemecký jazyk  
  

Nemecký jazyk 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 3 3 3 3 

Časová dotácia za 
šk. rok 

99 99 99 99 

 

 

Charakteristika predmetu  
Vyučovací predmet  nemecký jazyk je jedným z vyučovacích predmetov, v ktorom sa realizuje vzdelávacia oblasť 

Jazyk a komunikácia.  

Predmet nemecký jazyk je zaradený do štvorročného štúdia ako prvý cudzí jazyk so 4-hodinovou týždennou dotáciou 

(132 hodín ročne) a ako druhý jazyk s 3-hodinovou týždennou dotáciou (99 hodín ročne). Do osemročného štúdia vo 

vyšších triedach osemročného gymnázia ( – ) je zaradený ako druhý cudzí jazyk s 3-hodinovou týždennou dotáciou (99 

hodín ročne).  

Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje podľa učebnice AusBlick.  

Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje podľa učebnice Schritte international.  

Predmet vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na dosiahnutie úrovne B1a B2.  

  

Ciele predmetu Cieľom predmetu je poskytnúť žiakovi také jazykové vzdelanie, aby vedel v cudzom jazyku riešiť 

každodenné životné situácie, vedel komunikovať v ústnej i písomnej podobe na určitej gramatickej a lexikálnej úrovni, 

vedel sprostredkovať svoje postoje, pocity a názory na rôzne témy, poznal spôsob života nemecky hovoriacich krajín.  

V prvom cudzom jazyku  žiak aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i 

prostredníctvom všetkých dostupných médií   

(v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Požiadavky, ktoré sa kladú na 

žiaka predpokladajú, že bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu 

umožňuje, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk  v budúcnosti používať.  

V druhom cudzom jazyku žiak ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie 

predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky 

kladené na žiaka predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje 

žiakovi, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti používať a sám si 

zvolil úroveň náročnosti.  

  

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad 

kompetencií. Žiak využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré 

spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých 

vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si žiak aktivuje tie 

stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.   

Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby žiak:  

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

vlastnej krajine,  

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

sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,  viac a lepšie chápal spôsob 

života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  
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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 ukončiťdialóg, postupne sa 

oboznamuje so slovnou zásobou nemeckého jazyka, obohacuje ju o nové slová,  

frazeologizmy (idiómy) a dokáže získanú slovnú zásobu vhodne použiť  

- dokáže vyrozprávaťpríbeh, 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  

- učiaci sa chápe význam prečítaného textu  

- dokáže vyhľadať konkrétne informácie z printových materiálov (programy, prospekty, časové 

harmonogramy)  

- rozumie bežným orientačným tabuliam, nápisom na verejných miestach, reklamnýmtextom  

- 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 

druhoch  

  

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 cudziehojazyka  

- účinne spolupracuje v dvojiciach a v skupinách  
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- 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 

pracovným zošitom, nedokončené príbehy, riešenieproblémových situácií), zaraďuj  do vyučovacieho procesu prácu 

so slovníkom, časopismi, internetom a i., zisťuje vedomosti žiakov testami,ktoré overia žiakove 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 dopisovateľskej činnosti,podnecuje ich, aby aktívne využívali získanú slovnú zásobu 

návštevami v príslušnej jazykovej oblasti, chatovanie a využili možnosť štúdia v zahraničí, na vyučovacích hodinách 

používa nemecké časopisy Spitze a Hurra!, tiež interaktívnu tabuľu, filmy, úryvky z literárnych diel, rozprávky a pod.  

  

b/ Ž i a k : aktívne reaguje na podnety vyučujúceho,  zbiera a spracováva rôzne úlohy,vypracúva projekty, referáty, 

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 rozšírenievedomostí v nemeckom 

jazyku, študuje v cudzokrajnom prostredí, získavanové kontakty s ľuďmi, zaujíma sa o život, kultúru v iných krajinách 

– hľadá podobnosti a rozdiely v životnom štýle, pracuje zodpovedne, lebo siuvedomuje, 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. 

starostlivosť 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/študenta na 

jednotlivých úrovniach štúdia.  

  

  

  



 

110  

Učebné osnovy  
  

Nemecký jazyk –  1. ročník – inovovaný  

 
Tematický celok, podtémy  Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  

Výchovno vzdelávací cieľ, 

očakávaný výstup  
Prierezové témy  

12  Krajiny, mestá a miesta  

   

Moje mesto  

Inštitúcie a historické pamiatky  
v meste  

  

Náš domov  
Môj dom/byt  

  

                  

S2 Vypočuť si a podať informácie  
  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S5 Vyjadriť vôľu  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

Prítomný čas slovies 
liegen, stehen Sloveso 
wissen  
Predložky s datívom a 
akuzatívom  

Predložky na opis cesty  

Žiak   

- vie pomenovať názvy miest a 
inštitúcií v meste,  

- vie popísať polohu inštitúcií a 

historických pamiatok v meste, - dokáže sa 

opýtať na cestu a vie  

vysvetliť cestu,  

- vie sa pýtať na dopravné 

prostriedky a odpovedať na tieto otázky,  

- vie pomenovať miestnosti v byte a 
dome,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny rozvoj  

                              

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

16  Vzdelávanie a práca   

  

Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti  

S2 Vypočuť si a podať informácie   

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S16 Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

Préteritum pomocných 
slovies haben, sein 
Perfektum pravidelných a 
nepravidelných slovies 
Perfektum pomocných 
slovies haben, sein, 

werden  

Príslovkové určenie času  

Žiak   

- vie poskytnúť informácie o svojej 
škole a triede,  

- vie pomenovať činnosti týkajúce sa 

školského a mimoškolského života, -vie  

hovoriť o činnosti v škole a mimo školy,  

-vie informovať o svojom rozvrhu hodín,  

- vie hovoriť o školskom výmennom 
pobyte,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnný a sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  



 

111  

12  Rodina a spoločnosť  
  

Osobné údaje  
Rodina  

  

Voľný čas a záľuby  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S5 Vyjadriť svoju vôľu   

  

Opakovanie a upevňovanie 

prebratých jazykových 

prostriedkov  

Žiak  

- vie podať informácie o sebe, o 

svojej rodine a svojich koníčkoch, záľubách,  

- dokáže rozprávať o zážitkoch a 

skúsenostiach z prázdnin doma i v zahraničí,  

Osobný a sociálny rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

   

Aktivity mládeže  

vo voľnom čase, cez prázdniny  

S18 Korešpondovať  

  

S25 Porozprávať príbeh  

  

 - vie získať a odovzdať informácie o 
výmennom pobyte,  

- vie napísať krátky písomný útvar:  

jednoduchý formálny list  

 

15  Človek na cestách  

  

Dopravné prostriedky  

Osobná doprava  
Dovolenka  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si  z 
ponúkaných  

možnost  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa  

udialo v minulosti  

  

Perfektum slovies s 

odlučiteľnou a 

neodlučiteľnou predponou 

a slovies na ieren  

Žiak  

- vie opísať udalosť (nehodu) s 

použitím minulého času,  

- vie opísať situácie zobrazené na 
obrázkoch a fotografiách,  

- vie vyjadriť postupnosť udalostí,  

- vie informovať iných o svojich 
skúsenostiach na cestách,  

- vie vyjadriť, kde sa čo nachádza s 

použitím predložiek určujúcich miesto,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny rozvoj  

14  Človek na cestách  
  

Cestovanie  
Dovolenka  

Turistika a cestovný ruch  

  

Človek a príroda  
  

Počasie  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na 
ponuku  
  

S18 Korešpondovať  

  

S25 Porozprávať príbeh  

  

Predložky s o zemepisnými 

názvami Podraďovacie 

súvetie so spojkami dass, 

weil, wenn  
Préteritum modálnych 
slovies  
Priraďovacie súvetie so 
spojkami und, oder, aber,  
sondern, denn  

Žiak   

- vie rozprávať, ako trávi 

prázdniny/dovolenku, - vie uskutočniť 

anketu,  

- vie vyjadriť svoj názor na tému 
prázdniny,  

- vie opísať počasie,  

- vie sformulovať návrh,  

- vie opísať miesto výletu alebo 

pobytu,  

- vie rozprávať o dovolenkových 
plánoch,  

- dokáže napísať krátky e-mail, 

Osobný a sociálny rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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jednoduchý formálny list,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

12  Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie  
  

Ľudské telo  

Choroby a nehody  

Zdravý spôsob života  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S14 Dať ponuku a reagovať na ňu  

Zvratné slovesá so 

zvratným zámenom v 

akuzatíve a datíve Časové 

predložky bis, für, nach, 

ab, seit, an, in, um, 

von...bis, vor Časové 

údaje v akuzatíve  

Žiak  

- vie pomenovať časti tela,  

- vie vyjadriť, ako sa cíti,  

- vie vyjadriť, čo robí pre svoje 

zdravie,  

- vie pomenovať bežné choroby,  

- vie popísať choroby a dĺžku ich 
trvania,  

- vie podať informácie o problémoch 
a ich následkoch,  

- vie navrhnúť riešenie problému,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii 

Osobný a sociálny rozvoj  

  

Ochrana života a zdravia  
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18  Odievanie a móda  
  

Základné druhy oblečenia Odevné 
doplnky  
Výber oblečenia na rôzne  

príležitosti  

Druhy a vzory odevných  

materiálov Móda a 
jej trendy  
  

Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie  

  

Fyzické charakteristiky  

Charakterové vlastnosti človeka  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S5 Vyjadriť svoju vôľu  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S18 Korešpondovať  

Stupňovanie prídavných 
mien  
Sklňovanie prídavných 

mien po neurčitom a 

určitom člene Opytovacie 

zámená welcher, was  für 

ein  

Žiak  

- vie rozprávať o (známych) ľuďoch,  

- vie opisovať a charakterizovať 

osoby,  

- vie porovnávať osoby a vyjadriť 
vlastný názor na nich,  

- vie pomenovať základné druhy 

oblečenia a odevné doplnky, - vie poradiť 

ohľadom odievania,  

- vie napísať krátke písomné útvary: 
oznámenie, inzerát,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

  

Súčasťou učebných osnov sú 4 hodiny na 2 polročné práce a ich opravu  
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Nemecký jazyk –  2. ročník – inovovaný  

 

Tematický celok, podtémy  Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  
Výchovno vzdelávací cieľ,  

očakávaný výstup  
Prierezové témy  

12  Starostlivosť o zdravie  
  

Časti ľudského tela  

Choroby, zdravotné ťažkosti  

U lekára  

Rady a odporúčania  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S7 Vnímať a prejavovať svoje city  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Privlastňovacie zámená  v 

nominatíve a akuzatíve. 

Časovanie modálneho 

slovesa sollen.   

Žiak  

- vie pomenovať časti ľudského tela, 

- vie vyjadriť, ako sa cíti, aké má  

zdravotné ťažkosti, - vie 

opísať zovňajšok,  

- vie poradiť, odporučiť niekomu, čo 

má/nemá robiť, keď má zdravotné ťažkosti,  

- vie si dohovoriť termín u lekára  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Ochrana života a zdravia  

15  Mestá a miesta  

  

Orientácia v meste Vysvetľovanie 

cesty Informácie z cestovného 

poriadku  

Na železničnej stanici  

S1 Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situácoiu  

  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

Predložka mit v spojení s 

dopravnými  
prostriedkami. Predložky s 

datívom vyjadrujúce 

polohu. Predložky 

vyjadrujúce smer.  

Žiak  

- sa vie opýtať na cestu,  

- vie vysvetliť a opísať cestu,  

- vie vyjadriťpolohu budov  v meste,  

- vie vyjadriť smer,  

- dokáže požiadať o informáciu na 

železničnej stanici,  

- rozumie informáciám v cestovnom 
poriadku,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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11  Obchod a služby  
  

V opravovni  
V autoservise  

Na hotelovej recepcii  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Časové predložky vor, 

nach, bei, in, bis, ab. 
Konjunktív II:  würde, 

kӧnnte.  
Slovesá s predponami:  
an-, aus-, auf-, 

zumachen.  

Žiak  

- rozumie časovým údajom,  

- vie vyjadriť časové údaje, - vie 

zdvorilo vyjadriť prosbu a  

požiadavku,  

- rozumie údajom v informačnom 
letáku/texte,  
- rozumie písomným odkazom a 

správam na odkazovači,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

13  Obliekanie a móda  

  

Základné druhy oblečenia  
Módne doplnky  
V obchodnom dome  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S9 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  
  

S14 Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Ukazovacie zámená der, 

die, das.  
Opytovacie zámená 

welcher, welche, 
welches.  
Ukazovacie zámená  
dieser, diese, dieses. 

Stupňovanie prísloviek gut, 

gern, viel.  
Časovanie modálneho 

slovesa mӧgen. Osobné 

zámená v datíve.  
Väzba slovies s datívom.  

Žiak  

- vie pomenovať základné druhy 

oblečenia a módne doplnky,  

- vie vyjadriť, čo sa mu páči / nepáči, 

- vedieť vyjadriť a ohodnotiť, čo má rád, 

radšej, najradšej, čo robí dobre, lepšie, 

najlepšie, veľa, viac, najviac, - vie požiadať v 

obchodnom dome o pomoc / radu,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

21  Multikultúrna spoločnosť  

  

Sviatky  
Narodeniny  
Svadba  

Vianoce, Silvester, Nový rok  

Veľká noc  
Pozvánka na oslavu  

Blahoželania k sviatkom  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na ponuku  
  

S16 Reagovať na niečo, čo sa 

udialo  v minulosti  

Radové číslovky. 

Osobné zámená v 

akuzatíve. Spojka 

denn. Časovanie 

slovesa werden.  

Žiak  

- vie vyjadriť dátum,  

- vie sa opýtať na dátum,   

- uviesť dôvody,  

- si vie písomne dohodnúť a 
odrieknuť termín,  

- pozvať niekoho na oslavu,  

- napísať pozvanie na oslavu,  

- pomenovať rodinné sviatky,  

- zablahoželať k rôznym rodinným 

sviatkom ústne i písomne, - používa 

jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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13  Cestovanie  
  

Zážitky z cestovania Na letisku  

  
Rodina  
  

Rodinní príslušníci  

Rodinné vzťahy  

Rodokmeň  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa 

udialo  v minulosti  

Spojka weil.  

Perfektum slovies s 

odlučiteľnou a 

neodlučiteľnou predponou. 

Perfektum slovies 

končiacich na -ieren. 

Privlastňovanie pomocou 

genitívu a pomocou 

predložky von.  

Predložka bei.  

Žiak  

- vie vyjadriť dôvod, príčinu,  

- informovať o zážitkoch z 

cestovania, - vie pomenovať rodinných 

príslušníkov a príbuzenské vzťahy, - 

rozprávať o svojej rodine,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

14  Domov a bývanie  
Môj dom/byt  
Zariadenie bytu  
Domov a jeho okolie  

  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

Väzba slovies s datívom a 
akuzatívom. Predložky s 
datívom a akuzatívom.  
Príslovky vyjadrujúce smer. 

Žiak  

- vie opísať miestnosť,  

- vie vyjadriť smer,  

- vie napísať odkaz,  

- vie vyjadriť nádej, prosbu, hnev,  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

   

Medziľudské vzťahy  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S11 Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti  

 návrh,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

 

4 vyučovacie hodiny sú určené na písomné školské úlohy a ich opravu - v každom polroku 2 vyučovacie hodiny  
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Nemecký jazyk –  3. ročník – inovovaný  

 

 

Tematický celok, podtémy  Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  
Výchovno vzdelávací cieľ,  

očakávaný výstup  
Prierezové témy  

12  Profesia a pracovný život  

   

Výber profesie  

Zamestnania  
Pracovné pomery a kariéra  

Pracovný trh Nezamestnanosť  

  

  

  

                  

S2 Vypočuť si a podať informácie  
  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S4 Vyjadriť názor  

  

S5 Vyjadriť vôľu  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

Časovanie sloesa werden  
Vedľajšie vety účelové so 

spojkou damit/konštrukcia 

um . .   
zu  
Infinitív s zu  

Skracovanie vedľajších viet 

so spojkami dass, damit  

Žiak   

- vie pomenovať názvy zamestnaní a 

činnosti s nimi súvisiace,  

- vie vymenovať povahové 
vlastnosti a zručnosti potrebné na 
vykonávanie rôznych zamestnaní,  

- pomenovať klady a zápory rôznych 
zamestnaní,  

- vie hovoriť o výbere povolania a 

odôvodniť ho,  

- vie napísať svoj štruktúrovaný 

životopis  

- vie napísať odpoveď na inzerát  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

                        

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

12  Mládež a jej svet   

  

Predstavy mládeže o svete  

Sny a túžby  
Plány do budúcnosti  
Predstavy a realita  

  

Náš domov  

  

Môj dom/byt  
Zariadenie bytu  

S2 Vypočuť si a podať informácie   

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S5 Vyjadriť vôľu  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

Konjunktív II: opisný tvar 
würde + infinitív Vedľajšia 
veta podmienková  
Konjunktív II  
nepravidelných slovies 

Konjunktív II slovies 

haben, sein, werden 

Priraďovacie súvetie so 

spojkami deshalb, 

darum, deswegen, 

dann, trotzdem  

Žiak   

- vie vyjadriť svoje priania a 
opisovať priania iných,  

- vie hovoriť o plánoch do 

budúcnosti,  
-vie  opísať svoj vysnívaný dom/byt/izbu,  

-vie zdôvodniť svoje rozhodnutie,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnný a sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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12  Krajiny, mestá a miesta  
  

Kultúrne a historické pamiatky 
krajín a miest  
Život v iných krajinách a mestách  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

S25 Porozprávať príbeh  

  

Konjunktív II  

spôsobových slovies 

Nepriama otázka Vedľajšie 

vety časové so spojkami 

als, wenn  

Žiak  

- vie opisovať mesto a jeho 

pamiatky,  

- dokáže klásť zdvorilostné otázky,  

- vie sa informovať o veciach 
dennej potreby,  

- vie tvoriť nepriame otázky  

- opisovať zážitky z minulosti,  

- dokáže požiadať o špecifické 
informácie,  
- vie odpovedať na otázky týkajúce 
sa podrobností,  

- dokáže zhrnúť a využiť predložené 
faktografické informácie,  
- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

12  Človek a spoločnosť  

  

Každodenný život  

  

  
Vzdelávanie a práca  

  

Škola a jej zariadenie  

Pracovné činnosti a profesie  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa  
udialo v minulosti  

  

S23 Zúčastniť sa diskusie  

  

Préteritum pravidelných 
slovies a slovesa   
wissen Préteritum 

nepravidelných slovies 

Vedľajšie vety časové so 

spojkami bevor, 

seit(dem), bis  

Žiak  

- vie čítať spoločenskovedné texty,  

- dokáže rozprávať o svojich 

zážitkoch,  

- vie rozprávať o udalostiach okolo 
seba,  

- vie rozprávať o svojom prvom dni 

v škole,  

- dokáže diskutovať o udalostiach, - 

vie získať a poskytnúť informácie,  

- dokáže napísať krátky písomný 
útvar: anketu  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny rozvoj  
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15  Krajiny, mestá a miesta  
  

Kultúrne a historické pamiatky 
krajín a miest  
Život v iných krajinách a mestách  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

S25 Porozprávať príbeh  

Vedľajšie vety vzťažné 
Trpný rod  

Všeobecný podmet man 
Skloňovanie prídavných 
mien po kein a  
privlastňovacích zámenách  

Žiak   

- dokáže čítať a priraďovať 

informácie,  

- vie poskytovať podrobnosti o 
jednotlivých zaujímavostiach mesta,  

- vie opisovať zážitky,  

- vie opísať neznáme mesto,  

- vie poskytovať informácie vo 

všeobecnej rovine,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

10  Šport nám, my športu  

  

Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne Športové 

disciplíny  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  
Žiak  

- vie pomenovať jednotlivé druhy 

športov,  

- vie hovoriť o svojom vzťahu k 

športu,  

- dokáže diskutovať o športových  

Osobný a sociálny  
rozvoj  

  

Ochrana života a zdravia  

 Význam športu pre rozvoj 

osobnosti  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S15 Reagovať na niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti  

  

S18 Korešpondovať  

  

S23 Zúčastniť sa diskusie  

 akciách a udalostiach,  

- vie poskytnúť radu,  

- dokáže napísať dlhý a krátky 

písomný útvar: osobný e-mail,  
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12  Uprostred multikultúrnej 

spoločnosti  

  

Cudzie jazyky Rodinné sviatky  

Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a 
tradície v rôznych krajinách  
Zbližovanie kultúr a  

rešpektovanie tradícií  

  

  
Kultúra a umenie  

  

Spoločnosť – kultúra – umenie  
Umenie a rozvoj osobnosti  

Kultúrny život  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa  

udialo v minulosti  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

Gen itív podstatných 
mien Trpný rod  

Neurčité zámená  

Žiak  

- vie rozprávať o udalostiach a 
tradíciách,  

- vie opísať jednotlivé sviatky,  

- dokáže diskutovať o organizácii 

osláv, koncertov, kultúrnych a športových 

podujatí,  

- vie rozprávať o svojom vzťahu k 
umeniu,  

- vie rozprávať o návšteve 
kultúrneho podujatia,  

- dokáže porozumieť anglicizmom a 
vie ich vhodne použiť vo svojom jazykovom 
prejave,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

14  Masovokomunikačné  
prostriedky  

  

Druhy médií a ich význam v 

živote človeka Funkcia médií  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

Väzby slovies s 

predložkami Opytovacie a 

ukazovacie zámenné 

príslovky  

Neurčité zámená  

Žiak  

- vie pomenovať jednotlivé médiá, - 

vie hovoriť o výhodách a nevýhodách  

jednotlivých médií,  

- dokáže opísať vlastné skúsenosti s 

médiami a porovnať ich,  

- vie rozprávať o význame a funkcii 
médií,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  
rozvoj  

  

Mediálna výchova  

Súčasťou učebných osnov sú 4 hodiny na 2 polročné práce a ich opravu.  
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Nemecký jazyk –  4. ročník – inovovaný  

 

Tematický celok, podtémy  Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  
Výchovno vzdelávací cieľ,  

očakávaný výstup  
Prierezové témy  

15  Vzdelávanie a práca  
   

Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti a profesie  

Školský systém  

Celoživotné vzdelávanie  

Pracovné podmienky  

  

  

  

                  

S2 Vypočuť si a podať informácie  
  

S4 Vyjadriť názor  

  

S5 Vyjadriť vôľu  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S7 Vyjadriť pocity  

  

S15 Reagovať na niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti  

  

S18 Korešpondovať  

Súvetie so spojkou 

obwohhl, trozdem 

Predložky s genitívom  

Budúci čas (Futur I)  

Vzťažné vety  

Žiak   

- vie opísať školský systém Nemecka 

a  

Slovenska,  

- vie hovoriť o svojich plánoch do 
budúcnosti,  

- vie vyjadriť predstavu o budúcnosti 
sveta,  

- vie vyjadriť svoje pocity a emócie,  

- vie napísať jednoduchý formálny 

list,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

                        

Multikultúrna výchova  

12  Človek a príroda   

  

Človek a jeho životné prostredie  
Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia  

  

  

S2 Vypočuť si a podať informácie   

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S8 Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

Zložené podstatné mená  

Zložené prídavné mená 

Skloňovanie prídavných 

mien v genitíve Slabé 

skloňovanie odstatných 

mien Slovesá s infinitívom  

Žiak   

- vie opísať javy (ne)priaznivé pre 

životné prostredie,  

- vie informovať o tom, čo robí pre 

životné protredie,  

-vie  opísať, ako sa triedi odpad, -vie 

napísať referát, článok do časopisu,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Environmentálna výchova  
  

Ochrana života a zdravia  
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12  Slovensko  
  

Geografické údaje  
Turistické miesta a kultúrne 

pamiatky Zvyky a tradície  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S4 Vyjadriť názor  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

Stupňovanie prídavných 
mien  
Vyjadrovanie slovenského 
jeden /  
jedna / jedno z naj-  
Vzájomné postavenie 

príslovkového určenia  

Používanie záporu nicht vo 

vetách  

Žiak  

- vie povedať základné geografické 
údaje o svojej vlasti,  

- dokáže prezentovať Slovenskú 
republiku, svoj región, svoje mesto,  

- vie predstaviť známe slovenské 
osobnosti,  

- vie pripraviť program pre turistov,  

- dokáže argumentovať,  
- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii 

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

12  Krajina, ktorej jazyk sa učím  

  

Geografické údaje  

Turistické miesta a kultúrne 

pamiatky Zvyky a tradície O 

človeku v krajine, ktorej jazyk 

sa učím  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa  

udialo v minulosti  

  

  

  

Predminulý čas 

Vedľajšia veta so 

spojkou nachdem 

Recipročné zámená  
Príslovky smeru  

Žiak  

- vie povedať základné geografické 

údaje o Švajčiarsku,  

- vie opísať známe švajčiarske 
miesta, pamätihodnosti, výrobky  

- vie hovoriť o svojej praxi u nás 

alebo v zahraničí,  

- vie hovoriť o medziľudských 

vzťahoch,  

- dokáže napísať motivačný list, 

článok  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

16  Krajina, ktorej jazyk sa učím  

  

Geografické údaje  

Turistické miesta a kultúrne 

pamiatky Zvyky a tradície O 

človeku v krajine, ktorej jazyk 

sa učím  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

S23 Zúčastniť sa diskusie  

Príčastie prítomné  

Príčastie minulé  
Skloňovanie prídavných 

mien bez člena Vedľajšia 

veta so spojkou während 

Spodstatnené prídavné 

mená  

Žiak   

- vie povedať základné geografické 
údaje o Nemecku,  

- vie opísať známe nemecké mestá,  

miesta, pamätihodnosti, výrobky, - vie sa 

vyjadriť k problematike iných národností,  

- vie uviesť základné informácie o 

politickom systéme Nemecka, - dokáže 

diskutovať a argumentovať,  

- vie napísať článok do časopisu,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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8  Vzory a ideály  
  

Človek, jeho vzory a ideály  

Pozitívne a negatívne vzory  
Individuálne priority a hodnoty  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  

Žiak  

- vie predstaviť svoj vzor alebo 

ideál,  

- vie charakterizovať osobu, 
vymenovať pozitívne i negatívne vlastnosti,  

- dokáže predstaviť svoje 

individuálne hodnoty a priority  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné schopnosti  

8  Veda a technika v službách 

ľudstva  

  

Technické vynálezy  

Vedecký pokrok  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  
S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  
Žiak  

- vie rozprávať, ako veda a technika 

ovplyvňuje každodenný život človeka - 

pozitívne i negatívne,  

- vie predstaviť významné technické 
vynálezy a vedecké objavy,  
- vie predstaviť známych vynálezcov 

a objaviteľov  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Environmentálna  

výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

9 Kultúra a umenie  

  

Druhy umenia  
Kultúra a jej formy  

Spoločnosť – kultúra – umenie  

Kultúra a jej vplyv na človeka  
Umenie a rozvoj osobnosti  

Kultúrny život  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  

Žiak  

- vie vymenovať jednotlivé druhy 
umenia,  

- dokáže rozprávať o svojom vzťahu 
k umeniu,  

- dokáže rozprávať, aký vplyv má 

umenie na rozvoj osobnosti, - vie hovoriť o 

návšteve kultúrneho podujatia  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

7  Komunikácia a jej formy  

  

Jazyk ako dorozumievací  

prostriedok  
Formy komunikácie  
Kultúra komunikácie  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

S4 Vyjadriť názor  

S11 Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj 
k pravidlám alebo  
povinnostiam  

S12 Reagovať na porušenie pravidiel 

alebo nesplnenie  
povinností  
S20 Komunikovať  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  

Žiak  

- vie informovať o jednotlivých 
druhoch a formách komunikácie,  

- vie rozprávať o význame a 

kultúre komunikácie medzi ľuďmi, - 

dokáže adekvátne reagovať v rôznych 

komunikačných situáciách  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  



 

 

Konverzácia v nemeckom jazyku  
  

Konverzácia v nemeckom jazyku 
 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 1 2 3 3 

Časová dotácia za 
šk. rok 

33 66 99 99 

 

Charakteristika predmetu  
  

Vyučovanie nemeckého jazyka sa realizuje v súlade so schválenou koncepciou vyučovania cudzích jazykov na 

gymnáziách.   

Vyučovanie konverzácie v nemeckom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2 Európskeho referenčného rámca s 

dôrazom na praktické ovládanie súčasného hovorového jazyka.  V priebehu vyučovania si žiaci prehlbujú a rozširujú 

svoje vedomosti v oblasti reálií, aktuálnych udalostí a spôsobu života v nemecky hovoriacich krajinách.   

Metódy a formy práce sú založené na pozorovaní, imitácii, tvorivých činnostiach, počúvaní, sumarizovaní informácií 

nielen z vyučovacieho procesu, ale aj z médií a vlastných skúseností. Realizácia vzdelávacieho obsahu predmetu 

konverzácia v nemeckom jazyku prebieha takými formami vyučovania, ktoré vyžadujú aktívny prístup žiakov. 

Pozornosť sa venuje rozvoju  rečových zručností. Postupným rozširovaním učiva sa stále viac uplatňuje tvorivá 

samostatná práca žiakov vo forme skupinovej práce  alebo projektov.  

Dôraz sa kladie na samostatný hovorený prejav – vyjadrenie svojho názoru  pomocou argumentov.  Vyučovací 

predmet má dotáciu 2 hodiny týždenne (66 hodín ročne).  

  

  

Výchovné a vzdelávacie stratégie:  

  

Kompetencia k učeniu  

  

Učiteľ:  

- vedie žiakov k záujmu o kultúru iných krajín, tolerancii k odlišnostiam  a rešpektu k nim  

- vedie ich k pochopeniu dôležitosti celoživotného jazykového vzdelávania a sledovania vývoja vo svete a vo 

vede  

- vedie žiakov k čítaniu a počúvaniu správ  

- vyhľadáva a triedi informácie  

- pracuje so slovníkmi  

- s chybami žiaka pracuje ako s príležitosťou, ako mu ukázať cestu k správnemu riešeniu  

- dáva žiakovi samostatnú prácu (napr. prezentáciu), pomocou ktorej vedie žiakov k uvedomelému prepojeniu 

informácií z rôznych predmetov  

  

Žiak:  

- vyhľadáva a triedi informácie  

- pracuje so slovníkmi  

  

  



 

 

Kompetencia komunikatívna  

  

Učiteľ:  

- využíva prostriedky informačnej technológie na rozvoj zručností spojených s počúvaním a hovorením  

- umožňuje žiakom v rámci konverzácie s rodenými hovoriacimi alebo v rámci prezentácií využiť čo najviac 

príležitostí na komunikáciu   

- pri konverzácii  vedie žiakov k vyjadreniu svojho názoru a jeho obhájeniu, ku chápaniu neverbálnej 

komunikácie  

- zadáva samostatné vystúpenia vo dvojiciach alebo v skupine -   vedie žiakov k používaniu spisovnej a 

hovorovej formy jazyka  

  

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   

- uskutočňuje so žiakmi rozbor problému alebo úlohy  

- zaujíma sa o názory, námety a skúsenosti žiaka  

  

Žiak:  

- samostatne rieši problémy  

- je schopný obhájiť si svoj názor  

  

  

Kompetencia sociálna a personálna  

  

Učiteľ:  

- rešpektuje diferencované výkony podľa individuálnych schopností žiakov  

- umožňuje spoluprácu a vzájomnú pomoc žiakov vo dvojici a pri skupinovej práci, prihliada na rôznorodé 

zloženie skupín  

- rozvíja zmysel žiakov pre sebakritiku a pre spravodlivosť  

  

Žiak:  

- je tolerantný k práci a schopnostiam spolužiakov  

- je schopný vystupovať pred kolektívom spolužiakov  

- rozvíja svoje schopnosti a vie sa ohodnotiť   
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Učebné osnovy  
  

Konverzácia v nemeckom jazyku –  1. ročník – inovovaný  

 
Tematický celok, podtémy  Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  

Výchovno vzdelávací cieľ, 

očakávaný výstup  
Prierezové témy  

4  Krajiny, mestá a miesta  

   

Moje mesto  

Inštitúcie a historické pamiatky  
v meste  

  

Náš domov  
Môj dom/byt  

  

                  

S2 Vypočuť si a podať informácie  
  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S5 Vyjadriť vôľu  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

Prítomný čas slovies 
liegen, stehen Sloveso 
wissen  
Predložky s datívom a 
akuzatívom  

Predložky na opis cesty  

Žiak   

- vie pomenovať názvy miest a 
inštitúcií v meste,  

- vie popísať polohu inštitúcií a 

historických pamiatok v meste, - dokáže sa 

opýtať na cestu a vie  

vysvetliť cestu,  

- vie sa pýtať na dopravné 

prostriedky a odpovedať na tieto otázky,  

- vie pomenovať miestnosti v byte a 
dome,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny rozvoj  

                              

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

5  Vzdelávanie a práca   

  

Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti  

S2 Vypočuť si a podať informácie   

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S16 Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

Préteritum pomocných 
slovies haben, sein 
Perfektum pravidelných a 
nepravidelných slovies 
Perfektum pomocných 
slovies haben, sein, 

werden  

Príslovkové určenie času  

Žiak   

- vie poskytnúť informácie o svojej 
škole a triede,  

- vie pomenovať činnosti týkajúce sa 

školského a mimoškolského života, -vie  

hovoriť o činnosti v škole a mimo školy,  

-vie informovať o svojom rozvrhu hodín,  

- vie hovoriť o školskom výmennom 
pobyte,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnný a sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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4  Rodina a spoločnosť  
  

Osobné údaje  
Rodina  

  

Voľný čas a záľuby  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S5 Vyjadriť svoju vôľu   

  

Opakovanie a upevňovanie 

prebratých jazykových 

prostriedkov  

Žiak  

- vie podať informácie o sebe, o 

svojej rodine a svojich koníčkoch, záľubách,  

- dokáže rozprávať o zážitkoch a 

skúsenostiach z prázdnin doma i v zahraničí,  

Osobný a sociálny rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

   

Aktivity mládeže  

vo voľnom čase, cez prázdniny  

S18 Korešpondovať  

  

S25 Porozprávať príbeh  

  

 - vie získať a odovzdať informácie o 
výmennom pobyte,  

- vie napísať krátky písomný útvar:  

jednoduchý formálny list  

 

5  Človek na cestách  

  

Dopravné prostriedky  

Osobná doprava  
Dovolenka  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si  z 
ponúkaných  

možnost  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa  

udialo v minulosti  

  

Perfektum slovies s 

odlučiteľnou a 

neodlučiteľnou predponou 

a slovies na ieren  

Žiak  

- vie opísať udalosť (nehodu) s 

použitím minulého času,  

- vie opísať situácie zobrazené na 
obrázkoch a fotografiách,  

- vie vyjadriť postupnosť udalostí,  

- vie informovať iných o svojich 
skúsenostiach na cestách,  

- vie vyjadriť, kde sa čo nachádza s 

použitím predložiek určujúcich miesto,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny rozvoj  

4  Človek na cestách  
  

Cestovanie  
Dovolenka  

Turistika a cestovný ruch  

  

Človek a príroda  
  

Počasie  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na 
ponuku  
  

S18 Korešpondovať  

  

S25 Porozprávať príbeh  

  

Predložky s o zemepisnými 

názvami Podraďovacie 

súvetie so spojkami dass, 

weil, wenn  
Préteritum modálnych 
slovies  
Priraďovacie súvetie so 
spojkami und, oder, aber,  
sondern, denn  

Žiak   

- vie rozprávať, ako trávi 

prázdniny/dovolenku, - vie uskutočniť 

anketu,  

- vie vyjadriť svoj názor na tému 
prázdniny,  

- vie opísať počasie,  

- vie sformulovať návrh,  

- vie opísať miesto výletu alebo 

pobytu,  

- vie rozprávať o dovolenkových 
plánoch,  

- dokáže napísať krátky e-mail, 

Osobný a sociálny rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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jednoduchý formálny list,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

5  Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie  
  

Ľudské telo  

Choroby a nehody  

Zdravý spôsob života  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S14 Dať ponuku a reagovať na ňu  

Zvratné slovesá so 

zvratným zámenom v 

akuzatíve a datíve Časové 

predložky bis, für, nach, 

ab, seit, an, in, um, 

von...bis, vor Časové 

údaje v akuzatíve  

Žiak  

- vie pomenovať časti tela,  

- vie vyjadriť, ako sa cíti,  

- vie vyjadriť, čo robí pre svoje 

zdravie,  

- vie pomenovať bežné choroby,  

- vie popísať choroby a dĺžku ich 
trvania,  

- vie podať informácie o problémoch 
a ich následkoch,  

- vie navrhnúť riešenie problému,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii 

Osobný a sociálny rozvoj  

  

Ochrana života a zdravia  
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6  Odievanie a móda  
  

Základné druhy oblečenia Odevné 
doplnky  
Výber oblečenia na rôzne  

príležitosti  

Druhy a vzory odevných  

materiálov Móda a 
jej trendy  
  

Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie  

  

Fyzické charakteristiky  

Charakterové vlastnosti človeka  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S5 Vyjadriť svoju vôľu  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S18 Korešpondovať  

Stupňovanie prídavných 
mien  
Sklňovanie prídavných 

mien po neurčitom a 

určitom člene Opytovacie 

zámená welcher, was  für 

ein  

Žiak  

- vie rozprávať o (známych) ľuďoch,  

- vie opisovať a charakterizovať 

osoby,  

- vie porovnávať osoby a vyjadriť 
vlastný názor na nich,  

- vie pomenovať základné druhy 

oblečenia a odevné doplnky, - vie poradiť 

ohľadom odievania,  

- vie napísať krátke písomné útvary: 
oznámenie, inzerát,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

  

Súčasťou učebných osnov sú 4 hodiny na 2 polročné práce a ich opravu  
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Konverzácia v nemeckom jazyku –  2. ročník – inovovaný  

 

Tematický celok, podtémy  Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  
Výchovno vzdelávací cieľ,  

očakávaný výstup  
Prierezové témy  

7  Starostlivosť o zdravie  

  

Časti ľudského tela  

Choroby, zdravotné ťažkosti  

U lekára  

Rady a odporúčania  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S7 Vnímať a prejavovať svoje city  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Privlastňovacie zámená  v 

nominatíve a akuzatíve. 

Časovanie modálneho 

slovesa sollen.   

Žiak  

- vie pomenovať časti ľudského tela, 

- vie vyjadriť, ako sa cíti, aké má  

zdravotné ťažkosti, - vie 

opísať zovňajšok,  

- vie poradiť, odporučiť niekomu, čo 

má/nemá robiť, keď má zdravotné ťažkosti,  

- vie si dohovoriť termín u lekára  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Ochrana života a zdravia  

10  Mestá a miesta  

  

Orientácia v meste Vysvetľovanie 

cesty Informácie z cestovného 

poriadku  

Na železničnej stanici  

S1 Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situácoiu  

  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

Predložka mit v spojení s 

dopravnými  
prostriedkami. Predložky s 

datívom vyjadrujúce 

polohu. Predložky 

vyjadrujúce smer.  

Žiak  

- sa vie opýtať na cestu,  

- vie vysvetliť a opísať cestu,  

- vie vyjadriťpolohu budov  v meste,  

- vie vyjadriť smer,  

- dokáže požiadať o informáciu na 

železničnej stanici,  

- rozumie informáciám v cestovnom 
poriadku,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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7  Obchod a služby  
  

V opravovni  
V autoservise  

Na hotelovej recepcii  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Časové predložky vor, 

nach, bei, in, bis, ab. 
Konjunktív II:  würde, 

kӧnnte.  
Slovesá s predponami:  
an-, aus-, auf-, 

zumachen.  

Žiak  

- rozumie časovým údajom,  

- vie vyjadriť časové údaje, - vie 

zdvorilo vyjadriť prosbu a  

požiadavku,  

- rozumie údajom v informačnom 
letáku/texte,  
- rozumie písomným odkazom a 

správam na odkazovači,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

9  Obliekanie a móda  

  

Základné druhy oblečenia  
Módne doplnky  
V obchodnom dome  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S9 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  
  

S14 Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Ukazovacie zámená der, 

die, das.  
Opytovacie zámená 

welcher, welche, 
welches.  
Ukazovacie zámená  
dieser, diese, dieses. 

Stupňovanie prísloviek gut, 

gern, viel.  
Časovanie modálneho 

slovesa mӧgen. Osobné 

zámená v datíve.  
Väzba slovies s datívom.  

Žiak  

- vie pomenovať základné druhy 

oblečenia a módne doplnky,  

- vie vyjadriť, čo sa mu páči / nepáči, 

- vedieť vyjadriť a ohodnotiť, čo má rád, 

radšej, najradšej, čo robí dobre, lepšie, 

najlepšie, veľa, viac, najviac, - vie požiadať v 

obchodnom dome o pomoc / radu,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

14  Multikultúrna spoločnosť  

  

Sviatky  
Narodeniny  
Svadba  

Vianoce, Silvester, Nový rok  

Veľká noc  
Pozvánka na oslavu  

Blahoželania k sviatkom  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S14 Ponúknuť a reagovať na ponuku  
  

S16 Reagovať na niečo, čo sa 

udialo  v minulosti  

Radové číslovky. 

Osobné zámená v 

akuzatíve. Spojka 

denn. Časovanie 

slovesa werden.  

Žiak  

- vie vyjadriť dátum,  

- vie sa opýtať na dátum,   

- uviesť dôvody,  

- si vie písomne dohodnúť a 
odrieknuť termín,  

- pozvať niekoho na oslavu,  

- napísať pozvanie na oslavu,  

- pomenovať rodinné sviatky,  

- zablahoželať k rôznym rodinným 

sviatkom ústne i písomne, - používa 

jazykové prostriedky v komunikácii  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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9  Cestovanie  
  

Zážitky z cestovania Na letisku  

  
Rodina  
  

Rodinní príslušníci  

Rodinné vzťahy  

Rodokmeň  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa 

udialo  v minulosti  

Spojka weil.  

Perfektum slovies s 

odlučiteľnou a 

neodlučiteľnou predponou. 

Perfektum slovies 

končiacich na -ieren. 

Privlastňovanie pomocou 

genitívu a pomocou 

predložky von.  

Predložka bei.  

Žiak  

- vie vyjadriť dôvod, príčinu,  

- informovať o zážitkoch z 

cestovania, - vie pomenovať rodinných 

príslušníkov a príbuzenské vzťahy, - 

rozprávať o svojej rodine,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

10  Domov a bývanie  
Môj dom/byt  
Zariadenie bytu  
Domov a jeho okolie  

  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

Väzba slovies s datívom a 
akuzatívom. Predložky s 
datívom a akuzatívom.  
Príslovky vyjadrujúce smer. 

Žiak  

- vie opísať miestnosť,  

- vie vyjadriť smer,  

- vie napísať odkaz,  

- vie vyjadriť nádej, prosbu, hnev,  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

   

Medziľudské vzťahy  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S11 Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti  

 návrh,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

 

4 vyučovacie hodiny sú určené na písomné školské úlohy a ich opravu - v každom polroku 2 vyučovacie 

hodiny  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

133  

  
Konverzácia v nemeckom jazyku –  3. ročník – inovovaný  

 

 

Tematický celok, podtémy  Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  
Výchovno vzdelávací cieľ,  

očakávaný výstup  
Prierezové témy  

12  Profesia a pracovný život  

   

Výber profesie  

Zamestnania  
Pracovné pomery a kariéra  

Pracovný trh Nezamestnanosť  

  

  

  

                  

S2 Vypočuť si a podať informácie  
  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S4 Vyjadriť názor  

  

S5 Vyjadriť vôľu  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

Časovanie sloesa werden  
Vedľajšie vety účelové so 

spojkou damit/konštrukcia 

um . .   
zu  
Infinitív s zu  

Skracovanie vedľajších viet 

so spojkami dass, damit  

Žiak   

- vie pomenovať názvy zamestnaní a 

činnosti s nimi súvisiace,  

- vie vymenovať povahové 
vlastnosti a zručnosti potrebné na 
vykonávanie rôznych zamestnaní,  

- pomenovať klady a zápory rôznych 
zamestnaní,  

- vie hovoriť o výbere povolania a 

odôvodniť ho,  

- vie napísať svoj štruktúrovaný 

životopis  

- vie napísať odpoveď na inzerát  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

                        

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

12  Mládež a jej svet   

  

Predstavy mládeže o svete  

Sny a túžby  
Plány do budúcnosti  
Predstavy a realita  

  

Náš domov  

  

Môj dom/byt  
Zariadenie bytu  

S2 Vypočuť si a podať informácie   

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S5 Vyjadriť vôľu  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

Konjunktív II: opisný tvar 
würde + infinitív Vedľajšia 
veta podmienková  
Konjunktív II  
nepravidelných slovies 

Konjunktív II slovies 

haben, sein, werden 

Priraďovacie súvetie so 

spojkami deshalb, 

darum, deswegen, 

dann, trotzdem  

Žiak   

- vie vyjadriť svoje priania a 
opisovať priania iných,  

- vie hovoriť o plánoch do 

budúcnosti,  
-vie  opísať svoj vysnívaný dom/byt/izbu,  

-vie zdôvodniť svoje rozhodnutie,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnný a sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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12  Krajiny, mestá a miesta  
  

Kultúrne a historické pamiatky 
krajín a miest  
Život v iných krajinách a mestách  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

S25 Porozprávať príbeh  

  

Konjunktív II  

spôsobových slovies 

Nepriama otázka Vedľajšie 

vety časové so spojkami 

als, wenn  

Žiak  

- vie opisovať mesto a jeho 

pamiatky,  

- dokáže klásť zdvorilostné otázky,  

- vie sa informovať o veciach 
dennej potreby,  

- vie tvoriť nepriame otázky  

- opisovať zážitky z minulosti,  

- dokáže požiadať o špecifické 
informácie,  
- vie odpovedať na otázky týkajúce 
sa podrobností,  

- dokáže zhrnúť a využiť predložené 
faktografické informácie,  
- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

12  Človek a spoločnosť  

  

Každodenný život  

  

  
Vzdelávanie a práca  

  

Škola a jej zariadenie  

Pracovné činnosti a profesie  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa  
udialo v minulosti  

  

S23 Zúčastniť sa diskusie  

  

Préteritum pravidelných 
slovies a slovesa   
wissen Préteritum 

nepravidelných slovies 

Vedľajšie vety časové so 

spojkami bevor, 

seit(dem), bis  

Žiak  

- vie čítať spoločenskovedné texty,  

- dokáže rozprávať o svojich 

zážitkoch,  

- vie rozprávať o udalostiach okolo 
seba,  

- vie rozprávať o svojom prvom dni 

v škole,  

- dokáže diskutovať o udalostiach, - 

vie získať a poskytnúť informácie,  

- dokáže napísať krátky písomný 
útvar: anketu  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny rozvoj  
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15  Krajiny, mestá a miesta  
  

Kultúrne a historické pamiatky 
krajín a miest  
Život v iných krajinách a mestách  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

S25 Porozprávať príbeh  

Vedľajšie vety vzťažné 
Trpný rod  

Všeobecný podmet man 
Skloňovanie prídavných 
mien po kein a  
privlastňovacích zámenách  

Žiak   

- dokáže čítať a priraďovať 

informácie,  

- vie poskytovať podrobnosti o 
jednotlivých zaujímavostiach mesta,  

- vie opisovať zážitky,  

- vie opísať neznáme mesto,  

- vie poskytovať informácie vo 

všeobecnej rovine,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

10  Šport nám, my športu  

  

Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne Športové 

disciplíny  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  
Žiak  

- vie pomenovať jednotlivé druhy 

športov,  

- vie hovoriť o svojom vzťahu k 

športu,  

- dokáže diskutovať o športových  

Osobný a sociálny  
rozvoj  

  

Ochrana života a zdravia  

 Význam športu pre rozvoj 

osobnosti  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S15 Reagovať na niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti  

  

S18 Korešpondovať  

  

S23 Zúčastniť sa diskusie  

 akciách a udalostiach,  

- vie poskytnúť radu,  

- dokáže napísať dlhý a krátky 

písomný útvar: osobný e-mail,  
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12  Uprostred multikultúrnej 

spoločnosti  

  

Cudzie jazyky Rodinné sviatky  

Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a 
tradície v rôznych krajinách  
Zbližovanie kultúr a  

rešpektovanie tradícií  

  

  
Kultúra a umenie  

  

Spoločnosť – kultúra – umenie  
Umenie a rozvoj osobnosti  

Kultúrny život  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa  

udialo v minulosti  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

Gen itív podstatných 
mien Trpný rod  

Neurčité zámená  

Žiak  

- vie rozprávať o udalostiach a 
tradíciách,  

- vie opísať jednotlivé sviatky,  

- dokáže diskutovať o organizácii 

osláv, koncertov, kultúrnych a športových 

podujatí,  

- vie rozprávať o svojom vzťahu k 
umeniu,  

- vie rozprávať o návšteve 
kultúrneho podujatia,  

- dokáže porozumieť anglicizmom a 
vie ich vhodne použiť vo svojom jazykovom 
prejave,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

14  Masovokomunikačné  
prostriedky  

  

Druhy médií a ich význam v 

živote človeka Funkcia médií  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

Väzby slovies s 

predložkami Opytovacie a 

ukazovacie zámenné 

príslovky  

Neurčité zámená  

Žiak  

- vie pomenovať jednotlivé médiá, - 

vie hovoriť o výhodách a nevýhodách  

jednotlivých médií,  

- dokáže opísať vlastné skúsenosti s 

médiami a porovnať ich,  

- vie rozprávať o význame a funkcii 
médií,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  
rozvoj  

  

Mediálna výchova  

Súčasťou učebných osnov sú 4 hodiny na 2 polročné práce a ich opravu.  
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Konverzácia v nemeckom jazyku –  4. ročník – inovovaný  

 

Tematický celok, podtémy  Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  
Výchovno vzdelávací cieľ,  

očakávaný výstup  
Prierezové témy  

15  Vzdelávanie a práca  
   

Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti a profesie  

Školský systém  

Celoživotné vzdelávanie  

Pracovné podmienky  

  

  

  

                  

S2 Vypočuť si a podať informácie  
  

S4 Vyjadriť názor  

  

S5 Vyjadriť vôľu  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S7 Vyjadriť pocity  

  

S15 Reagovať na niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti  

  

S18 Korešpondovať  

Súvetie so spojkou 

obwohhl, trozdem 

Predložky s genitívom  

Budúci čas (Futur I)  

Vzťažné vety  

Žiak   

- vie opísať školský systém Nemecka 

a  

Slovenska,  

- vie hovoriť o svojich plánoch do 
budúcnosti,  

- vie vyjadriť predstavu o budúcnosti 
sveta,  

- vie vyjadriť svoje pocity a emócie,  

- vie napísať jednoduchý formálny 

list,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

                        

Multikultúrna výchova  

12  Človek a príroda   

  

Človek a jeho životné prostredie  
Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia  

  

  

S2 Vypočuť si a podať informácie   

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S8 Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

Zložené podstatné mená  

Zložené prídavné mená 

Skloňovanie prídavných 

mien v genitíve Slabé 

skloňovanie odstatných 

mien Slovesá s infinitívom  

Žiak   

- vie opísať javy (ne)priaznivé pre 

životné prostredie,  

- vie informovať o tom, čo robí pre 

životné protredie,  

-vie  opísať, ako sa triedi odpad, -vie 

napísať referát, článok do časopisu,  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Environmentálna výchova  
  

Ochrana života a zdravia  
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12  Slovensko  
  

Geografické údaje  
Turistické miesta a kultúrne 

pamiatky Zvyky a tradície  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S4 Vyjadriť názor  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

Stupňovanie prídavných 
mien  
Vyjadrovanie slovenského 
jeden /  
jedna / jedno z naj-  
Vzájomné postavenie 

príslovkového určenia  

Používanie záporu nicht vo 

vetách  

Žiak  

- vie povedať základné geografické 
údaje o svojej vlasti,  

- dokáže prezentovať Slovenskú 
republiku, svoj región, svoje mesto,  

- vie predstaviť známe slovenské 
osobnosti,  

- vie pripraviť program pre turistov,  

- dokáže argumentovať,  
- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii 

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

12  Krajina, ktorej jazyk sa učím  

  

Geografické údaje  

Turistické miesta a kultúrne 

pamiatky Zvyky a tradície O 

človeku v krajine, ktorej jazyk 

sa učím  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S16 Reagovať na niečo, čo sa  

udialo v minulosti  

  

  

  

Predminulý čas 

Vedľajšia veta so 

spojkou nachdem 

Recipročné zámená  
Príslovky smeru  

Žiak  

- vie povedať základné geografické 

údaje o Švajčiarsku,  

- vie opísať známe švajčiarske 
miesta, pamätihodnosti, výrobky  

- vie hovoriť o svojej praxi u nás 

alebo v zahraničí,  

- vie hovoriť o medziľudských 

vzťahoch,  

- dokáže napísať motivačný list, 

článok  

- používa jazykové prostriedky v 

komunikácii  

Osobný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

16  Krajina, ktorej jazyk sa učím  

  

Geografické údaje  

Turistické miesta a kultúrne 

pamiatky Zvyky a tradície O 

človeku v krajine, ktorej jazyk 

sa učím  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3Vybrať si z ponúkaných možností  

  

S4 Vyjadriť svoj názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

  

S23 Zúčastniť sa diskusie  

Príčastie prítomné  

Príčastie minulé  
Skloňovanie prídavných 

mien bez člena Vedľajšia 

veta so spojkou während 

Spodstatnené prídavné 

mená  

Žiak   

- vie povedať základné geografické 
údaje o Nemecku,  

- vie opísať známe nemecké mestá,  

miesta, pamätihodnosti, výrobky, - vie sa 

vyjadriť k problematike iných národností,  

- vie uviesť základné informácie o 

politickom systéme Nemecka, - dokáže 

diskutovať a argumentovať,  

- vie napísať článok do časopisu,  

- používa jazykové prostriedky v 

Osobný a sociálny  
rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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komunikácii  

8  Vzory a ideály  

  

Človek, jeho vzory a ideály  

Pozitívne a negatívne vzory  
Individuálne priority a hodnoty  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S3 Vybrať si z ponúkaných možností  
  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  
Žiak  

- vie predstaviť svoj vzor alebo 

ideál,  

- vie charakterizovať osobu, 
vymenovať pozitívne i negatívne vlastnosti,  

- dokáže predstaviť svoje 

individuálne hodnoty a priority  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné schopnosti  

8  Veda a technika v službách 

ľudstva  

  

Technické vynálezy  
Vedecký pokrok  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  
S9 Predstaviť záľuby a vkus  

  

S21 Pripraviť prezentáciu  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  
Žiak  

- vie rozprávať, ako veda a technika 

ovplyvňuje každodenný život človeka - 

pozitívne i negatívne,  

- vie predstaviť významné technické 
vynálezy a vedecké objavy,  
- vie predstaviť známych vynálezcov 

a objaviteľov  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Environmentálna  

výchova  

  

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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9 Kultúra a umenie  
  

Druhy umenia  
Kultúra a jej formy  

Spoločnosť – kultúra – umenie  

Kultúra a jej vplyv na človeka  

Umenie a rozvoj osobnosti  

Kultúrny život  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

  

S4 Vyjadriť názor  

  

S6 Vyjadriť svoju schopnosť  

  

S9 Predstaviť záľuby a vkus  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  

Žiak  

- vie vymenovať jednotlivé druhy 
umenia,  

- dokáže rozprávať o svojom vzťahu 
k umeniu,  

- dokáže rozprávať, aký vplyv má 

umenie na rozvoj osobnosti, - vie hovoriť o 

návšteve kultúrneho podujatia  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj  

  

Multikultúrna výchova  

7  Komunikácia a jej formy  

  

Jazyk ako dorozumievací  

prostriedok  
Formy komunikácie  

Kultúra komunikácie  

S2 Vypočuť si a podať informácie  

S4 Vyjadriť názor  

S11 Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj 

k pravidlám alebo  
povinnostiam  

S12 Reagovať na porušenie pravidiel 
alebo nesplnenie  
povinností  
S20 Komunikovať  

Opakovanie prebratých 

jazykových prostriedkov  

Žiak  

- vie informovať o jednotlivých 
druhoch a formách komunikácie,  

- vie rozprávať o význame a 

kultúre komunikácie medzi ľuďmi, - 

dokáže adekvátne reagovať v rôznych 

komunikačných situáciách  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

 

  

  

 



 

 

Matematika  
  

Matematika 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 4 3 3 2 

Časová dotácia za 
šk. rok 

132 99 99 66 

 
 

ÚVOD   

 Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a 

obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na 

rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov.   

 Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo 

výkonovom štandarde. Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými 

konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, 

konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych učebných cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek.   

 K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok 

vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to 

základ vymedzeného učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný 

obsah v rámci školského vzdelávacieho programu.   

 Vzdelávací štandard učebného predmetu matematika ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby vytváral 

možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, 

objavovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia. V tomto zmysle nemajú byť žiaci 

len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne 

zreprodukovať.   

 Dokument formuluje požiadavky na žiakov, ktorí nebudú maturovať z matematiky; požiadavky na maturantov určuje 

dokument Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky. Pre lepší prehľad uvádzame 

v závere dokumentu orientačný prehľad tém, ktoré nie sú náplňou Štátneho vzdelávacieho programu, ale sú 

obsiahnuté v požiadavkách na maturitu z matematiky. Naša škola na základe dlhodobých skúseností zaradila vďaka 

tomu, že máme dotovanú 1 hodinu nad rámec povinného počtu hodím matematiky, ktoré odporúča inovovaný štátny 

ŠkVP, tematické celky pre budúcich maturantov z matematiky, resp. pre študentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na 

vysokej škole technického alebo prírodovedného zamerania si formou voliteľných seminárov v poslednom roku 

štúdia môžu voliť minimálne 6 hodín matematiky.  

  

Charakteristika predmetu   
 Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej 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 modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, 

diagramy, grafy, tabuľky).“  

  

CIELE PREDMETU   

Žiaci   

- získajú schopnosť používať matematiku a matematické myslenie vo svojom budúcom živote,   

- rozvíjajú svoje logické 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   

  

 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 prostriedkov IKT. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré 

namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému.  

  aj jeho náplň   

 Žiak sa má oboznámiť so základnými matematickými nástrojmi a spôsobmi reprezentácie (vzorce, premenné a 

funkcie, 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 

dosiahnuť vyšší stupeň automatizácie výpočtových zručností, používať väčší rozsah matematických nástrojov a 

dosiahnuť vyšší stupeň formalizácie matematických poznatkov  

(vrátane používania symboliky a odbornej terminológie) a abstrakcie.   

  

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD   

  Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov (každému z nich zodpovedá jedna 

kapitola tohto vzdelávacieho štandardu):   

- Čísla, premenná a počtové výkony s číslami   

- Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy   

- Geometria a meranie   

- Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika    - Logika, dôvodenie, dôkazy.   

  

 V každej kapitole sú v časti Obsahový štandard (rozdelenom spravidla na dve menšie časti s názvami Pojmy a 

Vlastnosti a vzťahy) 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 

danej úlohy (pričom spôsob tohto použitia špecifikuje časť výkonový štandard).   
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Učebné osnovy  
  

Matematika – 1.ročník  – inovovaná  
 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

13  

  

LOGIKA,  
DÔVODENIE, 

DÔKAZY  

Pojmy:  
Výrok, úsudok, hypotéza, tvrdenie 
(pravdivé a nepravdivé), definícia, 
logické spojky, negácia, konjunkcia, 
disjunkcia, implikácia, ekvivalencia, 
vylučovacie a nevylučovacie alebo, 
vyplýva, je ekvivalentné, kvantifikátor 
(existenčný, všeobecný, aspoň, najviac 
práve).   

Vlastnosti a vzťahy:   

- implikácia A B je 

ekvivalentná s implikáciou B´ A´,  
- výroky A, B sú ekvivalentné, 

ak platia obe implikácie  A B, B A, - 

pravdivosť konjunkcie, disjunkcie, 

implikácie, ekvivalencie a negácie,   
- negácia konjunkcie, disjunkcie 
(de Morganove pravidlá) a  
implikácie,  - 
negácia výroku   

 x M; V(x) 
(protipríklad)  a 

výroku  x M;V(x)  
negácia výrokov o počte objektov s 
danou vlastnosťou (napr. „aspoň  
pre tri n platí ...“)   

Žiak vie:   

-určiť, či daná vetná konštrukcia je výrokom (vrátane 
prípadov, keď ide o všeobecný výrok vyjadrený bez  

použitia všeobecných kvantifikátorv),  - 

správne vnímať logické spojky v rôznych 

prostrediach,   

- na konkrétnych príkladoch vysvetliť rozdiel medzi 
vylučovacím a nevylučovacím chápaním spojky alebo,   

- vysvetliť rozdiel medzi implikáciou a 
ekvivalenciou,  - tvoriť zložené výroky a zistiť štruktúru a 
pravdivosť výrokov zložených z malého počtu 
jednoduchých výrokov pomocou logických spojok,   
- utvoriť negáciu výroku pomocou pravidiel pre 
negáciu základných zložených výrokov a negáciu 
jednoduchých kvantifikátorov,   

- vysvetliť de Morganove pravidlá pre negáciu 

výrokov  A  B a A B,   
- dokumentovať použitie poznatkov o pravdivosti 
implikácií a ekvivalencií pri riešení rovníc na  
konkrétnych príkladoch,   

- hľadať chyby v argumentácii a usudzovaní,  - 
pracovať s jednoduchými návodmi, odbornými textami a 
ukážkami nariadení vrátane posúdenia správnosti z nich 
odvodených tvrdení.   
  

Motivačné metódy:  

motivačné 
rozprávanie, 
motivačný rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. Expozičné 
metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, problémové 
metódy, metódy 
samostatnej práce.  
Formy práce: 

frontálne, 

individuálne a 

skupinové.  

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a 
techniky, kompetencia 
riešiť problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať 

a chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry.  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentáln a 

výchova, 

mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti.  
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9  MNOŹINY  Množina, prvok množiny, 

podmnožina, nadmnožina, spôsoby 

určenia množiny, Vennove 

diagramy, vzťahy medzi množinami,   

operácie s množinami, disjunktné 

množiny, prázdna množina, doplnok 
množiny, konečná a nekonečná 

množina, intervaly a operácie s nimi    
  

Žiak vie:  

-v jednoduchých prípadoch zapísať a určiť množinu 

vymenovaním prvkov, charakteristickou vlastnosťou alebo 

množinovými operáciami,  

- v jednoduchých prípadoch rozhodnúť o 

konečnosti či nekonečnosti danej množiny,  

-zistiť v jednoduchých prípadoch, či sa dve množiny 

rovnajú, resp, či je jedna podmnožinou druhej, -určiť 

zjednotenie, prienik, rozdiel množín, doplnok množiny ,  

- zapisovať a znázorňovať intervaly, ich prienik, 
zjednotenie, rozdiel  a doplnok,  

-riešiť jednoduché slovné úlohy pomocou Vennových 

diadramov.  

Motivačné, 
expozičné metódy,  
frontálne, 
individuálne a  
skupinové formy  

  

Kompetencia 

uplatňovať základ 

matematického 

myslenia a základné 

schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a 

techniky,kompetenci a 

riešiť problémy, 

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa.  Kompetencie 

sociálne a personálne,  

kompetencie 

pracovné.  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentáln a 

výchova, 

mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti.  



 

146  

36  
  

  

  

ČÍSLA,  
PREMENNÁ  
A POČTOVÉ  

VÝKONY  
S  

ČÍSLAMI  

Pojmy:   

Číslo, číslica, konštanta, premenná, 

prirodzené číslo, n– ciferné číslo, 

prvočísla a zložené čísla, násobok, 

deliteľ, prvočíselný rozkad,  

komutatívny, asociatívny a 

distributívny zákon, nekonečno, 

číselná os, znázorňovanie čísel, 

deliteľnosť v obore prirodzených čísel, 

celé číslo, zlomok,  desatinný rozvoj 

(konečný, nekonečný a periodický), 

desatinné číslo, racionálne číslo, 

iracionálne číslo, reálne číslo, 

odmocnina (druhá), ntá odmocnina, 

mocnina (s prirodzeným, celočíselným 

a racionálnym exponentom), základ 

mocniny, exponent, číslo vypočítané s 

danou presnosťou (na daný počet 

desatinných miest), zaokrúhlená 

hodnota, približná hodnota, platná 

číslica (v zápise približného čísla), 

(absolútna) chyba približného čísla, 

vedecký zápis čísel, pozičná číselná 

sústava, desiatková a dvojková 

sústava, dekadický a dvojkový  

Žiak vie:  

- uskutočňovať aritmetické operácie s prirodzenými 

číslami,  

- používať kalkulačku na (približný) výpočet 

číselných výrazov a hodnôt funkcií, pričom zvolí spôsob 

výpočtu, ktorý v danej situácii vedie k čo  

najpresnejšiemu výsledku,   

-porovnať dve reálne čísla na úrovni presnosti 

kalkulačky (napr. výpočtom ich rozdielu),  - vyplniť 

číselné údaje vo formulári vyžadujúcom použitie 

základných počtových operácií a výpočet percent,   

- rozlíšiť prvočíslo a číslo zložené, rozložiť 

prirodzené číslo na prvočinitele,  

- využiť delitelnosť prirodzených čísel a znaky 
delitelnosti,      

- určit najväčší spoločný deliteľ a najmenší spoločný 

násobok prir. čísel,  

-rozoznať priamy dôkaz a dôkaz sporom,  

-použiť základné druhy dôkazov pri dokazovaní 
jednoduchých tvrdení,  

-rozumieť podstate uvedených dôkazov a vedieť ich 

aplikovať v jednotlivých prípadoch aj v bežnom živote,  

- uskutočňovať aritmetické operácie s celými 

číslami,  

- využiť  pojem opačné číslo,   

- pracovať s rôznymi tvarmi zápisu racionálneho 

čísla  

Motivačné metódy:  

motivačné 
rozprávanie, 

motivačný rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 

problém ako 
motivácia. Expozičné 

metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, problémové 
metódy, metódy 
samostatnej práce.  
Formy práce: 
frontálne, 
individuálne a 
skupinové   
Kompetencia 

uplatňovať základ 

matematického 

myslenia a základné 

schopnosti  

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a 
techniky, kompetencia 
riešiť problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému 

učeniu sa - učiť sa 

učiť, sociálne 

komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie 

sociálne a 

personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske,  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentáln a 

výchova, 

mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti.  
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  zápis.  

Úmernosť (priama a nepriama), 

trojčlenka, pomer, mierka mapy, 

percento, promile, základ (pre 

počítanie s percentami), úrok, 

(ročná) úroková miera, jednoduché a 

zložené úrokovanie.   
Priamy dôkaz a dôkaz sporom.  

Vlastnosti a vzťahy:   

- zátvorky a poradie operácií pri 

výpočtoch,   

- racionálne čísla majú konečný 
alebo nekonečný periodický desatinný 
rozvoj, iracionálne čísla majú 
nekonečný neperiodický  
desatinný rozvoj,  - pravidlá pre 

počítanie s mocninami a 

odmocninami,  

- zjednodušené pravidlá pre 
počítanie s približnými číslami 
(presnosť súčtu a rozdielu, počet 
platných cifier súčinu a podielu).   
  

  

a  vedieť ich prevody,   

- uskutočňovať operácie so zlomkami a 

desatinnými číslami vrátane zaokrúhľovania,   

- znázorniť racionálne číslo na číselnej osi,   

- zaradiť číslo do príslušného číselného oboru,   - 

uskutočňovať aritmetické operácie v číselných oboroch, aj 

na kalkulačke   

- používať pojmy opačné číslo a prevrátené číslo,  - 

znázorniť reálne číslo alebo jeho aproximáciu na číselnej 

osi,  

- určiť absolútnu hodnotu reálneho čísla a chápať 
jej geometrický význam,   

- použiť percentá, trojčlenku, priamu a nepriamu 
úmernosť a pomer na riešenie jednoduchých úloh (napr. 

práca s mierkou mapy  

- posúdiť správnosť tvrdení vychádzajúcich z 

percentuálnych údajov (napr. údaje o veľkosti zľavy),   

- „ručne“ alebo pomocou tabuľkového kalkulátora 
(kalkulačky) riešiť jednoduché úlohy na pravidelné 
vkladanie alebo vyberanie súm z banky,   

- na konkrétnom príklade vysvetliť princíp splácania 

pôžičky,   

- v jednoduchých prípadoch na základe výpočtu 

úrokovej miery porovnať výhodnosť dvoch pôžičiek , - 

používať druhú a tretiu mocninu a odmocninu,   

- uskutočňovať operácie s mocninami s 
celočíselným aj racionálnym exponentom,  

- používať mocninu s racionálnym exponentom,   

- používať pravidlá pre počítanie s mocninami a 

odmocninami pri úprave jednoduchých výrazov,  - vyplniť 

číselné údaje vo formulári vyžadujúcom použitie 

základných počtových operácií a výpočet percent,   

- posúdiť správnosť tvrdení vychádzajúcich z 
percentuálnych údajov,  

- flexibilne používať a navzájom premieňať 

poznávať v oblasti 
vedy a techniky, 
kompetencia riešiť 
problémy,  
kompetencia v 
oblasti informačných 
a  
komunikačných  

technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému 

učeniu sa - učiť sa 

učiť, sociálne 

komunikačné 

kompetencie,  

kompetencie vnímať a 

chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry  
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jednotky, - zaokrúhliť (aritmeticky, nahor, nadol) na daný 

počet platných číslic,   

- používať zjednodušené pravidlá na počítanie s 

približnými číslami,   

-vysvetliť odhad chyby súčtu dvoch približných čísel a 

súčinu presného a nepresného čísla,   

počítať s približnými hodnotami vrátane odhadu 

absolútnej chyby súčtu viacerých sčítancov, resp.  

súčinu presného a približného čísla,  

- prečítať číslo zapísané rímskymi číslicami, - 

vysvetliť princíp zápisu v pozičnej sústave a na základe 

toho prepísať číslo z pozičnej sústavy s iným základom ako 

10 do desiatkovej sústavy,   

- vysvetliť princíp sčítania a násobenia v pozičnej 
sústave (napr. dvojkovej)   

- ukázať ako súvisia iné číselné sústavy s 
výpočtovou technikou.  

- upraviť reálne číslo na tvar a.10C , kde a 1;10) 

a c Z,   
- používať, prečítať, zapísať, sčítať, odčítať, násobiť 

a deliť čísla zapísané vedeckým spôsobom   
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13 

  
GONIOMETRIA  Pojmy:  

goniometrické  funkcie  ostrého  
uhla  v pravouhlom  trojuholníku, 

funkcie  y= sin , cos , tg , sínus, 
kosínus, tandens.  
Vlastnosti a vzťahy:  

- hodnoty sin , cos , tg , pre 

0≤ <900 ako pomer dĺžok strán 

pravouhlého trojuholníka  

Žiak vie:  

- aplikovať pomer podobnosti na pravouhlý 
trojuholník  

- vedieť určiť hodnoty sin x, cos x, tg x pre 0≤ <900 

pomocou tabuliek a kalkulačky  

- použiť goniometrické funkcie pri výpočte prvkov 
pravouhlého trojuholníka,   

- použiť goniometriu ostrého uhla pri riešení úloh z 
praxe.   
  

Motivačné, 
expozičné metódy,  
frontálne, 
individuálne a  
skupinové formy  

  

Kompetencia 

uplatňovať základ 

matematického 

myslenia a základné 

schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a 

techniky, kompetencia 

riešiť problémy, 

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa  
učiť, sociálne 

komunikačné 

kompetencie,  

kompetencie 

pracovné.  

Multikultúrna 
výchova, 

osobnostný a 
sociálny rozvoj,  

ochrana života a 
zdravia, 

environmentáln a 
výchova, 
mediálna 

výchova, tvorba 
projektu a 

prezentačné 
zručnosti.  
  

28  VÝRAZY  
  

Výraz, rovnosť výrazov, hodnota 

výrazu, mnohočlen, stupeň 

mnohočlena, doplnenie do štvorca, 

člen mnohočlena, vynímanie pred 

zátvorku, úprava na súčin,  

mnohočleny a operácie s nimi,  

lomené výrazy, krátenie a 

rozširovanie lomeného výrazu, 

operácie s lomenými výrazmi, výrazy s 

absolútnou hodnotou. Vlastnosti a 

vzťahy: a2 – b2 = (a –b).(a +b)  

Žiak vie:  

-určiť hodnotu výrazu,  

-určiť definičný obor výrazu,  

-určiť nulový bod výrazu,  

-určiť stupeň mnohočlena,  

-uskutočňovať operácie s mnohočlenmi,  

-rozložiť mnohočlen na súčin využitím vzorcov a 
vynímaním pred zátvorku,   

-doplniť kvadratický trojčlen na druhú mocninu dvojčlena,   

-uskutočňovať operácie s lomenými výrazmi,  

-stanoviť definičný obor lomeného výrazu,  

Motivačné, 
expozičné metódy,  
frontálne, 
individuálne a 
skupinové formy  
  

Kompetencia 

uplatňovať základ 

matematického 

myslenia a základné 

schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a 

techniky, kompetencia 

riešiť problémy, 

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

enviroťmentálna 

výchova, 

mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné  

  a22.Ab + b2 = (a + b)2 a2 - 

2ab + b2 = (a - b)2  
-odstrániť absolútnu hodnotu z jednoduchého výrazu 

(maximálne dve).  
 učiť.  

  

zručnosti.  
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33  
  

ROVNICE  
A NEROVNICE  

  

Rovnica, nerovnica, sústava rovníc, 

úpravy rovníc a nerovníc 

(ekvivalentné, neekvivalentné, 

dôsledkové). neznáma, koreň, 

diskriminant, doplnenie do štvorca 

(pre kvadratický mnohočlen), 

kontrola (skúška) riešenia.  Lineárne 

rovnice a nerovnice,  rovnice a 

nerovnice v súčinovom a podielovom 

tvare,  rovnice a nerovnice s 

absolútnou hodnotou,  kvadratické 

rovnice a nerovnice, koreňový činiteľ, 

diskriminant Vlastnosti a vzťahy:   

- ekvivalentné úpravy: 

pripočítanie čísla k obidvom stranám 

rovnice, vynásobenie obidvoch strán 

rovnice nenulovým číslom, 

pripočítanie výrazu tvaru (axn a  je 

reálna konštanta, x je neznáma, n je 

prirodzené číslo) k obidvom stranám 

rovnice,   
- dôsledkové úpravy: 

umocnenie obidvoch strán rovnice na 

druhú, vynásobenie obidvoch strán 

rovnice lineárnym výrazom ax + b)(a, b 

sú reálne konštanty, x je neznáma),   
- diskriminant kvadratickej 

rovnice   

- vzťahy pre korene 
kvadratickej rovnice  

   
  

Žiak vie:,  

-vyjadriť neznámu zo vzorca,  

-dosadiť do vzorca,  

- zapísať dané jednoduché vzťahy pomocou 

premenných, konštánt, rovností a nerovností, -nájsť všetky 

riešenia lineárnej a kvadratickej rovnice,   

- zdôvodniť postup riešenia lineárnej rovnice a opísať 

prípady, kedy má lineárna rovnica jedno, žiadne alebo 

nekonečne veľa riešení,  

- na konkrétnom príklade vysvetliť myšlienku riešenia 
kvadratickej rovnice ax2 + bx + c = 0  

a) v prípade b  0, c = 0 rozkladom na súčin:   

b) v prípade b  0 , c  0 úpravou na úplný štvorec,   

- nájsť všetky riešenia rovníc s jednou neznámou, ktoré 
možno previesť na riešenie lineárnej alebo kvadratickej rovnice 
niektorou z ekvivalentných alebo  

dôsledkových úprav uvedených v časti   

Vlastnosti a vzťahy,   

- možno vynímaním pred zátvorku zapísať v tvare xn(ax2+ 
b)= 0,  xn(ax2 + bx + c )= 0  

- sú zapísané v tvare f(x).g(x) = 0, pričom vie riešiť rovnice 
f(x) = 0, g(x) = 0,  

- sú zapísané v tvare f(x)/g(x) = 0, pričom vie riešiť 
rovnice f(x) = 0, g(x) = 0,  

-riešiť nerovnice v súčinovom a podielovom tvare,  - pri riešení 

konkrétnych rovníc zdôvodniť, ktoré z použitých úprav sú 

ekvivalentné a ktoré neekvivalentné, v prípade dôsledkových 

úprav vykonať skúšku ako súčasť riešenia,   

-riešiť jednoduché rovnice a nerovnice obsahujúce lineárne 
výrazy s neznámou v absolutnej hodnote (maximálne dva),  

- nájsť všetky riešenia sústavy dvoch lineárnych rovníc s 2 
neznámymi,   

- nájsť všetky riešenia sústavy 2 rovníc s 2 neznámymi, 

ktorú možno použitím dosadzovacej metódy (z jednej z rovníc 

vie vyjadriť jednu neznámu pomocou druhej) previesť na 

riešenie rovnice s jednou neznámou (napr. sústava 

kvadratickej a lineárnej rovnice)   

Motivačné metódy:  

motivačné 
rozprávanie, 
motivačný rozhpvor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. Expozičné 
metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, problémové 
metódy, metódy 
samostatnej práce.  
Formy práce: 
frontálne, 
individuálne a  
skupinové  

  

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a 
techniky, kompetencia 
riešiť problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  

technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať 

a chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry.  

  

Multikultúrna 
výchova, 

osobnostný a 
sociálny rozvoj,  

ochrana života a 
zdravia, 
enviromentálna 

výchova, 
mediálna 

výchova, tvorba 
projektu a 
prezentačné 

zručnosti.  
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   -riešiť sústavu troch lineárnych rovníc o troch neznámych,  

-riešiť slovné úlohy vyžadujúce riešenie jednoduchých 
rovníc,   

-zostaviť lineárnu rovnicu, sústavu lineárnych rovníc, 

kvadratickú rovnicu, alebo nerovnicu predstavujúcu 

matematický model slovnej úlohy, vyriešiť ju, overiť a 

interpretovať výsledky s ohľadom na pôvodnú slovnú 

úlohu,  

-riešiť slovné úlohy vyžadujúce riešenie jednoduchých 

rovníc s jedným výskytom neznámej alebo sústavu rovníc s 

dvoma neznámymi, ktoré možno previesť na jednu 

rovnicu.  

   

  

Štyri štvrťročné práce (4 krát 2  hodiny písanie, rozbor a oprava písomných prác)  
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Matematika – 2.ročník  – inovovaná  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

60  VZŤAHY,  
FUNKCIE, 
TABUĽKY,  
DIAGRAMY  

Pojmy:  premenná (veličina), nezávisle 

a závisle premenná, funkcia, predpis 

funkcie, funkčná hodnota (v danom 

bode), definičný obor funkcie, obor 

hodnôt funkcie, graf funkcie, 

súradnicové osi, súradnice bodu, 

bodové a spojnicové grafy, rastúca, 

klesajúca, monotónna funkcia, prostá 

funkcia,  maximum (minimum) 

funkcie, zhora (zdola) ohraničená 

funkcia, ohraničená funkcia, periodická 

funkcia, lineárna a kvadratická funkcia 

(závislosť), vrchol paraboly, mocninová 

funkcia, lineárna lomená funkcia a jej 

asymptoty, exponenciálna funkcia,  

Žiak vie/dokáže :  

- z grafu funkcie odčítať s dostatočnou presnosťou 

veľkosť funkčnej hodnoty a naopak – zaznačiť známu 

veľkosť funkčnej hodnoty do grafu,   

- nájsť pre dané hodnoty nezávislých premenných 

hodnotu závisle premennej, ak je vzťah medzi závislou a 

jednou alebo dvoma nezávislými premennými opísaný 

vzorcom alebo tabuľkou,  - v jednoduchých prípadoch 

rozhodnúť, či niektorá z dvoch daných premenných veličín 

je funkciou druhej z nich,   

- zostrojiť graf lineárnej a kvadratickej funkcie podľa 
jej predpisu,   
- určiť predpis lineárnej funkcie na základe jej grafu,   

- určiť súradnice vrcholu paraboly z predpisu 
kvadratickej funkcie alebo jej grafu,   

- na základe vlastností priamej úmernosti zdôvodniť,  

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické 
slovné metódy, 
dialogické slovné  
metódy, 

problémové  

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a 
techniky, kompetencia 
riešiť problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  

technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť,  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  

  základ exponenciálnej funkcie, inverzná 
funkcia, logaritmická funkcia, 
logaritmus, goniometrická funkcia, 
jednotková kružnica, sínus, kosínus, 
tangens.   

Vlastnosti a vzťahy:   

- súvis koreňov rovnice f(x) = 0 a 

priesečníkov grafu funkcie f s osou x, 

súvis riešenia rovnice f(x) = a  s grafom 

funkcie f, súvis riešenia rovnice f(x) = 

g(x) s grafmi funkcií f a g,   

- grafom konštantnej a lineárnej 
(resp. kvadratickej) funkcie je priamka 

prečo jej grafom je priamka prechádzajúca počiatkom 
súradnicovej sústavy,   

- zostrojiť graf lineárnej lomenej funkcie, určiť jej 
asymptoty,  

- na intervaloch 

; 1 , 1;0 , 0;1 , 1;   

schematicky načrtnúť a porovnať grafy funkcií y  xn pre 

rôzne hodnoty n Z ,  

- načrtnúť grafy funkcií y  sin x, y  cosx, y 

tgx, - použiť tabuľkový kalkulátor na zostrojenie grafu 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.  

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať a 

chápať kultúru a 

vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry.  
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(resp. parabola),  
- súvis koeficientov k a q s 
podobou grafu lineárnej funkcie y = kx 

+ q, jej rastom, resp. klesaním a 
rýchlosťou zmeny,  
- kvadratická funkcia má na R 

jediný extrém, minimum v prípade 

kladného koeficientu pri kvadratickom 

člene, maximum v opačnom prípade,  
- parabola (t. j. graf 

kvadratickej funkcie) je súmerná 

podľa rovnobežky s osou y, 

prechádzajúcej vrcholom paraboly    - 

hodnoty goniometrických funkcií  

 

pre uhly 0;  ako pomery  

 2  

strán pravouhlého trojuholníka   

  

sin 

tg  ;sin2 cos2 1; 

cos    

cos( )  sin  

2 

  

  

  

  

funkcie f a približné riešenie rovníc tvaru f(x) = 0, f(x)  

= a  (kde a je dané číslo), 

f(x) = g(x),  

- rozhodnúť o existencii riešenia rovnice f(x) = 0, f(x) 

= a, resp. f(x) = g(x), pokiaľ vie načrtnúť alebo pomocou 

tabuľkového kalkulátora zostrojiť graf funkcie f, resp. grafy 

funkcií f a g,  

- nájsť pomocou kalkulačky riešenie rovnice f(x) = a  

, kde f je niektorá z goniometrických funkcií sin, cos, tg, -  z 

daného grafu funkcie (vrátane prípadov, keď na zostrojenie 

grafu treba použiť tabuľkový kalkulátor)  

∙ určiť (presne alebo približne)  

     ∙ jej extrémy,  

     ∙ intervaly, na ktorých funkcia rastie (klesá, je 

konštantná),  

     ∙ jej najväčšie, resp. najmenšie hodnoty na danom 

intervale a;b  

     ∙ body (alebo intervaly), v ktorých nadobúda 

kladné, resp. záporné, resp. nulové hodnoty, ∙ 

zistiť, či je na danom intervale I zdola (zhora) 

ohraničená,  

- opísať a pomocou grafov funkcií interpretovať 

množinu všetkých riešení dvoch lineárnych rovníc s 2 

neznámymi, na základe tejto interpretácie opísať prípady, 

kedy má takáto sústava jedno, žiadne alebo nekonečne 

veľa riešení – grafické riešenie sústav rovníc,   

- u daného grafu na intuitívnej úrovni pracovať s 

pojmom rýchlosť zmeny,   

- načrtnúť graf funkcie daných jednoduchých 

vlastností (rast/klesanie, lokálne maximá/minimá, 

kladnosť/zápornosť, ohraničenosť, súmernosti),  

rozhodnúť, či daná funkcia je prostá,   

- nájsť inverzné funkcie k funkciám lineárnej, 
mocninovej,   

- graficky znázorniť na číselnej osi množinu riešení 
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nerovnice f(x)*a, kde * je jeden zo symbolov<, ≤, >, ≥ pokiaľ 

vie načrtnúť alebo pomocou tabuľkového kalkulátora 

zostrojiť graf funkcie f,   

- nájsť všetky riešenia nerovnice f(x)*a , pokiaľ vie 
riešiť rovnicu f(x) = a (presne alebo s určenou presnosťou 
pomocou tabuľkového kalkulátora) a súčasne vie načrtnúť 
alebo pomocou tabuľkového  

kalkulátora zostrojiť graf funkcie f,  - riešiť 

lineárne a kvadratické nerovnice,   

- vysvetliť súvis medzi riešením kvadratickej rovnice 
a kvadratickej nerovnice,   

- nájsť všetky riešenia, resp. všetky riešenia ležiace v 
danom intervale I (ak sa nedá presne, tak približne s  

pomocou kalkulačky) rovnice f(x) = a, kde f je funkcia xb,sin 

x,cos x,tanx b Q,  
- rozlíšiť lineárnu závislosť a uviesť typické príklady 
tejto závislosti,   

- v jednoduchých prípadoch zvoliť vhodnú  
reprezentáciu daného vzťahu medzi dvoma  

veličinami,   

- jednoduchý vzťah opísaný slovne (špeciálne 

lineárnu závislosť) zapísať pomocou konštánt a 

premenných.   
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15  ZÁKLADNÉ  
ROVINNÉ  
ÚTVARY  

A  
ICH  

VLASTNOSTI  

Pojmy: Bod, priamka, polpriamka, 

úsečka, stred úsečky, polrovina, 

rovnobežné a rôznobežné priamky, 

uhol (ostrý, pravý, tupý), vrchol a 
rameno uhla, uhlová miera: stupeň, 

minúta, sekunda, susedné, vrcholové, 

súhlasné a striedavé uhly, os úsečky, os 

uhla, kolmé priamky, kolmica.   
Kružnica, jej stred, polomer a priemer, 
kružnicový oblúk, obvodový a stredový 
uhol, dotyčnica ku kružnici, kruhový 
výsek a odsek, medzikružie.  
Trojuholník, ostrouhlý, pravouhlý, 
tupouhlý, rovnoramenný a 
rovnostranný trojuholník, vrchol, strana 
a výška trojuholníka, ťažnica a ťažisko 
trojuholníka, kružnica trojuholníku 
vpísaná a opísaná.   
Vrchol, strana a uhlopriečka 
štvoruholníka a mnohouholníka, 
rovnobežník, kosoštvorec, obdĺžnik, 
štvorec, lichobežník, rovnoramenný a 
pravouhlý lichobežník, základňa a 
rameno lichobežníka, výška 
rovnobežníka a lichobežníka, 
pravidelný mnohouholník.  Obsah a 
obvod rovinného útvaru.  
(Karteziánska) súradnicová sústava na 
priamke (číselná os) a v rovine, 
súradnice bodu.  

Vlastnosti a vzťahy:  ∙ súhlasné uhly 

pri dvoch rovnobežkách sú 

rovnaké,  ∙ striedavé uhly pri dvoch 

rovnobežkách sú rovnaké,  ∙ súčet 

susedných uhlov je 180°,   

∙ vrcholové uhly sú rovnaké,   

∙ trojuholníková nerovnosť,  ∙ 
súčet vnútorných uhlov 

Žiak vie/dokáže:   

-rozhodnúť, či sú dva trojuholníky zhodné alebo podobné,   

- odvodiť Pytagorovu a Euklidove vety, vypočítať 

dĺžky i vzdialenosti pomocou týchto viet,   

- vysvetliť myšlienku odvodenia vzorcov pre obsah 

rovnobežníka, trojuholníka a lichobežníka,  - vysvetliť 

(napr. pomocou priamej úmernosti) odvodenie vzorca na 

výpočet dĺžky kruhového oblúka a obsahu kruhového 

výseku,  - vzťah medzi stredovým uhlom a obvodovými 

uhlami príslušnými k danej tetive,  

používať vzorce na výpočet obsahu základných rovinných 

útvarov vrátane jednoduchých prípadov, keď je potrebné 

niektoré údaje dopočítať z ostatných údajov,   

- vypočítať obsah rovinných útvarov rozložiteľných 
na základné rovinné útvary,   

- približne vypočítať obvod a obsah narysovaných 
trojuholníkov, n-uholníkov, kruhov a ich častí,   
- rozhodnúť o vzájomnej polohe:    

     ∙ priamky a kružnice,   

     ∙ dvoch kružníc, ak pozná ich polomery a vzdialenosť 

stredov,   

- odvodiť Tálesovu vetu a využiť ju pri jednoduchých 

konštrukčných úlohách,   

- použiť goniometriu pravouhlého trojuholníka na 

výpočet veľkosti jeho uhlov a dĺžok strán.   

-  

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 

metódy, dialogické 

slovné metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej práce. 

Formy práce: 

frontálne, 

individuálne a 

skupinové. 

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a 
techniky, kompetencia 
riešiť problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať a 

chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry. 

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti.  
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trojuholníka,   
∙ oproti väčšej (rovnakej) strane leží 
väčší (rovnaký) uhol, oproti  
rovnakým stranám ležia rovnaké  
uhly,   

∙ vyjadrenie obsahu trojuholníka 
pomocou dĺžky strany a k nej  

príslušnej výšky,   

∙ Pytagorova veta, Euklidove vety,   

∙ goniometria pravouhlého  
trojuholníka,   

∙ zhodné a podobné trojuholníky, vety o 
zhodnosti (sss, sus, usu, Ssu) a 
podobnosti (sss, sus, uu)  
trojuholníkov,   

- premieňať jednotky dĺžky a 
obsahu,  
∙ kolmosť dotyčnice k príslušnému 
polomeru kružnice, 
Tálesová veta 
Závislosť vzájomnej  polohy kružnice a 
priamky na polomere kružnice a 
vzdialenosti jej stredu od priamky,   
∙ dotykový bod dvoch kružníc leží na 

spojnici stredov kružníc,  

∙ závislosť vzájomnej polohy dvoch 

kružníc od vzdialenosti stredov 

kružníc a ich polomerov,  ∙ vzťahy pre 

výpočet obvodu a obsahu kruhu, 

dĺžku kružnicového oblúka a obsahu 

kruhového výseku, ∙ rovnobežnosť a 

rovnaká veľkosť protiľahlých strán 

rovnobežníka,  ∙ rozpoľovanie 

uhlopriečok v rovnobežníku,   
∙ rovnosť protiľahlých vnútorných 

uhlov v rovnobežníku,   

∙ zhodnosť uhlopriečok obdĺžnika a 
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štvorca,   

∙ vzájomná kolmosť uhlopriečok 

štvorca a kosoštvorca,   

∙ pravidelnému n-uholníku sa dá vpísať 

a opísať kružnica,   

∙ v rovnoramennom lichobežníku sú 
rovnaké uhlopriečky a rovnaké uhly pri 
základni,   

∙ obsah rovnobežníka vyjadrený 

pomocou strany a príslušnej výšky,  ∙ 

obsah lichobežníka vyjadrený pomocou 

výšky a veľkosti základní. 

16  MNOŽINY  
BODOV  

DANÝCH  
VLASTNOSTÍ  

A   

KONŠTRUKCIE  

Pojmy: Rozbor, náčrt, konštrukcia, 

postup konštrukcie.   

  

Žiak vie/dokáže:  

- geometricky opísať, načrtnúť a narysovať množiny bodov, 
ktoré majú :  

a) konštantnú vzdialenosť:   

     ∙  od bodu,   

     ∙  od priamky,       

∙  od kružnice,   

b)rovnakú vzdialenosť :  

     ∙ od dvoch bodov,   

     ∙ od dvoch rovnobežných priamok,  od dvoch 

rôznobežných priamok,   

- zdôvodniť, prečo tieto množiny majú uvedenú 

podobu a použiť tieto množiny bodov pri riešení 

jednoduchých konštrukčných úloh,   

- vysvetliť myšlienku konštrukcie osi uhla a osi 
úsečky, kolmice na danú priamku daným bodom  

(ležiacim na priamke alebo mimo nej),   

- v jednoduchých prípadoch skonštruovať základné  

rovinné útvary, špeciálne zostrojiť  - 

trojuholník určený :  

∙  dvoma stranami a uhlom nimi zovretým,   

∙  dvoma uhlami a stranou,   

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej práce. 

Formy práce: 

frontálne, 

individuálne a 

skupinové 

Kompetencia 

uplatňovať základ 

matematického 

myslenia a základné 

schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky, 

kompetencia riešiť 

problémy, kompetencia 

v oblasti informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti. 
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∙  tromi stranami,   

- ťažisko a priesečník výšok daného trojuholníka,  - 

kružnicu :  

∙  do trojuholníka vpísanú,   

∙  trojuholníku opísanú,   

- dotyčnicu kružnice v danom bode kružnice,   

- dotyčnicu kružnice z daného vonkajšieho bodu  - na 

základe daného rozboru napísať postup konštrukcie,   

- uskutočniť konštrukciu danú opisom.   

 

kompetencie vnímať a 

chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry. 

8    Štyri štvrťročné práce (písanie, rozbor a oprava písomných prác)        

  

  

  
Matematika – 3.ročník  – inovovaná  

  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

15  VZŤAHY,  
FUNKCIE, 
TABUĽKY,  

DIAGRAMY II  

Pojmy:  premenná (veličina), 

nezávisle a závisle premenná, funkcia, 

predpis funkcie, funkčná hodnota (v 

danom bode), definičný obor funkcie, 

obor hodnôt funkcie, graf funkcie, 

súradnicové osi, súradnice bodu, 

bodové a spojnicové grafy, rastúca,  

Žiak vie/dokáže :  

- z grafu funkcie odčítať s dostatočnou presnosťou 

veľkosť funkčnej hodnoty a naopak – zaznačiť známu  

veľkosť funkčnej hodnoty do grafu,   

- nájsť pre dané hodnoty nezávislých premenných 

hodnotu závisle premennej, ak je vzťah medzi závislou a 

jednou alebo dvoma nezávislými premennými opísaný 

vzorcom alebo tabuľkou,   

Motivačné metódy: 

motivačné 

rozprávanie, 

motivačný 

rozhovor, 

motivačná 

demonštrácia,  

Kompetencia 

uplatňovať základ 

matematického 

myslenia a základné 

schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a 

techniky, kompetencia 

riešiť  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentálna 

výchova,  
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  klesajúca, monotónna funkcia, 
prostá funkcia,  maximum 
(minimum) funkcie, zhora (zdola) 
ohraničená funkcia, ohraničená 
funkcia, periodická funkcia, 
exponenciálna funkcia, základ 
exponenciálnej funkcie, inverzná 
funkcia, logaritmická funkcia, 
logaritmus.   

Vlastnosti a vzťahy:   

- súvis koreňov rovnice f(x) = 0 a 

priesečníkov grafu funkcie f s osou x, 

súvis riešenia rovnice f(x) = a  s grafom 

funkcie f, súvis riešenia rovnice f(x) = 

g(x) s grafmi funkcií f a g,  
- súvis medzi rastom/klesaním 
exponenciálnej funkcie y = ax a 
hodnotou a,   
- jednoduché exponenciálne a 
logaritmické rovnice.  
  

  

  

  

  

  

  

   

  

- v jednoduchých prípadoch rozhodnúť, či niektorá z 
dvoch daných premenných veličín je funkciou druhej z nich,   

- načrtnúť grafy funkcií y ax, y  loga xpre 

a 0;1  aj a 1,  

- použiť tabuľkový kalkulátor na zostrojenie grafu 
funkcie f a približné riešenie rovníc tvaru f(x) = 0, f(x)  
= a  (kde a je dané číslo), 

f(x) = g(x),  

- rozhodnúť o existencii riešenia rovnice f(x) = 0, f(x) 

= a , resp. f(x) = g(x), pokiaľ vie načrtnúť alebo pomocou 

tabuľkového  

kalkulátora zostrojiť graf funkcie f, resp. grafy funkcií f a g,  

- z daného grafu funkcie (vrátane prípadov, keď na 

zostrojenie grafu treba použiť tabuľkový kalkulátor) určiť 

(presne alebo približne):   

     ∙ intervaly, na ktorých funkcia rastie (klesá),  

     ∙ jej najväčšie, resp. najmenšie hodnoty na danom 

intervale a;b ,  

     ∙ body (alebo intervaly), v ktorých nadobúda kladné, 
resp. záporné, resp. nulové hodnoty,  

     ∙ či je na danom intervale I zdola (zhora) ohraničená,  

- u daného grafu na intuitívnej úrovni pracovať s 

pojmom rýchlosť zmeny,   

- načrtnúť graf funkcie daných jednoduchých 

vlastností (rast/klesanie, lokálne maximá/minimá, 

kladnosť/zápornosť, ohraničenosť, súmernosti),   

- rozhodnúť, či daná funkcia je prostá,   

- nájsť inverzné funkcie k funkciám exponenciálnej a 
logaritmickej,  

- nájsť všetky riešenia, resp. všetky riešenia ležiace v 
danom intervale I (ak sa nedá presne, tak približne s 

pomocou kalkulačky) rovnice f(x) = a, kde f je funkcia y ax, 

y  loga x,a R  1 ,  

- rozlíšiť lineárnu a exponenciálnu závislosť a uviesť 

problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické 
slovné metódy, 
dialogické slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.  

problémy, 

kompetencia v oblasti 

informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať 

a chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry  

mediálna výchova, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
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typické príklady týchto závislostí,   

na konkrétnom príklade vysvetliť, ako z opisu 

exponenciálneho rastu (za rovnaký čas x sa hodnota y 

zväčší vždy o rovnaký počet percent) vyplýva predpis 

exponenciálnej funkcie y ax,  

- v jednoduchých prípadoch zvoliť vhodnú  
reprezentáciu daného vzťahu medzi dvoma  

veličinami,   

- jednoduchý vzťah opísaný slovne  zapísať pomocou 

konštánt a premenných.   
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14  ZHODNOSŤ,  

PODOBNOSŤ, 
ZHODNÉ  

ZOBRAZENIA  

Pojmy: Bod, priamka, polpriamka, 

úsečka, stred úsečky, polrovina, 

rovnobežné a rôznobežné priamky, 

uhol (ostrý, pravý, tupý), vrchol a 
rameno uhla, uhlová miera: stupeň, 

minúta, sekunda, susedné, vrcholové, 

súhlasné a striedavé uhly, os úsečky, os 

uhla, kolmé priamky, kolmica.   
Trojuholník, štvoruholník , 
mnohouholník, rovnobežník, 
kosoštvorec, obdĺžnik, štvorec, 
lichobežník, rovnoramenný a pravouhlý 
lichobežník, pravidelný mnohouholník.   
(Karteziánska) súradnicová sústava na 
priamke (číselná os) a v rovine, 

súradnice bodu. Propedeutika 

zhodných zobrazení. Os súmernosti. 

Stred súmernosti. Osovo (stredovo) 

súmerný útvar. ∙ zhodné a podobné 

trojuholníky, vety o zhodnosti (sss, 
sus, usu, Ssu) a podobnosti (sss, sus, 

uu) trojuholníkov,   

∙ vzťah medzi pomerom podobnosti  

dvoch trojuholníkov a   

     ∙ dĺžkami odpovedajúcich si úsečiek,   

     ∙ veľkosťami odpovedajúcich si 
uhlov,   

     ∙ ich plošnými obsahmi,   

  

- použiť vhodnú metódu, nástroje a 

vzorce pri určovaní dĺžok (na papieri, v 

miestnosti, v prírode), obsahov a 

veľkostí uhlov,   

Žiak vie/dokáže:    

-rozhodnúť, či sú dva trojuholníky zhodné alebo podobné,   

- vlastnosti zhodnosti a podobnosti použiť vo 

výpočtoch a pri odvodzovaní ďalších vzťahov (napr. 

niektorých vzorcov pre výpočet obsahu alebo vzťahov pre 

výpočet neprístupných dĺžok),   

- rozhodnúť, či je daný útvar osovo (stredovo) 
súmerný.   
  

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.  

Kompetencia 
uplatňovať základ 

matematického 
myslenia a základné 

schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a 

techniky, kompetencia 
riešiť problémy, 
kompetencia v oblasti 

informačných  
a komunikačných  

technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať 

a chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
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  - premieňať jednotky dĺžky 
a obsahu,  

- zistiť približné rozmery 

nedostupných útvarov použitím 

podobnosti, trigonometrie alebo 

merania vzdialeností na pláne 

zostrojenom vo vhodnej mierke.   

    

12  KOMBINATORI 

KA  
Pojmy: (kombinatorické) pravidlo 

súčtu, (kombinatorické) pravidlo 

súčinu, permutácie, permutácie s 

opakovaním, variácie a variácie s 

opakovaním, kombinácie, faktoriál, 

kombinačné číslo, Pascalov 

trojuholník. Vlastnosti a vzťahy:  

n! 1.2.3....n , 0! 1,  

n  n! n  

k  

k! n k ! , Ck 

n k , n! 

 Vk (n)   , Pn n!,  

n k ! 

Vk
/ (n) nk  

Žiak vie/dokáže:   

- navrhnúť v jednoduchých prípadoch organizáciu 

súboru obsahujúceho veľký počet dát,   

- používať rôzne stratégie zisťovania počtu možností:   

- vypisovaním všetkých možností, pričom   

     ∙ vie vytvoriť systém (strom logických možností) na 

vypisovanie všetkých možností (ak sa v tomto strome 

vyskytujú niektoré možnosti viackrát, vie určiť násobnosť 

ich výskytu),   

     ∙ dokáže objaviť podstatu daného systému a 

pokračovať vo vypisovaní všetkých možností,       ∙ na 

základe vytvoreného systému vypisovania všetkých 

možností určí (pri väčšom počte možnosti algebraickým 

spracovaním) počet všetkých možností,   použitím 

kombinatorického pravidla súčtu a súčinu,   

     ∙ využitím vzorcov pre počet kombinácií, variácií, variácií s 
opakovaním, permutácií a permutácií s opakovaním.   
  

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.  

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 

myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky, 
kompetencia riešiť 

problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  

technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať 

a chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
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10  PRAVDEPODO 
BNOSŤ  

Pojmy: náhodný dej, náhodný jav, 

pravdepodobnosť, doplnková 

pravdepodobnosť, nezávislé javy, 

Laplaceova schéma, istý jav, nemožný 

jav, rozdelenie  

Žiak vie/dokáže:    

- uviesť príklady náhodných dejov a javov,   

- vyriešiť úlohy na pravdepodobnosť, založené na:   

     ∙ úvahách o ideálnych pokusoch (vychádzajúcich z 

chápania pravdepodobnosti ako ideálnej relatívnej  

  Kompetencia 

uplatňovať základ 

matematického 

myslenia a základné 

schopnosti poznávať  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a  

  pravdepodobností,  geometrická 

pravdepodobnosť.  

Vlastnosti a vzťahy:  

pre pravdepodobnosť P udalosti  

A platí 0 P(A) 1,  

• P(A) P(A ) 1 , kde 

A je doplnková udalosť k udalosti 

A, pravdepodobnosť istej udalosti 

je  
1, nemožnej je 0,  

• P(A B) P(A) P(B) , 

ak A, B sú nezávislé javy,  

• P(A B) P(A) P(B) , 

ak A, B sú navzájom sa vylučujúce 

udalosti.  

početnosti),   

      ∙ hľadaní pomeru všetkých priaznivých a všetkých 
možností, resp. všetkých nepriaznivých a všetkých 
priaznivých možností, ak vie tieto počty určiť riešením  
jednoduchých kombinatorických úloh,   

     ∙ doplnkovej pravdepodobnosti,   

     ∙ jednoduchom použití geometrickej pravdepodobnosti,   

     ∙ použitím vzorcov na súčet, alebo súčin 
pravdepodobností,   

- na príklade vysvetliť rozdiel medzi javom s 

pravdepodobnosťou 0 a nemožným javom, resp. javom s 

pravdepodobnosťou 1 a istým javom,  - vysvetliť, ako 

vyplývajú pravidlá (kde je doplnková udalosť k udalosti 

A) a (kde A, B sú navzájom vylučujúce sa udalosti) z 

Laplaceovej schémy, resp. z interpretácie 

pravdepodobnosti ako ideálnej relatívnej početnosti,   

- rozhodnúť v jednoduchých prípadoch o 

správnosti použitia rovnosti  P(A B) P(A) P(B)  

 v oblasti vedy a 
techniky, kompetencia 
riešiť problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  

technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať 

a chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry  

zdravia, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
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8  ŠTATISTIKA  Pojmy: diagram (stĺpcový, kruhový), 
histogram, absolútna a relatívna 

početnosť (frekvencia), rozdelenie 
početností (absolútnych alebo 

relatívnych), bernoulliovské pokusy, 
triedenie, modus, medián, aritmetický 

priemer, stredná hodnota, priemerná 
hodnota (v závislosti od kontextu), 
vážený priemer, smerodajná odchýlka, 

rozptyl, základný a výberový súbor.  
Vlastnosti a vzťahy:   

- rozloženie hodnôt v súbore s 

približne normálnym rozdelením 

početností.   

  

Žiak vie/dokáže:  

- zostaviť tabuľky absolútnych frekvencií,   

- urobiť triedenie a znázorniť ho,   

- spracovať údaje do vhodne zvolených diagramov,   

- vypočítať aritmetický priemer daných čísel,   
- na konkrétnych príkladoch (napr. priemerná 
úroková miera) vysvetliť, ako pojem priemerná hodnota 
závisí od kontextu a uviesť príklady, v ktorých takouto 
priemernou hodnotou bude aritmetický priemer, resp. 
hodnota rôzna od aritmetického priemeru,   

- zistiť v danom súbore (pôvodnom alebo v súbore, 

ktorý vznikol triedením) modus, medián, strednú hodnotu, 

rozptyl, smerodajnú odchýlku (ručne alebo použitím 

vhodného softvéru, napr. tabuľkového kalkulátora) a 

získané hodnoty interpretovať,   
- uviesť príklady náhodných dejov, ktoré nie je 

vhodné modelovať normálnym rozdelením, uviesť príklady  
iných rozdelení početnosti/pravdepodobnosti,   

- opísať (napr. pomocou „urnového modelu“ a 
bernoulliovských pokusov) výsledok náhodného výberu zo 
súboru, v ktorom   

pravdepodobnosť vybrať prvok s danou vlastnosťou je p %,   

- vysvetliť myšlienku odhadu relatívnej frekvencie 
skúmaného znaku v základnom súbore pomocou jeho 
relatívnej frekvencie v súbore získanom náhodným 
výberom,   

- v jednoduchých prípadoch rozhodnúť, či 
informácie získané z výberového súboru možno 
zovšeobecniť na základný súbor,   

- navrhnúť realizáciu (resp. realizovať) prieskum, 

graficky ho spracovať a interpretovať.   

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej práce. 

Formy práce: 

frontálne, 

individuálne a 

skupinové. 

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a techniky, 
kompetencia riešiť 
problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať a 

chápať kultúru a 

vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry 

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
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20  ZNÁZORŇOVA 
NIE  

TROJROZMER 
NÉHO  

PRIESTORU  

Pojmy: (voľné rovnobežné) 
premietanie, nadhľad a podhľad sprava 
a zľava, priemet priestorového útvaru 
do roviny, bokorys, pôdorys a nárys.   
Bod, priamka a rovina v priestore, 
rovnobežné, rôznobežné a mimobežné 
priamky, rovnobežnosť a rôznobežnosť 
priamky a roviny, rovnobežné a 
rôznobežné roviny, priesečnica dvoch 
rovín, rez telesa rovinou.   

Vlastnosti a vzťahy :   

- voľné rovnobežné 

premietanie zachováva deliaci pomer a 

rovnobežnosť,   

- rovnobežné (rôznobežné) 

priamky ležia v jednej rovine, 

mimobežné priamky neležia v jednej 

rovine,  - priesečnice roviny s dvoma 

rovnobežnými rovinami sú rovnobežné   

  

Žiak vie/dokáže:   

- v „štandardnej verzii“ rovnobežného premietania 
(obrazy úsečiek kolmých na priemetňu sa skracujú na 

polovicu a zvierajú uhol 45° s obrazmi zvislých 

úsečiek) načrtnúť kváder, jednoduché teleso zložené z 
malého počtu kvádrov, pravidelný n-boký ihlan a hranol,   

- nakresliť bokorys, pôdorys a nárys jednoduchých 

útvarov zložených z kvádrov,   

- opísať možnosti pre vzájomné polohy ľubovoľných 

dvoch lineárnych útvarov (priamok a rovín) v priestore a 

dokumentovať ich príkladmi,   

- rozhodnúť o vzájomnej polohe dvoch lineárnych 

útvarov v priestore pomocou ich obrazu vo voľnom 

rovnobežnom premietaní,   

- zostrojiť rovinný rez kocky, kvádra rovinou 

určenou tromi bodmi ležiacimi v rovinách stien, z ktorých 

aspoň dva ležia v tej istej stene daného telesa,  - vysvetliť 

základné princípy zostrojenia rovinného rezu kvádrom,   

- poznať príklady iných spôsobov znázorňovania 
priestoru (napr. vrstevnice, lineárna perspektíva).   
  

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.  

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a techniky, 
kompetencia riešiť 
problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať a 

chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry 

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  

ochrana života a 

zdravia, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
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12  TELESÁ, ICH  
OBJEMY A  
POVRCHY  

Pojmy: Teleso, vrchol, hrana a stena, 

kocka, sieť kocky, hranol, kolmý a 

pravidelný hranol, kváder, ihlan, 

pravidelný (n-boký) ihlan, podstava a 

výška ihlana, štvorsten, pravidelný 

štvorsten, guľa, valec, kužeľ, objem a 

povrch telesa.   

Vlastnosti a vzťahy :   

- vzorce na výpočet objemu a 
povrchu kolmého n-bokého hranola, 
ihlana, kužeľa, valca a gule,   

- použiť vhodnú metódu, 

nástroje a vzorce pri určovaní dĺžok (na 

papieri, v miestnosti, v prírode), 

obsahov, objemov a veľkostí uhlov,   

- premieňať jednotky dĺžky, 
obsahu a objemu.  
  

Žiak vie/dokáže:    

- rozhodnúť, či daná sieť je sieťou telesa daného 

obrazom vo voľnom rovnobežnom premietaní,  - načrtnúť 

sieť telesa daného obrazom vo voľnom rovnobežnom 

premietaní,   

- vypočítať povrch a objem telies pomocou žiakovi 
známych alebo daných vzorcov vrátane jednoduchých 
prípadov, keď je potrebné niektoré údaje dopočítať z 
ostatných údajov,   

- vysvetliť súvislosť rezu guľou a uhlov s 

geografickým súradnicovým systémom poludníkov a 

rovnobežiek.   

  

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.   

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a techniky, 
kompetencia riešiť 
problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať 

a chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry  

Multikultúrna 
výchova, 
osobnostný a 
sociálny rozvoj,  
ochrana života a  
zdravia, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  

8    Štyri štvrťročné práce (písanie, rozbor a oprava písomných prác)        
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Počet 

hodín  

Matematika – 4.ročník  - 

inovovaný očakávaný výstup 
metódy formy 

práce 

rozvíjané 

kompetencie 
prierezové témy  

učivo  
15 Kombinatorika  

  

 Kombinatorické 

pravidlá  
 Variácie  
 Faktoriál  

 Permutácie  

 Kombinácie  

 Kombinačné čísla  

  

  

žiak vie :  

• rozpoznať kombinatorické skupiny (variácie s 
opakovaním, variácie, permutácie, permutácie 
s opakovaním a kombinácie bez opakovania)  

• určiť ich počty ( pomocou kombinatorického 
pravidla súčtu a  súčinu resp. pomocou 
vzťahov) a   použiť ich  v reálnych situáciách  

• počítať s faktoriálmi a kombinačnými číslami  

poznať Pascalov trojuholník, vlastnosti kombinačných 

čísel a použiť ich pri riešení úloh 

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.   

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a 
techniky, kompetencia 
riešiť problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne 

komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať 

a chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry  

BIO- genetika  
  
CHE- optická izoméria  
  

OSOBNOSTNÁ A 
SOCIÁLNA 
VÝCHOVA - 
poznávanie a rozvoj 
vlastnej osobnosti, 
efektívne riešenie 
problému, sociálna  
komunikácia  
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 23 Stereometria  

  

 Polohové vlastnosti 
útvarov v priestore  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Metrické vlastnosti 
útvarov v priestore  

  

  

  

 Telesá  

  

  

žiak vie :  

• určiť vzájomnú  polohu bodov, priamok, 
priamky a roviny, rovín  

• rozhodnúť o kolmosti alebo rovnobežnosti 
priamok a rovín  

• zobraziť jednoduché telesá vo voľnom 

rovnobežnom premietaní  

• konštruovať rovinné rezy hranolu a ihlanu  

konštrukčne nájsť priesečnicu rovín , 

priesečník priamky a roviny,   určiť 

vzdialenosť  dvoch bodov  

• bodu od priamky a roviny  
• dvoch rovnobežných priamok a rovín  
• odchýlku dvoch priamok, priamky a roviny, 

dvoch rovín  

• charakterizovať jednotlivé telesá, vypočítať ich 

objem a povrch (kocka, kváder, hranol, ihlan, 

rotačný valec, rotačný kužeľ, guľa)  

• využiť poznatky o telesách v praktických 

úlohách  
  

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.   

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať v 
oblasti vedy a 
techniky, kompetencia 
riešiť problémy, 
kompetencia v oblasti 
informačných  
a komunikačných  

technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému učeniu 

sa - učiť sa učiť, 

sociálne 

komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie sociálne 

a personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie vnímať 

a chápať kultúru a 

vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry  

DEU, VYV- 

modelovanie  
a znázorňovanie telies  

  
OSOBNOSTNÁ A 
SOCIÁLNA 
VÝCHOVA - 
poznávanie a rozvoj 
vlastnej osobnosti, 
efektívne riešenie 
problému, sociálna  
komunikácia  
  

  

INF- využitie 
softwaru, tvorba 
projektu a 
prezentačné 
zručnosti  
  
TECH- meranie 
rozmerov 
telies, 
znázorňovanie  
a kótovanie 
telies  
  
FYZ, CHE- 

výpočet objemu a 

povrchu 

telies(molekulová 

fyzika, objem 

kvapky,...) - 

kryštalografické 

mriežky GEO- 

glóbus, vesmírne 

telesá 
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15 Vektorová algebra   
  

 Súradnicová sústava na 
priamke, rovine a 
priestore  

 Orientované úsečky a 
operácie s nimi  

 Vektory  

 Skalárny súčin vektorov a 

jeho využitie  

 Vektorový súčin a jeho 
aplikácie  

  

  

žiak vie:  

• znázorniť bod v súradnicovej 
sústave na priamke, v rovine aj 
priestore  

• určiť vzdialenosť dvoch bodov v 

rovine a priestore  

• určiť súradnice stredu úsečky  
• použiť  vektor , pozná pojem 

orientovaná úsečka  umiestenie 

vektora, súradnice vektora a 

veľkosť vektora  

• uskutočňovať operácie s vektormi 
(súčet vektorov, násobok vektora 
reálnym číslom, skalárny a 
vektorový súčin vektorov)  

• určiť veľkosť uhla dvoch vektorov  

  aplikovať poznatky o 

skalárnom súčine v úlohách o 

kolmosti  

• aplikovať poznatky o vektorovom 

súčine pri výpočte obsahu 

(trojuholníka a rovnobežníka) a 

objeme rovnobežnostena  

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.   

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať 
v oblasti vedy a 
techniky, 
kompetencia riešiť 
problémy, 
kompetencia v 
oblasti informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému 

učeniu sa - učiť sa 

učiť, sociálne 

komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie 

sociálne a 

personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie 

vnímať a chápať 

kultúru a vyjadrovať 

sa nástrojmi kultúry  

FYZ, CHE- súradnicová  

sústava a jej využitie(  
znázorňovanie bodov,  
vektorov, orbitály , ...)  
  

INF- využitie softwaru, tvorba 

projektu a prezentačné 

zručnosti  

  

FYZ, CHE – vektorové veličiny 
a operácie s nimi ( moment sily, 
rýchlosť , zrýchlenie, hybnosť, 
zrýchlenie, sila,  
výslednica síl ....)  
  

CHE- dipólový moment,  
polárne a nepolárne molekuly  
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23 Analytická geometrie  
 Analytické vyjadrenie 

priamky v rovine a 
priestore  

  

 Analytické vyjadrenie 
roviny  
  

 Polohové a metrické 

vzťahy   

  

 Súmernosti  
v  analytickej geometrii  

  

  

  

  

 Kruh, kružnica  

  

  

   

žiak vie:  

• napísať parametrickú  rovnicu 

priamky v rovine a priestore  

• všeobecnú aj smernicovú rovnicu 
priamky v rovine  

• napísať parametrické vyjadrenie 

roviny a všeobecnú rovnicu roviny  

• určiť a aplikovať v úlohách 

polohové a metrické vzťahy bodov, 

priamok a rovín  (vypočítať 

vzdialenosť bodu od priamky aj 

roviny, vzdialenosť rovín a 

priamok, odchýlku priamok, rovín a 

priamky a roviny )  

• určiť súradnice bodu a napísať  
analytické vyjadrenie obrazu 
priamky  v zhodnom zobrazení ( 
stredová a osová súmernosť, 
rovinová súmernosť príp. 
posunutie )  

• napísať  analytické vyjadrenie  

kruhu a kružnice  

určiť vzájomnú polohu priamky a 

kružnice, dvoch kružníc  

•    napísať rovnicu 

dotyčnice kružnice 

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.   

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať 
v oblasti vedy a 
techniky, 
kompetencia riešiť 
problémy, 
kompetencia v 
oblasti informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému 

učeniu sa - učiť sa 

učiť, sociálne 

komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie 

sociálne a 

personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie 

vnímať a chápať 

kultúru a vyjadrovať 

sa nástrojmi kultúry  

FYZ-  definícia skalárnych fyz.  
veličín pomocou skalárneho 

súčinu ( mech. práca, mag. 

indukčný tok ,...)  
  

INF- využitie softwaru, tvorba 
projektu a prezentačné 
zručnosti  
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15           Postupnosti        
 Pojem a spôsoby určenia 

postupnosti  

  

  

  

 Aritmetická postupnosť  

  

  

  

  

  

  

 Geometrická postupnosť  

  

  

  

  

  

 Limita postupnosti  

  

  

  

žiak vie:  

• aplikovať poznatky o funkciách pri 

úvahách a riešení úloh o 

postupnostiach  

• určiť postupnosť vzorcom pre n-tý 

člen, rekurentne, graficky  

• určiť vlastnosti postupnosti  

• určiť aritmetickú postupnosť , 
poznať pojem diferencia  

• používať  základné vzorce pri  

výpočte úloh spojených s 

aritmetickou postupnosťou  

  

• určiť geometrickú postupnosť   

• používať pojem kvocient  
• používať základné vzorce pre 

riešenie úloh súvisiacich s 

geometrickou postupnosťou  

  

• riešiť slovné úlohy z praxe  
(využívať pritom poznatky o 

postupnostiach v reálnych 

situáciách najmä v úlohách 

finančnej matematiky a ďalších 

praktických problémoch )  

s porozumením používať pojem  limita 

postupnosti, konvergentná a divergentná 

postupnosť 

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.   

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať 
v oblasti vedy a 
techniky, 
kompetencia riešiť 
problémy, 
kompetencia v 
oblasti informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému 

učeniu sa - učiť sa 

učiť, sociálne 

komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie 

sociálne a 

personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie 

vnímať a chápať 

kultúru a vyjadrovať 

sa nástrojmi kultúry  

 

INF- využitie softwaru  
  
EKO-  jednoduché úrokovanie, 
pokles ceny- amortizácia 
produktov   
  
MEDIÁLNA VÝCHOVA-  
bankové produkty, kapitál, 

nárast resp. pokles 

obyvateľstva, amortizácia , ...  

  

  

FYZ, CHE-  reťazová jadrová 

reakcia, rádioaktívny rozpad 

BIO- rozmnožovanie buniek, 

rádioaktívny rozpad  
  

  

DEJ , DEU – určovanie 
veku vykopávok 
(archeológia) - rádioaktívny 
rozpad  
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8   Pravdepodobnosť  
  

 Klasická definícia 
pravdepodobnosti  

 Vlastnosti 
pravdepodobnosti  

 Nezávislé javy  

 Geometrická 

pravdepodobnosť  

žiak vie :  

• použiť pojmy  náhodný pokus, 
náhodný jav, istý jav, nemožný jav, 
opačný jav, nezávislé javy, 
disjunktné javy,   

určiť pravdepodobnosť náhodného javu, 

vypočítať pravdepodobnosť zjednotenia a  

prieniku dvoch  javov  použiť 

pravdepodobnosť pri riešení slovných úloh 

z praxe 

Motivačné metódy: 
motivačné 
rozprávanie, 
motivačný 
rozhovor, 
motivačná 
demonštrácia, 
problém ako 
motivácia. 
Expozičné metódy:  
monologické slovné 
metódy, dialogické 
slovné  
metódy, 

problémové 

metódy, metódy 

samostatnej 

práce. Formy 

práce: frontálne, 

individuálne a 

skupinové.   

Kompetencia 
uplatňovať základ 
matematického 
myslenia a základné 
schopnosti poznávať 
v oblasti vedy a 
techniky, 
kompetencia riešiť 
problémy, 
kompetencia v 
oblasti informačných  
a komunikačných  
technológií,  

kompetencia k 

celoživotnému 

učeniu sa - učiť sa 

učiť, sociálne 

komunikačné 

kompetencie, 

kompetencie 

sociálne a 

personálne,  

kompetencie 

pracovné, 

kompetencie 

občianske, 

kompetencie 

vnímať a chápať 

kultúru a vyjadrovať 

sa nástrojmi kultúry  

BIO, FYZ  
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Informatika  
  

Informatika 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 2 2 1 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

66 66 66 0 

 

 

Charakteristika predmetu  
1.ročník SŠ a prvá , 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne  

2.ročník SŠ a druhá, 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne  

3.ročník SŠ a tretia, 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne  

  

Pričom v každom ročníku bude prvá hodina venovaná pravidlám správania sa v odbornej učebni informatiky a deleniu 

žiakov do skupín.   

  

Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti zo základnej školy. Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8 

najdôležitejších kľúčových kompetencií definovaných EK v rámci Európskeho referenčného rámca. Úlohou školy je 

pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. Učebné osnovy sú tvorené stupňovite, obsah 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 

spoločnosť (ISP).  

  

Ciele predmetu  
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 

technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.  

  

Rozvrhnutie tematických okruhov s počtom hodín na 3. ročníky  

Skratka  Téma   
 

ION-1  Informatika, údaj, informácia, množstvo informácie, znalosť, jednotky 

informácie. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie. Písmo – 

forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Reprezentácia údajov v 

počítači, čísla, znaky.  

  

ION-2  Komprimácia. Šifry.    
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ION-3  Textová informácia – kódovanie, jednoduchý, formátovaný dokument, 

štýl, aplikácie na spracovanie textov, pokročilé formátovanie – 

hlavička, päta, štýly, automatický obsah.  

  

ION-4  Grafická informácia – digitalizácia obrazu, rastrová, animovaná 

grafika, kódovanie farieb, grafické formáty, aplikácie na spracovanie 

grafickej informácie. Tvorba animácií  

  

ION-5  Grafická informácia – vektorová grafika, grafické formáty, aplikácie na 

spracovanie grafickej informácie  

  

ION-6  Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový 

kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy, triedenie, 

vyhľadávanie, filtrovanie  

  

ION-7  Zvuková informácia – digitalizácia zvuku, formáty, aplikácie na 

nahrávanie, spracovanie, konverzie, prehrávanie zvuku.  

  

ION-8  Grafická informácia – digitalizácia videa, animovaná grafika, video, 

formáty, aplikácie na spracovanie videa.  

  

ION-9  Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu prezentácií – snímka, 

stránka, spôsoby tvorby prezentácií. Uloženie prezentácie ako web 

stránky. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie.  

  

ION-10  Prezentácia informácií na webovej stránke. Aplikácie na tvorbu 

webových stránok – hypertext, odkazy. Zásady tvorby web stránky.  

  

PFI-1  Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp práce počítača. Časti 

počítača von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, výstupné 

zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení.  

  

PFI-2  Počítačová sieť – výhody, architektúra, rozdelenie sietí podľa rozľahlosti 

(spôsoby pripojenia).  

  

PFI-3  Softvér – rozdelenie podľa oblastí použitia. Operačný systém – 

základné vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a 

súborov)  

  

KOM-1  Internet – história, základné pojmy (adresa, URL, poskytovateľ služieb, 

služby, server-klient, protokol, štandard).Počítačová sieť, sieťové prvky.  

  

KOM-2  Služby internetu – neinteraktívna komunikácia – e-mail 

(distribučný zoznam, elektronický podpis), diskusné fórum, blog.  

  

KOM-3  Služby internetu – interaktívna komunikácia, IP telefónia, Web2, 

Digitálna televízia.   

  

KOM-4  Web – prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií.    

KOM-5  Netiketa. Bezpečnosť na internete. Sociálne siete.    

PRG-1  Problém. Algoritmus, algoritmy z bežného života. Etapy riešenia 

problému – rozbor problému, algoritmus, zápis algoritmu, ladenie. 

Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, 

chyby počas behu programu.  
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PRG-2  Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, zápis algoritmu, 

ladenie. Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry 

(podmienené príkazy), premenné, typy, množina operácií. Spôsoby 

zápisu algoritmov.  

  

PRG-3  Programovací jazyk – riadiace štruktúry (cykly). Údajové štruktúry 

(jednorozmerné pole, reťazec, textový súbor).  

  

ISP-1  Informatika (použitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych oblastiach – 

administratíva, elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, umenie, 

zábava, virtuálna realita, espoločnosť. E-learning, dištančné 

vzdelávanie, vzdelávanie využitím IKT. Softvérová firma – pojmy 

upgrade, registrácia softvéru, elektronická dokumentácia.  

  

ISP-2  Riziká informačných technológií – malvér (pojmy, detekovanie, 

prevencia), kriminalita. Etika a právo – autorské práva na softvér, 

licencia (freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, open 

source...).  

  

  

  

Metódy a formy práce – stratégia vyučovania  
Rozhovor, výklad učiteľa, demonštrácia učiteľom prostredníctvom dataprojektoru, samostatná práca žiakov s 

pracovnými listami, s učebnicami a počítačom. Samostatný prieskum, samostatná práca doma a ústna žiacka 

prezentácia vlastných projektov.  

  

Učebné zdroje  

Učebnice pre stredné školy a gymnáziá schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.   

  

Hodnotenie predmetu  
Žiak je hodnotený na základe odovzdaných projektov, prezentovaných prác, testov a písomných prác a podľa aktivít 

vyvíjaných na hodinách informatiky.  
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Učebné osnovy  
  

Informatika – 1.ročník  – inovovaná  
  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

   4  Princípy 

fungovania IKT 

(PFI-3)  

Softvér, operačný systém  Vie rozdeliť softvér podľa oblastí použitia. Vie 

charakterizovať operačný systém a efektívne ho 

používať. Vie kopírovať, vytvárať, mazať a 

presúvať súbory (priečinky). Vie vymenovať 

druhy softvéru podľa použitia. Vie rozpoznať a 

určiť typ softvéru.  

-komentovaná 

prezentácia -riadená 

práca pri počítači  
- samostatná práca  

pri počítači  

- v oblasti  

informačných a 

komunikačných 

technológií  

-osobnostný a 

sociálny rozvoj -

ochrana života a 

zdravia  

   2  Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT (KOM-2)  

Služby internetu, 

neinteraktívna 

komunikácia – e- mail 

(distribučný zoznam, 

elektronický podpis), 

diskusné fórum, blog.  

Vie vysvetliť pojem neinteraktívna komunikácia. 

Pozná princípy a demonštruje použitie e-mailu 
na konkrétnom klientovi.  

Vie vytvoriť a  

používať distribučný zoznam, vie nastaviť a 

používať elektronický podpis. Vie sa zapojiť do 

diskusného fóra. Vie rozlíšiť blog od 

spravodajstva.  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

-osobnostný a sociálny 

rozvoj  

   2  Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT (KOM-4)  

Web prehliadač, webová 

stránka, vyhľadávanie 

informácií.  

Efektívne využíva služby webu na získavanie 

informácií. Pozná rôzne spôsoby vyhľadávania 

informácií (katalóg, index, vyhľadávací stroj).  

- efektívne 
spracovanie 
informácií - tvorba 
referátu - 
samostatná práca  

pri počítači  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

- tvorba projektov a 

prezenácií  
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   2  Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT (KOM-5)  

Netiketa, bezpečnosť na 

internete, sociálne siete.  

Pozná a dodržiava netiketu. Pozná spôsoby 

ochrany počítača zapojeného v sieti a osoby na 

ňom pracujúcej. Rozpozná rôzne formy 

podvodu na internete (napr. phising, 

pharming,...) Pozná a pracuje so stránkami 

www.hoax.cz, www.bezpecnenainternete.sk, 

Pozná pojem sociálna sieť.  

- brainstorming  

- diskusia  
- samostatná práca  

pri počítači  

- v oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií -

sociálne a 

personálne  

-osobnostný a 

sociálny rozvoj - 

mediálna výchova -

multikultúrna 

výchova  

   8 Informácie okolo 

nás (ION-1)  

Informatika, údaj, 

informácia, množstvo 

informácie, znalosť, 

jednotky informácie. Zber, 

spracovanie, prezentovanie 

informácie. Písmo – forma 

kódovania. Číselné sústavy, 

údaj, číslo, znak.  

Vie vysvetliť význam pojmov údaj, informácia. 

Pozná jednotky ukladania informácií a prevody 

medzi nimi. Pozná binárnu číselnú sústavu a 

ovláda prevody medzi binárnou a desiatkovou 

sústavou. Vie ako sú reprezentované a 

kódované čísla a znaky v počítači. Pozná a vie 

použiť ASCII tabuľku na kódovanie textu.  

-komentovaná 
prezentácia  

- aplikačná metóda  

-dešifrovanie 

neznámeho textu  

- v oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií -

uplatňovať 

matematické 

myslenie  
a poznávanie v oblasti 

vedy a techniky  

-mediálna výchova  

   12  Informácie okolo 

nás (ION-4)  
Grafická informácia, 

digitalizácia obrazu, 

rastrová, animovaná grafika, 

kódovanie farieb, grafické 

formáty, animácia.  

Vie opísať postup digitalizácie obrazu.  

Pozná princíp kódovania farieb v modeli CMYK a 
RGB. Pozná rôzne grafické  
formáty (bmp, jpg, gif, png...). Vie nakresliť a 

upraviť rastrový obrázok vo vhodnom grafickom 

editore a vie ho uložiť vo vhodnom grafickom 

formáte. Vie vytvoriť jednoduchú animáciu. 

Pozná rôzne grafické editory.  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači - 

tvorba projektu -

komentovaná 

prezentácia  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

- tvorba projektov a 

prezentácií -

regionálna výchova  

   8  Informácie okolo 

nás (ION-3)  

Textová informácia – 
kódovanie, jednoduchý, 
formátovaný dokument,  
štýl, hlavička, päta, štýly, 

automatický obsah.  

Pozná princíp kódovania jednoduchého a 

formátovaného dokumentu. Vie upraviť a 

vytvoriť text pomocou štýlov. Dokáže do textu 

vložiť hlavičku, pätu, automatický obsah, 

stĺpce a tabuľku. Vie si vybrať na vytvorenie 

textovej informácie vhodný editor (notepad, 

MS Word, OpenOffice Writer...) a vie uložiť 

dokument vo vhodnom formáte (.doc, .rtf, ...)  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači - 

tvorba projektu -

komentovaná 

prezentácia  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

- tvorba projektov 

a prezentácií - 

multikultúrna 

výchova - environ. 

výchova  
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   10  Informácie okolo 

nás (ION-9)  

Prezentácia informácií, 

snímka, stránka.  

Vie vytvoriť prezentáciu s animáciami, efektmi a 

odkazmi vo vhodnej aplikácii. Vie ju uložiť ako 

web stránku. Vie prezentovať svoju prácu pred 

obecenstvom. Pozná pravidlá prezentovania, 

zásady tvorby prezentácie.  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači - 

tvorba projektu -

komentovaná 

prezentácia  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

- tvorba projektov 

a prezentácií -

osobnostný a 

sociálny rozvoj  

   18  Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie (PRG-1)  

Problém, algoritmus, etapy 

riešenia problému, rozbor 

problému, algoritmus, 

ladenie, syntax, spustenie 

programu, logické chyby.  

Vie vysvetliť význam pojmu algoritmus. Pozná 

etapy riešenia problému. Vie v programovacom 

prostredí zapísať, spustiť a odladiť jednoduchý 

algoritmus. Vie použiť základné grafické príkazy 

jazyka Pascal na vykreslenie farebných útvarov.  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači -

prezentácia ideí -

aplikačná metóda  

- korekcia 

programu  

- riešiť problémy  

-uplatňovať 
matematické myslenie a 
poznávanie v oblasti 
vedy a techniky - v 
oblasti inf.  
a kom. technológií  

- tvorba projektov a 

prezentácií  

  

  
 

Informatika – 2.ročník  – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

   20  Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie (PRG-2)  

Etapy riešenia problému – 

rozbor problému, algoritmus, 

zápis algoritmu, ladenie. 

Pojmy – príkazy (priradenie, 

vstup, výstup), riadiace 

štruktúry (podmienené 

príkazy), premenné, typy, 

množina operácií. Spôsoby 

 Pozná etapy riešenia problému. Pozná 

štruktúru a syntax príkazu priradenia,  

vstupu, výstupu a podmienených príkazov. 

Vie ich použiť v jednoduchých algoritmoch. 

Vie pracovať so základnými číselnými 

premennými a typmi. Vie zapísať 

jednoduché štruktúry diagramom.  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači -prezentácia 

ideí -aplikačná metóda  
- korekcia 

programu  

- riešiť problémy  

-uplatňovať 

matematické myslenie a 

poznávanie v oblasti 

vedy a techniky - v 

oblasti informačných a 

komunikačných 

technológií  

- tvorba projektov a 

prezentácií  
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zápisu algoritmov.  

   4  Informácie okolo 

nás (ION-2)  

Komprimácia, šifry  Pozná princíp komprimácie dát,  vie 
používať komprimačný program. Vie  
vysvetliť význam pojmov šifra, 

šifrovanie, komprimácia. Vie použiť 

jednoduché šifry.  

-komentovaná 

prezentácia -riadená 

práca pri počítači  
- samostatná práca 

pri počítači  

- v oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

osobnostný a sociálny 

rozvoj  

   12  Informácie okolo 

nás (ION-6)  
Číselná informácia,  spracovanie 
a vyhodnocovanie, tabuľkový 
kalkulátor – bunka, hárok, 
vzorec, funkcia, odkazy, grafy, 
triedenie, vyhľadávanie, 
filtrovanie.  

Vie používať tabuľkový kalkulátor  na 

spracovanie číselných informácií.  

Vie zapisovať vzorce a funkcie. Vie 

používať relatívne a absolútne 

adresovanie. Vie údaje v tabuľkách 

triediť, filtrovať a vyhľadávať.   

Vie vytvoriť vhodný graf.  

riadená práca pri 

počítači  

- samostatná práca  

pri počítači - 

tvorba projektu  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj - 

tvorba projektov a 

prezenácií  

   6  Princípy fungovania  
IKT  

(PFI-1)  

Základné pojmy – hardvér,  

softvér. Počítač – princíp práce 

počítača. Časti počítača von  
Neumannovského typu, ich 
klasifikácia.   
Vstupné, výstupné 
zariadenia. Typy vstupných a 
výstupných zariadení.  
Parametre zariadení  

  

Vie vymenovať jednotlivé časti počítača von 

Neumannovského typu. Pozná ich využitie, 

princíp fungovania a význam. Vie 

vymenovať a charakterizovať základné 

prídavné zariadenia. Pozná približné 

kapacity jednotlivých druhov pamäťových 

zariadení.  

  

- komentovaná 
prezentácia - 
samostatná práca  

pri počítači - 

tvorba projektu  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

 tvorba projektov a 

prezenácií -osobnostný 

a sociálny rozvoj  

   4  Princípy fungovania  
IKT  

(PFI-2)  

Počítačová sieť – výhody,  

architektúra, rozdelenie sietí 

podľa rozľahlosti (spôsoby 

pripojenia).  

Pozná výhody počítačovej siete.  Pozná 

rôzne druhy architektúry a topológie sietí. 

Pozná rozdelenie sietí podľa rozľahlosti. 

Pozná spôsoby pripojenia počítača do 

internetu.  

komentovaná 
prezentácia  
- diskusia  
- samostatná práca  

pri počítači  

- v oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií -

sociálne a 

personálne  

osobnostný a sociálny 

rozvoj  
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   8  Komunikácia 
prostredníctvom  
IKT   

(KOM-1)  

Internet – história,  základné 

pojmy (adresa, URL, 

poskytovateľ služieb, služby, 

server-klient, protokol, 

štandard).  

Pozná princípy fungovania internetu  a 

niektoré jeho služby. Pozná význam 

pojmov URL adresa, poskytovateľ služieb, 

server-klient, protokol, štandard.  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

-osobnostný a sociálny 

rozvoj  

   4  Komunikácia 
prostredníctvom  
IKT   

(KOM-3)  

Služby internetu – 

interaktívna komunikácia,  IP 

telefónia, Web2, Digitálna 

televízia.   

Vie vysvetliť pojmy interaktívna 
komunikácia,   
IP telefónia. Vie sa zapojiť do chatu, vie 

nainštalovať a používať Instant Messenger. 

Pozná možnosti web2.0 a digitálnej 

televízie.  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

-osobnostný a sociálny 

rozvoj  

   8  Informačná 

spoločnosť   

(ISP-1)  

Informatika (použitie, 

dôsledky a súvislosti)  v 

rôznych oblastiach – 

administratíva, elektronická 

kancelária, vzdelávanie, 

šport, umenie, zábava, 

virtuálna realita, 

espoločnosť. E-learning, 

dištančné vzdelávanie, 

vzdelávanie využitím IKT. 

Softvérová firma – pojmy 

upgrade, registrácia softvéru, 

elektronická dokumentácia.  

Pozná súčasné trendy a možnosti IKT,  ich 

limity, riziká. Pozná výhody a možnosti e-

learningu a dištančného vzdelávania. Vie 

vymedziť kladné a záporné stránky 

informačnej spoločnosti. Pozná kultúrne, 

sociálne a zdravotné aspekty používania 

počítača a služieb internetu.  

riadená práca pri 

počítači  

- samostatná práca  

pri                                  

počítači  
-komentovaná 

prezentácia  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

  

- multikultúrna 
výchova  
- environ. 

výchova - osobnostný 

a sociálny rozvoj  
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Informatika 3.ročník  – inovovaná  

  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

  10  Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie (PRG-3)  

Programovací jazyk – 

riadiace štruktúry (cykly), 

údajové štruktúry 

(jednorozmerné pole, 

reťazec)  

 Pozná štruktúru a princíp fungovania cyklu 

s podmienkou na začiatku, s podmienkou 

na konci a so známym počtom opakovaní.  
Údajové štruktúry jednorozmerné pole a 

reťazec. Vie použiť cyklus v jednoduchých 

algoritmoch. Znázorniť cyklus diagramom, 

použiť štruktúru pole na ukladanie údajov v 

algoritme.  
Prehľadávať pole lineárne, použiť údajový 

typ reťazec v jednoduchých algoritmoch.  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači - 
prezentácia ideí  

- aplikačná 

metóda  

- korekcia 

programu  

- riešiť problémy  

-uplatňovať 

matematické myslenie 

a poznávanie v oblasti 

vedy a techniky - v 

oblasti informačných a 

komunikačných 

technológií  

- tvorba projektov a 

prezentácií  

  6  Informácie okolo 

nás (ION-5)  
Grafická informácia – vektorová 

grafika, grafické formáty, 

aplikácie na spracovanie 

grafickej informácie  

Pozná niekoľko vektorových editorov, 
rozdiel medzi vektorovou a rastrovou 
grafikou, výhody a nevýhody vektorovej a 
rastrovej grafiky.  
Vie použiť vektorový grafický editor na 

úpravu obrázkov, na nakreslenie 

jednoduchých vektorových obrázkov, uložiť 

vektorový obrázok v rôznych formátoch, 

exportovať vektorový obrázok do 

rastrových formátov  

- komentovaná 

prezentácia - riadená 

práca pri počítači  
- samostatná 

práca  

pri počítači  

- v oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

- tvorba projektov a 

prezentácií -

regionálna výchova  
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  4  Informácie okolo 

nás (ION-7)  

Zvuková informácia – 
digitalizácia  
 zvuku, zvukové formáty, 

aplikácie na nahrávanie, 

spracovanie, konverziu a 

prehrávanie zvuku  

Pozná aplikácie na prácu so zvukom.  

Pozná rôzne zvukové formáty (WAVE, MP3, 
OGG, RA, WMA...). Pozná pojem karaoke a 
formát MIDI.  
Pozná princíp digitalizácie zvuku a vie 

vypočítať veľkosť zvukového súboru, 

zaznamenať do počítača zvukový záznam, 

použiť aplikáciu na konvertovanie zvuku, 

zvukový záznam upraviť (orezať) a uložiť ho 

v rôznych formátoch   

riadená práca pri 

počítači  

- samostatná práca  

pri počítači - 

tvorba projektu  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

osobnostný a 

sociálny rozvoj - 

tvorba projektov a 

prezenácií  

  4  Informácie okolo 

nás (ION-8)  
Grafická informácia – 

digitalizácia videa, animovaná 

grafika, video, formáty, 

aplikácie na spracovanie videa.  

Pozná aplikácie na prácu s digitálnym 
videom, rôzne video formáty (napr. MPEG, 
AVI, MOV, WMV, RA), aplikácie na tvorbu 
animovanej grafiky.  
Vie zaznamenať na digitálnu kameru alebo 

fotoaparát videozáznam, použiť aplikáciu na 

konvertovanie videa, videozáznam upraviť 

(napr. skrátiť) a uložiť ho v rôznych 

videoformátoch a vytvoriť jednoduchú 

animáciu 

- komentovaná 
prezentácia - 
samostatná práca  

pri počítači - 

tvorba projektu  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

 tvorba projektov a 

prezenácií - 

osobnostný a 

sociálny rozvoj  

  6  Informácie okolo 

nás (ION-10)  
Prezentácia  informácií na 

webovej stránke. Aplikácie na 

tvorbu webových stránok. 

Zásady tvorby webovej 

stránky  

Pozná  pojem hypertext, princípy a 
zásady tvorby webovej stránky, 
základné tagy jazyka HTML.  

 Vie uložiť ľubovoľný dokument ako súbor 

.htm alebo .html, vytvoriť v Poznámkovom 

bloku alebo inom textovom editore 

jednoduchú stránku obsahujúcu nadpisy, 

text, obrázky a odkazy na iné stránky, 

obrázky, videá   

komentovaná 
prezentácia  
- diskusia  

- samostatná práca  

pri počítači  

- v oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií -

sociálne a 

personálne  

osobnostný a sociálny 

rozvoj  

  3 Informačná 

spoločnosť   

(ISP-2)  

Riziká informačných  

technológií – malvér 

(detekovanie a prevencia), 

počítačová kriminalita. Etika a 

právo – autorské práva na 

softvér, licencia.  

Pozná pojem malvér a rôzne druhy malvéru 

(vírusy, trójske kone, červy, spyware, 

adware..), antivírusové programy, pojmy 

licencia, multilicencia, autorské právo, 

komerčný softvér, freeware, shareware, 

opensource, public domain.  
Vie používať antivírusový program na 

detekciu malvéru  

- riadená práca 

pri počítači  

- samostatná 

práca  

pri počítači  

- k celoživotnému 

učeniu sa - v oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

- osobnostný a sociálny 

rozvoj  



 

 

Programovanie  
 

Programovanie 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 0 0 0 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

0 0 0 0 

 

  

Charakteristika predmetu Programovanie rozširuje a prehlbuje vedomosti z nižších ročníkov strednej 

školy. Úlohou školy je pripraviť žiaka na úspešné zvládnutie maturitných skúšok, prijímacích skúšok na 

vysoké školy a na ďalšie štúdium na vysokej škole.  

 

Obsah predmetu  
informatika je rozdelený do 6 tematických okruhov:  

- Informácie okolo nás (IOF)  

- Princípy fungovania IKT (PFI)  

- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (PRG)  

- Informačná spoločnosť (ISP)  

- Voliteľný okruh podľa výberu študentov (VOK) - Systematizácia poznatkov (SYS).  

  

Ciele predmetu 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 technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.  

  

Rozvrhnutie tematických okruhov   

  

Kompetencie žiakov  
Rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém.  

Rozvíjať programátorské zručnosti.  

Pracovať v prostredí bežných aplikačných programov (nezávisle od platformy).  

Naučiť sa efektívne vyhľadávať informácie.  

Rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie (spolupracovať v skupine pri riešení problému,...verejne 

so skupinou o ňom referovať).  

Nadobúdať schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný projekt, 

sformulovať problém .... robiť závery).  



 

 

Rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť ..... Rešpektovať 

intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, ... Pochopiť sociálne, etické a 

právne aspekty informatiky.  

  

Hodnotenie a klasifikácia  
Žiak bude hodnotený na základe prezentovaných referátov, vlastných prác, na základe odovzdaných 

projektov a testov  

  

Metódy a formy práce – stratégia vyučovania  
Rozhovor, výklad učiteľa, demonštrácia učiteľom prostredníctvom dataprojektoru, samostatná práca žiakov 

s pracovnými listami, s učebnicami a počítačom.  

Samostatný prieskum, samostatná práca doma a ústna žiacka prezentácia vlastných projektov a referátov.  

  

Učebné zdroje  
Učebnice pre stredné školy a gymnáziá schválené ministerstvom školstva Slovenskej republiky.  

  

  

 



 

 

Učebné osnovy predmetu  

Programovanie  Počet 

hodín  
očakávaný výstup  prierezové témy  

učivo  
Programovanie – opakovanie  10 Pozná etapy riešenia problému. Vie použiť štruktúru a syntax príkazu 

priradenia, vstupu, výstupu, podmienených príkazov a cyklov v 

algoritmoch. Vie zapísať štruktúry a cykly diagramom. Vie použiť 

štruktúru pole na ukladanie údajov v algoritme. Vie pracovať s 

číselnými premennými a typmi. Vie prehľadávať pole lineárne, 

použiť údajový typ reťazec.  

  

Procedúry a funkcie – lokálne, 

globálne premenné, podprogramy s 

parametrom volaným hodnotou alebo 

menom, rekurzia.  

10  Vie vysvetliť pojmy podprogram, lokálna a globálna premenná, 

podprogram s parametrom volaným hodnotou a volaný menom, 

rekurzia. Pozná štruktúru procedúr a funkcií.  

Vie vysvetliť ako procesor reaguje pri volaní podprogramov. Vie na 

jednoduchom príklade vysvetliť vnáranie sa do a vynáranie sa z 

rekurzívneho podprogramu.  

  

Súbory – textové a typové súbory.  7  Vie vysvetliť význam a prácu so zložitejšími údajovými 

štruktúrami – textové a typové súbory. Dokáže ich využiť v 

jednoduchých algoritmoch.  

  

Dynamické údajové štruktúry – smerník, 

zoznam, zásobník, rad, strom. Tvorba 

knižníc.  

8  Pozná dynamické údajové štruktúry – smerník, zoznam, 

zásobník, rad, strom. Vie tieto údajové štruktúry použiť v 

algoritmoch. Vie vytvoriť vlastnú knižnicu pre tieto údajové 

štruktúry.  

  

Triedenia – Bubble, Insert, Max.  

Binárne vyhľadávanie. Triedenia 
rekurzívne – Merge, Quick, Heap.  

Časová zložitosť algoritmov.  

8  Pozná a vie vysvetliť princíp jednotlivých typov triedenia. Triedenia 

Bubble, Insert a Max vie samostatne naprogramovať. Dokáže 

porovnať časovú zložitosť algoritmov.  

  

Databázové systémy – MS Access alebo 

OpenOfficeBase, tvorba tabuliek, zápis 

do tabuliek, formuláre, zostavy, filtre, 

relácie, import údajov.  

8  Pozná význam použitia databáz v praxi. Pozná základné vlastnosti a 

funkcie databázových systémov. Vie vo vhodnom editore vytvoriť 

jednoduchú databázu (alebo importovať údaje), vie vytvárať 

formuláre a zostavy. Vie použiť filtre.  

  

Geografický informačný systém – 

základné vlastnosti a funkcie.  
2  Vie vysvetliť význam pojmu GIS – pozná jeho základné vlastnosti a 

funkcie. Vie kde a akým spôsobom sa GIS využíva v bežnom živote.  
  



 

 

Počítačové siete – referenčný model 

ISO/OSI, služby internetu – ftp, telnet, 

zariadenia v sieti, pravidlá komunikácie  

4  Demonštruje službu FTP - vie vysvetliť princíp, presúvať sa v 

priečinkoch, kopírovať súbory zo servera, ukladať priečinky a súbory 

na vzdialený počítač. Pozná službu telnet. Vie popísať referenčný 

model ISO/OSI a jednotlivé jeho vrstvy. Pozná pojem IP, IPv6,DNS3  

  

Programovanie interaktívnych projektov.  10  Vie využiť predchádzajúce poznatky a zručnosti z programovania na 

vytvorenie a odladenie jednoduchého interaktívneho projektu  
  

 

  

  Systematizácia poznatkov a príprava 

na MS a prijímacie skúšky.  

20  Vie pripraviť referát vo vhodnom editore na pridelenú tému a vie 

ho odprezentovať  
  

  Voľný okruh podľa výberu študentov 

(princípy počítačov, programovanie, 

diskrétna matematika).  

10      

  Systematizácia poznatkov  2      
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Fyzika  
  

Fyzika 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 2 2 1 1 

Časová dotácia za 
šk. rok 

66 66 33 33 

 

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 

porozumeniu obsahu výučby prírodných vied.   

Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá kladie pri 

budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi a objektmi. Umožňujú to žiacke 

pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. Postupne sa žiak vedie k formalizácii poznávaného 

obsahu, prípadne k matematickým vzťahom a k zovšeobecneniam v podobe teoretických pojmov.   

Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke 

bádateľské 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 

charakteristické 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 

občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi problémami ako sú zdravie, životné 

prostredie, 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   

• použitím vhodného slovníka a jazyka,   
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• 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,   formulujú hypotézu,   

• testujú hypotézu v podmienkach riadenia jednej nezávisle premennej veličiny,   plánujú experiment,   

• 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 

definované 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 

(kognitívna)   
Komunikačná   Interpersonálna   Intrapersonálna   

Používať kognitívne 

operácie.   

Tvoriť, prijať a 

spracovať informácie.   
Akceptovať skupinové 

rozhodnutia.   
Regulovať svoje 

správanie.   

Formulovať a riešiť 

problémy, používať 

stratégie riešenia.   
Vyhľadávať informácie.   Kooperovať v skupine.   

Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém.   
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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 

diskusiu o odbornom 

probléme.  
  

Myslieť tvorivo a 

uplatniť jeho výsledky.        

  

  

NÁVRH TÉM PREDMETU   

  

1. Pozorovanie, meranie, experiment   

2. Sila a pohyb   

3. Energia okolo nás    

4. Elektrina a magnetizmus   

5. Vlastnosti kvapalín a plynov   

6. Periodické deje    

7. Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta   

  

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 

vzdelávacieho štandardu.   

• Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a 

správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu 

žiaka.   

• Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopnosti práce s textom formou hodnotenia správ zo 

samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. Úroveň kombinovaných 

verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť 



 

190  

prostredníctvom prezentácie projektov a prezentácií v Power Pointe podľa kritérií na základe vzájomnej 

dohody učiteľov.   
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Učebné osnovy  
  

Fyzika – 1.ročník  – inovovaná  
 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

12  POZOROVANIE,  
MERANIE,  
EXPERIMENT  

bezpečnosť, ochrana zdravia, 

ochrana prírody, fyzika ako veda, 

pozorovanie, pokus, meranie, 

fyzikálna veličina, skalár, vektor, 

fyzikálna jednotka, sústava 

jednotiek SI, meranie veličín, 

chyby merania, meranie dĺžky 

telesa posuvným meradlom, 

pokusné pozorovanie pohybu 

guľôčky po naklonenej a 

vodorovnej rovine, meranie 

veľkosti sily trenia pri šmykovom 

trení,  experimentálne štúdium 

vzájomných premien 

mechanických foriem energie, 

energia potravín. energia v 

našom organizme, 

objavovateľský a overovací 

experiment  

žiak vie:pozná zásady bezpečnosti, význam fyziky v rôznych 

oblastiach, používať základné fyzikálne veličiny a ich jednotky 

v SI, vyjadriť odvodené jednotky pomocou základných 

jednotiek SI, rozlíšiť vektorové a skalárne fyzikálne veličiny, 

sčitovať, odčitovať a násobiť vektor číslom, charakterizovať 

chyby merania, uviesť spôsoby ich eliminácie, vysvetliť ako 

súvisí chyba merania s kreslením čiary, ktorá aproximuje 

fyzikálnu závislosť získanú meraním, používať meracie 

prístroje poskytnuté učiteľom obvyklým spôsobom a 

bezpečne, používať fyzikálne veličiny pri opise pozorovaných 

javov a dejov, rozlíšiť a klasifikovať deje s rôznymi časovými 

rozvojmi, merať treciu silu silomerom a porovnať odmerané 

hodnoty s vypočítanou hodnotou, určiť koeficient trenia 

experimentálne odlíšiť sily statického trenia (v pokoji) a 

dynamického trenia (za pohybu), vysvetliť, ktorú z meniacich 

sa veličín použijeme pri opise deja,   navrhnúť cieľ , metódu a 

aparatúru experimentu, vysloviť hypotézu, opísať rozdiel 

medzi poznatkami získanými pomocou objaviteľského a 

overovacieho experimentu   

rozhovor, 

diskusia, výklad, 

riešenie úloh, 

demonštrácia 

experimentu, 

postupu činnosti, 

samostatná práca 

žiakov, 

spracovanie 

nameraných 

údajov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna, 

intrapersonálna  

dodržiavanie zásad 
bezpečnosti v 
triede, 
enviromentálna 
výchova, osobný a 
sociálny  
rozvoj,rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupine, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti   
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15  KINEMATIKA  teleso, hmotný bod, vzťažná 
sústava, pokoj a pohyb,  
trajektória a dráha, rovnomerný 

a nerovnomerný pohyb,  

rýchlosť, dráha, rovnomerne 

zrýchlený a spomalený 

priamočiary pohyb, zrýchlenie, 

spomalenie, graf dráhy, rýchlosti 

a zrýchlenia,  voľný pád, 

zrýchlenie VP, rovnomerný 

pohyb po kružnici, obvodová 

rýchlosť, uhlová rýchlosť, 

perióda, frekvencia, dostredivé 

zrýchlenie    

definovať pojem hmotný bod, mechanický pohyb a vzťažná 

sústava, vysvetliť relatívnosť pokoja a pohybu, určiť polohu 

HB pomocou súradníc, rozlíšiť pojmy trajektória a dráha, 

definovať a vyjadriť vzťahom priemernú a okamžitú rýchlosť, 

znázorniť graf dráhy a rýchlosti pre RPP, charakterizovať a 

matematicky vyjadriť vzťahy pre okamžitú rýchlosť, 

zrýchlenie RZPP, RSPP, graficky znázorniť graf dráhy, rýchlosti 

a zrýchlenia a využívať ich pri riešení slovných úloh,  opísať a 

matematicky vyjadriť parametre voľného pádu telesa, 

charakterizovať pohyb HB po kružnici, pomenovať a pozžívať 

veličinové vzťahy v príkladoch  

rozhovor, diskusia, 

výklad, riešenie 

úloh, 

demonštrácia 

experimentu,  

samostatná práca 

žiakov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna, 

intrapersonálna  

enviromentálna 

výchova, osobný a 

sociálny rozvoj, 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine  

10  DYNAMIKA  sila, znázornenie sily, meranie sily, 
Newton, silomer, druhy  
síl, skladanie síl,  rozklad sily na 

zložky s danými smermi , operácie 

s vektormi, naklonená rovina, 

trecia sila, koeficient trenia,  

inerciálna a neinerciálna vzťažná 

sústava, zotrvačnosť, zákon 

zotrvačnosti, zákon sily, hybnosť, 

zákon akcie a reakcie, zákon 

zachovania hybnosti, zotrvačná 

sila, dostredivá sila  

definovať silu a jej jednotku, znázorniť silu, ilustrovať na 

príkladoch účinky sily, vysvetliť vektorový charakter sily, 

pomenovať sily pôsobiace na teleso(HB), riešiť úlohy na 

skladanie síl z praxe, rozložiť tiažovú silu pôsobiacu na teleso 

na naklonenej rovine, vysvetliť ako a prečo pomáha NR v 

praxi,vysvetliť rozdiel medzi statickým a dynamickým trením, 

vysvetliť, kedy trenie potrebujeme a kedy a ako sa ho 

snažíme obmedziť, opísať valivé trenie, pozná rozdiel medzi 

inerciálnou a neinerciálnou vzťažnou sústavou a vie uviesť 

príklad, definovať Newtonove pohybové zákony , chápať 

zmenu pohybového stavu ako účinok výslednice pôsobiacich 

síl, riešiť úlohy, v ktorých vystupuje vzájomná súvislosť medzi 

výslednou pôsobiacou silou, zrýchlením a hmotnosťou 

telesa, vysvetliť súvislosti medzi pohybmi telies a silami 

pôsobiacimi na telesá, používať veličinu hybnosť, zákon 

zachovania hybnosti, uviesť príklady krivočiareho pohybu v 

praxi, charakterizovať dostredivú silu  

rozhovor, diskusia, 

výklad, riešenie 

úloh, demonštrácia 

experimentu,  

samostatná práca 

žiakov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna, 

intrapersonálna  

enviromentálna 

výchova, osobný a 

sociálny rozvoj, 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti   
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6  MECHANICKÁ  
PRÁCA,  
ENERGIA   

mechanická práca, joule, výkon, 

príkon, účinnosť, watt, kinetická 

energia, potenciálna energia,  

nulová hladina, mechanická 

energia,  premeny mechanických 

foriem energie, zákon zachovania 

mechanickej energie  

vysvetliť prečo sa niekedy prejaví vykonaná mechanická 

práca ako teplo, inokedy ako kinetická energia, opísať, ako 

sa prejaví práca vykonaná silou pri pohybe telesa na 

vodorovnej podložke so započítaním odporových síl, 

aplikovať poznatky o práci, výkone, energii a účinnosti pri 

riešení úloh z praxe, určiť z výkonu prácu vykonanú za daný 

čas, vypočítať kinetickú energiu hmotného bodu, rozlíšiť 

fyzikálnu prácu v tiažovom poli Zeme od „fyziologicky“ 

pociťovanej práce, vysvetliť, ako súvisí práca v tiažovom poli 

Zeme s potenciálnou energiou telesa,  definovať 

mechanickú energiu a ZZME, opísať dej z hľadiska 

vzájomných premien mechanickej energie  

rozhovor, diskusia, 

výklad, riešenie 

úloh, demonštrácia 

experimentu,  

samostatná práca 

žiakov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna, 

intrapersonálna  

enviromentálna 

výchova, osobný a 

sociálny rozvoj, 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine  

6 MECHANIKA  
TUHÉHO   
TELESA  

tuhé teleso, ťažisko, moment sily, 

momentová veta, rovnovážna 

poloha, stabilita TT, moment 

zotrvačnosti, energia rotačného 

pohybu, valivý pohyb  

opísať tuhé teleso, charakterizovať ťažisko telesa,  slovne i 

vzťahom definovať moment sily a použiť ho pri riešení úloh, 

pozná podmienku rovnováhy TT a druhy rovnovážnej polohy 

TT, pozná rozdiel medzi kinetickou energiou translačného 

pohybu (hmotný bod) a celkovou kinetickou energiou 

rotujúceho telesa.   

rozhovor, diskusia, 

výklad, riešenie 

úloh, 

demonštračný 

pokus,  

samostatná práca 

žiakov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna, 

intrapersonálna  

enviromentálna 

výchova, osobný a 

sociálny rozvoj, 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti   

6  GRAVITAČNÉ 

POLE  
GP, Zem, NGZ, gravitačná sila, 

gravitačná konštanta, intenzita 

GP, homogénne a radiálne 

GP,odstredivá sila, gravitačná sila, 

tiažová sila, gravitačné a tiažové 

zrýchlenie, vrh, počiatočná 

rýchlosť, okamžitá rýchlosť, 

okamžitá poloha, doba vrhu, 

trajektória vrhu, dolet  

vysvetliť a pri riešení úloh aplikovať Newtonov gravitačný 

zákon, opísať fyzikálny význam gravitačnej konštanty, 

charakterizovať a porovnať homogénne a radiálne gravitačné 

pole, znázorniť GP pomocou vektora intenzity, rozlíšiť pojmy 

gravitačné a tiažové zrýchlenie na povrchu Zeme, určiť 

výpočtom paramatre pohybov v homogénnom tiažovom poli 

Zeme. (zvislý vrh nahor a vodorovný vrh)  

rozhovor, diskusia, 

výklad, riešenie 

úloh, 

demonštračný 

pokus,  

samostatná práca 

žiakov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna, 

intrapersonálna  

enviromentálna 

výchova, osobný a 

sociálny rozvoj, 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti   
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11  VLASTNOSTI  
KVAPALÍN A  
PLYNOV  

tekutiny, ich vlastnosti, tlak, 

Pascal, tlaková sila, Pascalov 

zákon, hydraulické zariadenie,  

hydrostatický tlak, Archimedov 

zákon, potápanie telies, tlak 

atmosféry, Torricelliho pokus, 

prúdenie tekutín, hmotnostný a 

objemový tok, rovnica spojitosti, 

ZZH, tlaková a kinetická energia 

prúdiacej kvapaliny, Bernoulliho 

rovnica, odpor prostredia, 

Newton zákon, koeficient odporu  

skúmať nestlačiteľnosť kvapalín a dobrú stlačiteľnosť plynov 
pomocou injekčnej striekačky, demonštrovať pokusy na dôkaz 

Pascalovho zákona  vysvetliť funkciu hydraulických zariadení a 
ich uplatnenie v praxi, odhadnúť a určiť výpočtom 

hydrostatický tlak v rôznych hĺbkach, vyjadriť slovne a 
vzťahom AZ, opísať dôsledky AZ, kvalitatívne poznať závislosť 

tlaku vzduchu od nadmorskej výšky, experimentálne merať 
tlak vzduchu, opísať prúdenie tekutín, použiť rovnicu 
spojitosti vo fyzikálnych úlohách ako aj v úlohách s iným 

obsahom  
(napríklad model spojenia jazdných pruhov na diaľnici),   

vykonať jednoduché experimenty potvrdzujúce Bernoulliho 

rovnicu, vysvetliť BR z hľadiska ZZME, pomenovať sily 

pôsobiace na teleso pohybujúce sa v tekutine a určiť ich 

veľkosť  

rozhovor, diskusia, 

výklad, riešenie 

úloh, 

demonštračný 

pokus,  

samostatná práca 

žiakov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna, 

intrapersonálna  

enviromentálna 

výchova, osobný a 

sociálny rozvoj, 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti   

  

  

  
Fyzika – 2.ročník  – inovovaná  

 

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

 7  ČASTICOVÁ  
STAVBA  
LÁTOK  

  

kinetická teória stavby látok, atóm, 

molekula, ión, vzájomné silové 

pôsobenie častíc, difúzia, tlak plynu, 

Brownov pohyb, modely štruktúr látok 

rôznych skupenstiev,  

žiak vie:   
vysvetliť predstavu o atómoch, molekulách a ich silovom 

pôsobení, charakterizovať dôkazy neusporiadaného 

pohybu častíc, opísať modely štruktúr látok rôznych 

skupenstiev, opísať teplotu ako  

rozhovor, 

diskusia, výklad, 

riešenie úloh, 

demonštrácia 

experimentu,  

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna, 

intrapersonálna  

dodržiavanie 
zásad 
bezpečnosti v  
triede,  

enviromentáln 
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   teplota, termodynamická teplota, 

Kelvin, teplotné stupnice, Celziov 

stupeň, teplomery, vnútorná energia 

telesa, zmeny vnútornej energie pri 

konaní práce a pri tepelnej výmene, 

tepelná výmena, teplo, hmotnostná 

tepelná kapacita, kalorimeter, 

kalorimetrická rovnica  

fyzikálnu veličinu, pozná jej jednotku a meradlo a vie merať 

teplotu, opísať teplotné stupnice, posúdiť, kedy je potrebné 

použiť pri riešení fyzikálnych problémov termodynamickú 

teplotnú stupnicu,  vysvetliť výsadné postavenie teploty –

273,15 °C, vyjadriť teplotu v Celziovej aj Kelvinovej stupnici,  
opísať premeny mechanickej energie na vnútornú energiu 

telies, diskutovať o prenose tepla na rôznych príkladoch,  

vysvetliť význačné postavenie vnútornej energie a súvislosti 

s premenou iných foriem energie na mechanickú energiu, 

charakterizovať teplo ako fyzikálnu veličinu, jej jednotku, 

opísať pojem tepelná výmena a uviesť príklady, definovať 

hmotnostnú tepelnú kapacitu slovne aj vzťahom, pozná 

kalorimeter, jeho zloženie a funkciu, vie ho experimentálne 

použiť  

postupu činnosti, 

samostatná práca 

žiakov, práca s 

literatúrou, ústne 

skúšanie, slovné 

hodnotenie 

grafov, 

spracovanie 

nameraných 

údajov, 

prezentácia, 

referát    

 a výchova, 
osobný a 
sociálny  
rozvoj,rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupine, 

prezentačné 

zručnosti  

 7  ŠTRUKTÚRA  
A  
VLASTNOSTI  
PLYNOV  

ideálny a reálny plyn, vlastnosti plynov 

ako dôsledok ich vnútornej štruktúry,  

tlak a teplota plynu, stavová rovnica 

ideálneho plynu, zákony ideálneho 

plynu,  

opísať  vlastnosti plynov ako dôsledok ich vnútornej 

štruktúry, vysvetliť pohyb molekúl v plyne, pozná príčiny 

existencie tlaku v plyne,  riešiť úlohy súvisiace so 

vzájomnou závislosťou objemu, tlaku, teploty a množstva 

ideálneho plynu v uzavretej nádobe, používa stavové 

veličiny pre popis stavu sústavy, využívať stavovú rovnicu 

ideálneho  plynu pri riešení úloh, znázorniť vzťah medzi 

stavovými veličinami v stavovom diagrame a vie čítať graf 

charakterizovať vzájomnú závislosť objemu, tlaku, teploty 

plynu v uzavretej nádobe, experimentálne merať tlak 

vzduchu v balóne  

      

  4  ŠTRUKTÚRA  
A  
VLASTNOSTI  
PEVNÝCH  
LÁTOK  

kryštalické a amorfné látky, mriežka, 

deformácia pevných látok, Hookov 

zákon, teplotná rozťažnosť pevných 

telies,  

charakterizovať vlastnosti pevných látok, uviesť konkrétne 

príklady, ich rozdelenie, opísať mriežku pri kryštalických 

látkach, jej základné vlastnosti a druhy, vysvetliť rozdiely 

medzi správaním amorfných a kryštalických látok pri 

zmenách skupenstva, opísať deformáciu pevného telesa, 

charakterizovať Hookov zákon slovne i vzťahom, použiť 

jeho vzťah pri riešení fyz. úloh, charakterizovať teplotnú 

rozťažnosť pevných telies slovne aj matematicky, uviesť 

príklady z praxe  
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 4 ŠTRUKTÚRA  
A  
VLASTNOSTI  
KVAPALÍN  

štruktúra a vlastnosti kvapalín, 

povrchová vrstva, povrchová sila, 

povrchové napätie kvapaliny, javy na 

rozhraní pevného telesa a kvapaliny, 

teplotná rozťažnosť kvapalín, 

opísať vlastnosti kvapalín ako dôsledok ich vnútornej 

štruktúry, charakterizovať povrchovú vrstvu a 

demonštrovať jej pružnosť, opísať pojem povrchové 

napätie, vysvetliť pohyb molekúl v kvapaline, opísať javy na 

rozhraní pevného telesa a kvapaliny a pozná ich príčiny, 

charakterizovať teplotnú rozťažnosť kvapalín slovne aj 

matematicky, riešiť výpočtové úlohy   

      

  15  ELEKTRICKÝ  
PRÚD v  
KOVOCH  

elektrický prúd, jednosmerný el. prúd, 
Ampér, ampérmeter, elektrický zdroj, 
elektromotorické napätie zdroja, Volt, 
voltmeter, elektrický odpor vodiča, 
Ohm, parametre vodiča, rezistor, 
spájanie rezistorov, obvod s jedným 
zdrojom a viacerými rezistormi, 
vnútorný odpor zdroja,  
Ohmov zákon pre časť a uzavretý 

obvod, závislosť odporu kovového 

vodiča od teploty, žiarovka, 

zahrievanie vodiča elektrickým 

prúdom, elektrický výkon, Watt, istič a 

jeho úloha, elektrická energia 

spotrebovaná v domácnosti, energia 

uvoľnená pri prechode 

jednosmerného prúdu, Joulovo teplo, 

elektromer, energetické straty pri 

vykurovaní bytov, zatepľovanie, nízko 

energetické domy,   

definovať el. napätie a el. prúd ako fyzikálne veličiny, pozná 
ich jednotky a meracie prístroje, merať jednosmerné 
elektrické napätie a elektrický prúd, používať voltmeter a 
ampérmeter, „prečítať“ fyzikálnu informáciu zo schémy 
elektrického obvodu a aplikovať ju pri činnosti, rozlišovať 
pojmy kovová mriežka, elektróny, ich tepelný a usmernený 
pohyb, pozná súvislosť medzi elektrickým napätím, prúdom 
a pohybom nabitých častíc vo vodiči, riešiť úlohy s využitím 
vzťahu pre závislosť elektrického odporu kovového vodiča 
od jeho geometrických rozmerov, riešiť úlohy s využitím 
vzťahu pre závislosť  

elektrického odporu kovového vodiča od jeho teploty,  

riešiť úlohy súvisiace s V-A charakteristikou vláknovej 

žiarovky,   

riešiť úlohy s využitím Ohmovho zákona, vysvetliť funkciu 

vláknovej žiarovky,  porovnať vláknovú žiarovku s činnosťou 

žiarivky, riešiť úlohy na premenu elektrickej energie na iné 

formy energie, definovať Joulovo teplo slovne aj 

matemeticky a použiť pri riešení úloh, vysvetliť funkciu 

ističa v domácnosti a obmedzenia, ktoré prináša pre príkon 

domácich spotrebičov, realizovať výpočet energie 

potrebnej na uvedenie vody do varu elektrickým varičom a 

jej ceny, vysvetliť, kde sa meria energia dodaná do bytu z 

elektrickej siete, vysvetliť ekonomickú návratnosť investícií 

do energeticky nenáročných technológií (bývanie, 

cestovanie, rekreácia, priemyselná výroba),   

rozhovor, 
diskusia, výklad, 
riešenie úloh, 
demonštrácia 
experimentu, 
postupu činnosti, 
samostatná práca 
žiakov, práca s 
literatúrou, ústne 
skúšanie, slovné 
hodnotenie 
grafov, 
spracovanie  
nameraných 

údajov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna, 

intrapersonálna  

dodržiavanie 
zásad 
bezpečnosti v 
triede,  
enviromentáln a 
výchova, osobný 
a sociálny  
rozvoj,rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupine, tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  

 4  ELEKTRICKÝ  
PRÚD  
V ELEKTROLY 
-TOCH  

elektrický prúd v kvapalinách, 

elektrolýza, Faradayove zákony 

elektrolýzy, galvanické články  

charakterizovať prechod el. prúdu kvapalinou a 

demonštrovať elektrolýzu roztokom kuchynskej soli, pozná 

Faradayove zákony elektrolýzy a využíva ich pri riešení úloh  
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  3 ELEKTRICKÝ  
PRÚD  
V PLYNOCH  
A VO VÁKUU  

elektrický prúd v plynoch, ionizácia 

plynu, výboj samostatný a 

nesamostatný, energia v plyne – 

výhrevnosť plynu  

charakterizovať prechod el. prúdu plynom, pozná rozdiel 

medzi samostatným a nesamostatným výbojom, pozná 

príklady el. výboja v praxi, vypočítať teplo získané 

spaľovaním plynu, vypočítať cenu za spotrebovaný plyn  

      

  8  STACIONÁR- 
NE  
MAGNETICKÉ 

POLE 

magnetické pole, zdroje MP, magnet, 
stacionárne MP, homogénne a 
nehomogénne MP, znázornenie MP, 
magnetické indukčné čiary, MP Zeme, 
magnetická indukcia, Tesla, 
magnetické pole v okolí vodiča s 
prúdom, Oerstedov pokus, Ampérove 
pravidlo pravej ruky, pôsobenie MP na 
vodič s prúdom, Flemingove pravidlo 
ľavej ruky,  
Ampérov zákon, pôsobenie MP na  

nabitú časticu   

opísať prejavy MP, uviesť zdroje MP, pozná pojem 
magnetická indukčná čiara, znázorniť magnetické pole 
magnetickými indukčnými čiarami, opísať magnetické pole 
v okolí vodiča s prúdom, riešiť úlohy s využitím vzťahu pre 
výpočet sily pôsobiacej na vodič s prúdom,   
aplikovať Ampérove a Flemingove pravidlo,  vysvetliť 

súvislosť medzi elektrickým prúdom a magnetickým 

poľom, vysvetliť silové pôsobenie magnetického poľa na 

vodič s prúdom aj časticu, definovať magnetickú indukciu 

slovne aj matematicky a používať vzťah pri riešení úloh, 

riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet sily pôsobiacej 

na časticu s nábojom,   

      

 4  NESTACIO- 
NÁRNE  
MAGNETICKÉ  
POLE  

Nestacionárne MP, magnetický 

indukčný tok- elektromagnetická 

indukcia.- Faradayov zákon 

elektromagnetickej indukcie, Lenzov 

zákon, energia MP cievky  

opísať jav elektromagnetickej indukcie pri prechode 

magnetu cievkou, určiť smer indukovaného prúdu a na 

základe jednoduchých príkladov určiť jeho veľkosť  

rozhovor, 
diskusia, výklad, 
riešenie úloh, 
demonštrácia 
experimentu, 
postupu činnosti, 
samostatná práca 
žiakov, práca s 
literatúrou, ústne 
skúšanie, slovné 
hodnotenie 
grafov, 
spracovanie  
nameraných 

údajov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna,i 

ntrapersonálna  

enviromentáln a 
výchova, osobný 
a sociálny  
rozvoj, rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupine  
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  13  KMITANIE  Základné pojmy - kmitavý pohyb, 

oscilátory, perióda, frekvencia, 

okamžitá výchylka, amplitúda, 

časový rozvoj deja, kinematika 

harmonického kmitavého pohybu, 

dynamika KP, pružinový oscilátor, 

matematické kyvadlo, fyzikálne 

kyvadlo, premeny energie pri 

kmitaní mechanického oscilátora, 

vlastné a nútené kmitanie 

oscilátorov, vlastná frekvencia a 

perióda kmitania, väzba, rezonancia 

oscilátorov, nežiadúce  

opísať kmitavý pohyb, definovať základné pojmy a veličiny 

opisujúce kmitavý pohyb, uviesť príklady kmitavého 

pohybu v prax, vysvetliť vzťah medzi periódou a 

frekvenciou kmitavého pohybu pre rôzne časové jednotky, 

graficky znázorniť časový priebeh harmonického kmitania, 

čítať informácie z grafov harmonického a neharmonického 

periodického deja, veličinovou rovnicou definovať okamžitú 

výchylku harmonického kmitavého pohybu a riešiť 

jednoduché úlohy, charakterizovať príčiny KP, opísať sily 

pôsobiace pri kmitaní,definovať pružinový oscilátor, opísať 

jeho parametre a matematicky vyjadriť vzťah pre periódu a 

frekvenciu vlastného kmitania  

      

   účinky rezonancie, využitie 

rezonančných javov v praxi.  
pružinového oscilátora, definovať matematické kyvadlo, 

opísať jeho parametre a matematicky vyjadriť vzťah pre 

periódu a frekvenciu vlastného kmitania MK, 

experimentálne overiť vzťah pre periódu kyvadla, 

charakterizovať jednotlivé druhy mechanickej energie v 

súvislosti s periodickým pohybom kyvadla a opísať 

premeny energie pri kmitaní, opísať nútené kmitanie a 

rozlíšiť vlastné a nútené kmitanie, definovať pojem väzba a 

uviesť príklady núteného kmitania, charakterizovať pojem 

rezonancia oscilátorov a uviesť príklady využitia javu 

rezonancie v praxi aj s ohľadom na nežiaduce účinky tohto 

javu odhadnúť aj odmerať stopkami periódu dejov v 

bežnom živote, určiť periódu periodického deja 

videomeraním, vyjadriť frekvenciu deja z hodnoty periódy 

v intervale od 1 dňa po 1 milisekundu,  objaviť z výsledkov 

experimentu faktory ovplyvňujúce periódu matematického 

kyvadla,   
naplánovať osciloskopické zobrazenie časového rozvoja 

membrány mikrofónu snímajúceho zvuk,  analyzovať grafy 

harmonického a neharmonického periodického deja, zistiť 

hodnoty z grafu závislosti okamžitej výchylky od času pre 

mechanický oscilátor.  
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Fyzika – 3.ročník  – inovovaná   

 

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

  5  

  

STRIEDAVÝ 

PRÚD  
Pojmy: striedavý prúd a napätie,    
obvod striedavého prúdu s R, L, C, 
amplitúda striedavého prúdu a 
napätia, frekvencia, rezistancia, 
induktancia, kapacitancia, fázový 
posun prúdu a napätia,  výkon 
striedavého prúdu v obvode s 
odporom,  efektívne hodnoty  
striedavého prúdu a napätia, 
generátor striedavého prúdu, rotor, 
stator, elektromotor, transformátor, 
transformačný pomer,  elektráreň, 
prenosová sústava energetiky,  

 ochrana životného 

prostredia 

Žiak vie:  aplikovať a charakterizovať jav 
elektromagnetickej indukcie,   
definovať základné pojmy ako frekvencia, amplitúda, 

efektívna hodnota striedavého prúdu a napätia, vyjadriť ich 

veličinovou rovnicou a používať ich vzťahy pri riešení úloh,  

opísať jednoduché obvody striedavého prúdu s prvkami  

R, L, C, charakterizovať  

základné  veličiny a vzťahy medzi veličinami,  

charakterizovať fázový posun prúdu a napätia v jednotlivých 

obvodoch a v časovom diagrame, definovať výkon 

striedavého prúdu a aplikovať v riešení úloh, opísať funkciu a 

hlavné časti generátora striedavého prúdu, vysvetliť 

podstatu činnosti s využitím javu elektromagnetickej 

indukcie v technike, opísať funkciu a hlavné časti 

elektromotora a prakticky predviesť princíp jeho činnosti 

pomocou modelu elektromotora,  opísať zloženie a funkciu 

transformátora,   

vysvetliť úlohu transformátora pri prenose elektrickej energie 

na väčšie vzdialenosti   

a prakticky overiť princíp jeho činnosti, opísať prenosovú 

sústavu energetiky, vymenovať a stručne charakterizovať 

rôzne druhy elektrární z hľadiska premeny energie 

vstupného materiálu, opísať výhody a nevýhody činnosti 

rôznych typov elektrární s ohľadom na životné prostredie 

rozhovor, 
diskusia, výklad, 
riešenie úloh, 
demonštrácia 
experimentu, 
postupu činnosti, 
samostatná práca 
žiakov, práca s 
literatúrou, ústne 
skúšanie, 
hodnotenie 
grafov, 
spracovanie  
nameraných 
údajov, 
prezentácia,  
referát   

 

poznávacia, 
komunikačná, 
interpersonálna 
intrapersonálna  
  

dodržiavanie 
zásad  
bezpečnosti  
v triede,   

enviromentáln 
a výchova, 
osobný a 
sociálny 
rozvoj, 
rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupine, 
prezentačné  

zručnosti  
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  7  MECHANICKÉ 

VLNENIE  
mechanické vlnenie, postupné a 

priečne mech. vlnenie,  pružné 

prostredie, izotropné prostredie, 

Huygensov princíp, vlnoplocha, 

rýchlosť vlnenia, vlnová dĺžka, 

frekvencia, vlnenie v rade bodov, 

vlnenie na vodnej hladine odraz 

vlnenia,  interferencia vlnenia, 

polarizácia vlnenia, stojaté vlnenie, 

kmitňa, uzol, chvenie mechanických 

sústav, zvuk a jeho vlastnosti- 

hlasitosť, farba a výška tónu, rýchlosť 

zvuku, meranie  
rýchlosti zvuku, sluch,  
ultrazvuk, infrazvuk, Dopplerov jav 

    

  

opísať mechanické vlnenie, definovať základné pojmy a 

veličiny opisujúce vlnenie, rozlíšiť druhy mechanického 

vlnenia – priečne a pozdĺžne, uviesť príklady mechanického 

vlnenia  v praxi, používať vzťahy medzi jednotlivými 

veličinami  - perióda, frekvencia, rýchlosť vlny, vlnová dĺžka 

pri riešení úloh, pozná Huygensov princíp vlnenia, vie 

vysvetliť pojem vlnoplocha, lúč, identifikovať skladanie a 

interferenciu vlnení na vodnej hladine,   
opísať odraz vlnenia na pevnom a voľnom konci,  vysvetliť jav 

polarizácie s využitím grafických modelov priečneho a 

pozdĺžneho vlnenia,   
ysvetliť vznik stojatej mechanickej vlny, definovať pojmy 

kmitňa, uzol, opísať chvenie mechanických sústav – strunové 

hudobné nástroje,  riešiť jednoduché úlohy súvisiace so 

stojatým vlnením na strune,  vysvetliť analógiu medzi 

stojatým vlnením na napnutej strune a stojatým vlnením vo 

vzduchovom stĺpci,   

charakterizovať zvuk, jeho vlastnosti – hlasitosť, farba, výška, 

pozná rýchlosť zvuku vo vzduchu a jeho meranie, opísať 

rýchlosť zvuku v látkach rôznych skupenstiev, pozná dôsledky 

nežiaducich účinkov nadmerného zvuku pre sluch, definovať 

infra a ultrazvuk, pozná ich aplikáciu a využitie v prírode a v 

praxi, kvalitatívne objasniť Dopplerov jav, jeho využitie v 

medicíne a doprave 

rozhovor, 
diskusia, výklad, 
riešenie úloh, 
demonštrácia 
experimentu, 
postupu činnosti, 
samostatná práca 
žiakov, práca s 
literatúrou, ústne 
skúšanie, 
hodnotenie 
grafov, 
spracovanie 
nameraných 
údajov, 
prezentácia,  
referát   

  

poznávacia, 
komunikačná, 
interpersonálna 
intrapersonálna  
  

dodržiavanie 
zásad  
bezpečnosti  

v triede,   

enviromentáln a 
výchova, osobný 
a sociálny  
rozvoj, rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupine 
prezentačné  

zručnosti  
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  5 ELEKTROMA 
GNETICKÉ   
SPEKTRUM  

elektromagnetické spektrum, 

infračervené žiarenie, ultrafialové 

žiarenie, rontgenové žiarenie, 

svetlo – viditeľné žiarenie,  

frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť 

svetla, index lomu, odraz svetla, 

lom svetla, optický hranol, úplný 

odraz svetla, disperzia svetla, 

optické spektrum – emisné, čiarové, 

spojité,  interferencia, ohyb svetla, 

difrakčná mriežka,   

opísať elektromagnetické spektrum, zaradiť infračervené a 

ultrafialové žiarenie ako EMŽ,   uviesť základné vlastnosti 

infračerveného žiarenia a vysvetliť súvislosť medzi teplotou 

telesa a emitovaným žiarením, charakterizovať príklady 

využitia v rôznych odboroch - medicína, priemysel, 

stavebníctvo, uviesť základné vlastnosti ultrafialového 

žiarenia,  

charakterizovať príklady využitia v rôznych odboroch - 

medicína, priemysel, stavebníctvo, uviesť základné vlastnosti 

röntgenového žiarenia a charakterizovať príklady využitia v 

rôznych odboroch - medicína, priemysel, vysvetliť rozdiely 

medzi ultrafialovým a röntgenovým žiarením,  

charakterizovať svetlo, definovať základné pojmy ako 

frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť svetla, lúč svetla , index 

lomu a vie vzťahy medzi nimi aplikovať pri riešení úloh,   
opísať a graficky znázorniť odraz a lom svetla, pozná zákon 

odrazu a lomu a vie ich používať v príkladoch, definovať 

pojem disperzia svetla a opísať optické spektrum, rozlíšiť 

spojité a čiarové spektrum,  objasniť rozklad svetla pomocou 

optického hranola, definovať pojem interferencia svetla a 

uviesť podmienky a príklady tohto javu,  
opísať výsledok interferencie, definovať pojem ohyb svetla a 

uviesť príklady tohto javu, charakterizovať optickú mriežku  

rozhovor, 
diskusia, výklad, 
riešenie úloh, 
demonštrácia 
experimentu, 
postupu činnosti, 
samostatná práca 
žiakov, práca s 
literatúrou, ústne 
skúšanie, 
hodnotenie 
grafov, 
spracovanie 
nameraných 
údajov, 
prezentácia,  
referát   

  

poznávacia, 
komunikačná, 
interpersonálna 
intrapersonálna  
  

dodržiavanie 
zásad  
bezpečnosti  

v triede,   

enviromentáln a 
výchova, osobný 
a sociálny  
rozvoj, rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupine 
prezentačné  

zručnosti  
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  6 OPTIKA  optické zobrazovanie, vlastnosti 
obrazu, zobrazovanie odrazom, 
zrkadlá, zobrazovacia rovnica zrkadiel, 
zobrazovanie lomom, šošovky, 
zobrazovacia rovnica šošoviek, 
ohnisková vzdialenosť, optická 
mohutnosť, oko ako  
optická sústava   

  

definovať optické zobrazovanie, opísať základné pojmy, 

vlastnosti obrazu a veličiny pri zobrazovaní, charakterizovať 

zrkadlá, graficky aj výpočtom riešiť zobrazovanie pomocou 

zrkadiel, charakterizovať šošovky, graficky aj výpočtom riešiť 

zobrazovanie pomocou šošoviek, pracovať so šošovkami, 

pozná rozdiel v zobrazovaní zrkadlami a šošovkami, opísať 

oko z fyzikálneho hľadiska, uviesť chyby oka a možnosť ich 

úpravy a vie si chrániť zrak  

  

rozhovor, 

diskusia, výklad, 

riešenie úloh, 

demonštrácia 

experimentu, 

postupu činnosti, 

samostatná práca 

žiakov, práca s 

literatúrou, ústne 

skúšanie, 

hodnotenie 

grafov, 

spracovanie  

nameraných 

údajov, 

prezentácia, 

referát   

poznávacia, 
komunikačná, 
interpersonálna 
intrapersonálna  
  

dodržiavanie 
zásad  
bezpečnosti  

v triede,   

enviromentáln a 
výchova, osobný 
a sociálny  
rozvoj, rozvíjať 
schopnosť 

kooperovať v 

skupine 

prezentačné  

zručnosti  

  



 

203  

  10  ZÁKLADY   
FYZIKY   
MIKROSVETA  

vedenie, prúdenie a žiarenie tepla, 

žiarenie čierneho telesa, fotón, 

energia fotónu, hybnosť fotónu, 

fotoelektrický jav , dualistická teória, 

de Broglieho hypotéza, atóm – modely 

atómu, elektrónový obal atómu, 

kvantovanie energie atómu,  jadro 

atómu, väzbová energia atómového 

jadra, hmotnostný úbytok, jadrové 

reakcie, syntéza a štiepenie jadra, 

reťazová štiepna reakcia, jadrový 

reaktor, prirodzená a umelá 

rádioaktivita, časový priebeh 

rádioaktívnej premeny, fyzikálne 

objekty,  prostriedky na ich 

poznávanie, lineárny rozmer od 

Slnečnej sústavy po jadro atómu   

charakterizovať vedenie, prúdenie tepla a pozná prenos 

energie žiarením a hranicu medzi infračerveným a svetelným 

žiarením, opísať čierne teleso, diskutovať o prenose tepla na 

rôznych príkladoch, riešiť úlohy s využitím vzťahu medzi 

teplotou telesa a vlnovou dĺžkou emitovaného elmag. 

žiarenia, charakterizovať fotón ako objekt mikrosveta a 

vyjadriť jeho základné vlastnosti vzťahom, riešiť úlohy pre 

výpočet energie fotónu, opísať fotoelektrický jav,  vysvetliť 

podstavu dualistickej teórie, pozná  základné pojmy de 

Broglieho hypotézy,  pozná históriu teórie modelu atómu – 

Thomson,, Rutherford, Bohr, opísať teóriu kvantovania 

energie, rozlišovať čiarové a spojité spektrum opísať jadro 

atómu a uviesť jeho vlastnosti, charakterizovať hmotnosť 

jadra v súvislosti s energiou, definovať pojem jadrové 

reakcie a rozlíšiť rôzne typy reakcii,   
charakterizovať reťazovú štiepnu reakciu a uviesť jej podstatu 

v praxi v súvislosti s jadrovými elektrárňami, pozná  jadrový 

reaktor a vie posúdiť klady a zápory jadrovej elektrárne v 

porovnaní s inými zdrojmi elektrickej energie,   
charakterizovať pojem rádioaktivita, pozná rozdiel medzi 

prirodzenou a umelou rádioaktivitou, opísať jednotlivé 

žiarenia alfa, beta a gama a pozná ich spoločné a rozdielne 

vlastnosti, charakterizovať časový priebeh rádioaktívnej 

premeny vzťahom aj graficky,   opísať mikro a mega objekty a 

pozná niektoré prostriedky na skúmanie vesmíru a objektov 

na úrovni atómu, pozná rozdiel medzi priamym a nepriamym  
pozorovaním fyzikálneho objektu,   

rozhovor, 
diskusia, výklad, 
riešenie úloh, 
demonštrácia 
experimentu, 
postupu činnosti, 
samostatná práca 
žiakov, práca s 
literatúrou, ústne 
skúšanie, 
hodnotenie 
grafov, 
spracovanie 
nameraných 
údajov, 
prezentácia,  
referát   

  

poznávacia, 
komunikačná, 
interpersonálna 
intrapersonálna  
  

dodržiavanie 
zásad  
bezpečnosti  

v triede,   

enviromentáln a 
výchova, osobný 
a sociálny  
rozvoj, rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupine 
prezentačné  

zručnosti  
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Učebné osnovy  
  

Fyzika –  4.ročník inovovaný 
 

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

  3  NESTACIO- 
NÁRNE  
MAGNETICKÉ  
POLE  

nestacionárne magnetické pole, 

magnetický indukčný tok,  

elektromagnetická indukcia Faradayov 

zákon  
elektromagnetickej indukcie, vlastná 

indukcia, indukčnosť, Lenzov zákon, 

energia MP cievky  

Žiak vie:  

charakterizovať NMP, definovať magnetický indukčný tok 

slovne aj vzťahom a pozná jeho jednotku, opísať jav 

elektromagnetickej indukcie pri prechode magnetu cievkou, 

vyjadriť Faradayov zákon elmag. indukcie vzťahom a využiť 

ho pri riešení úloh, určiť smer indukovaného prúdu a na 

základe jednoduchých príkladov určiť jeho veľkosť, vysvetliť 

pojem vlastná indukcia a indukčnosť cievky, vyjadriť energiu 

MP cievky vzťahom a použiť ho pri riešení úloh  

rozhovor, 
diskusia, výklad, 
riešenie úloh, 
demonštrácia 
experimentu, 
postupu činnosti, 
samostatná práca 
žiakov, práca s 
literatúrou, ústne 
skúšanie, 
hodnotenie 
grafov, 
spracovanie  
nameraných 

údajov, 

prezentácia, 

referát    

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna 

intrapersonálna  

dodržiavanie 
zásad 
bezpečnosti v  
triede,  

environmentál 
na výchova, 
osobný a 
sociálny  
rozvoj, rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupine, 

prezentačné 

zručnosti   

 6   KMITANIE  kmitavý pohyb, oscilátory, perióda, 
frekvencia, okamžitá výchylka, 
amplitúda, rovnovážna poloha, 
kinematika harmonického 
kmitavého pohybu, rýchlosť, 
zrýchlenie, časový rozvoj 
harmonického kmitania  a 
neharmonického  periodického deja, 
dynamika  KP, sila pružnosti, tuhosť 
pružiny, pružinový oscilátor,  
matematické kyvadlo, premeny 

opísať kmitavý pohyb, definovať základné pojmy a 

veličiny opisujúce kmitavý pohyb, uviesť príklady 

kmitavého pohybu v praxi,   

vysvetliť vzťah medzi periódou a frekvenciou kmitavého 

pohybu pre rôzne časové jednotky,  

graficky znázorniť časový priebeh harmonického kmitania, 

čítať informácie z grafov harmonického a neharmonického 

periodického deja, veličinovou rovnicou definovať okamžitú 

výchylku harmonického kmitavého pohybu a riešiť 

jednoduché úlohy, charakterizovať príčiny KP, opísať sily 

rozhovor, 

diskusia, výklad, 

riešenie úloh, 

demonštrácia 

experimentu, 

postupu činnosti, 

samostatná práca 

žiakov, práca s 

literatúrou,  

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna 

intrapersonálna  

dodržiavanie 
zásad 
bezpečnosti v 
triede,  
environmentál 

na výchova, 

osobný a 

sociálny rozvoj, 

rozvíjať 

schopnosť 
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energie pri kmitaní mechanického 
oscilátora,  vlastné a nútené 
kmitanie  oscilátorov, väzba,   
rezonancia oscilátorov, využitie  

 rezonančných javov v praxi 

pôsobiace pri kmitaní, definovať pružinový oscilátor, opísať 

jeho parametre a matematicky vyjadriť vzťah pre periódu a 

frekvenciu vlastného kmitania pružinového oscilátora, 

definovať matematické kyvadlo, opísať jeho parametre a 

matematicky vyjadriť vzťah pre periódu a frekvenciu 

vlastného kmitania MK,  
experimentálne overiť vzťah pre periódu kyvadla, 

charakterizovať jednotlivé druhy mechanickej energie v 

súvislosti s periodickým pohybom kyvadla a opísať premeny 

energie pri kmitaní, opísať nútené kmitanie a rozlíšiť vlastné a 

nútené kmitanie, definovať pojem väzba a uviesť príklady 

núteného kmitania,  
charakterizovať pojem rezonancia oscilátorov a uviesť 

príklady využitia javu rezonancie v praxi aj s ohľadom na 

nežiaduce účinky tohto javu 

kooperovať v  

 6 STRIEDAVÝ 

PRÚD  
striedavý prúd a napätie,  obvod 

striedavého prúdu s R, L, C, amplitúda 

striedavého prúdu a napätia,  

rezistancia, induktancia, kapacitancia, 

fázový posun prúdu a napätia,  výkon 

striedavého prúdu v obvode s 

odporom,  efektívne hodnoty  

striedavého prúdu a napätia, 

generátor striedavého prúdu, rotor, 

stator, elektromotor, transformátor, 

transformačný pomer,  elektráreň, 

prenosová sústava energetiky, 

ochrana životného prostredia   
 

    

 5 MECHANICKÉ  
VLNENIE  
 

mechanické vlnenie, postupné a 

priečne mech. vlnenie,  pružné 

prostredie, izotropné prostredie, 

Huygensov princíp, vlnoplocha,  

opísať mechanické vlnenie, definovať základné pojmy a 

veličiny opisujúce vlnenie, rozlíšiť druhy mechanického 

vlnenia – priečne a pozdĺžne, uviesť príklady mechanického 

vlnenia  v praxi, používať vzťahy medzi  

rozhovor, 

diskusia, výklad 

riešenie úloh 

poznávacia, 

komunikačná, 

interpersonálna 

intrapersonálna 

dodržiavanie 

zásad 

bezpečnosti v  

triede 
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   rýchlosť vlnenia, vlnová dĺžka, 
frekvencia,  odraz vlnenia,  
interferencia vlnenia, stojaté 
vlnenie, kmitňa, uzol, chvenie 
mechanických sústav, zvuk a jeho 
vlastnosti, rýchlosť zvuku, 
meranie rýchlosti zvuku,   
ultrazvuk, infrazvuk, Dopplerov jav 

    

  

  

  

  

jednotlivými veličinami  - perióda, frekvencia, vlnová 

dĺžka pri riešení úloh, pozná Huygensov princíp vlnenia, 

vie vysvetliť pojem vlnoplocha, lúč, opísať odraz vlnenia 

na pevnom a voľnom konci, opísať interferenciu vlnenia 

a jej prejavy,   
vysvetliť vznik stojatej mechanickej vlny, definovať 

pojmy kmitňa, uzol, opísať chvenie mechanických 

sústav – strunové hudobné nástroje, charakterizovať 

zvuk, jeho vlastnosti – hlasitosť, farba, výška, pozná 

rýchlosť zvuku vo vzduchu a jeho meranie, opísať 

rýchlosť zvuku v látkach rôznych skupenstiev, pozná 

dôsledky nežiaducich účinkov nadmerného zvuku pre 

sluch, definovať infra a ultrazvuk, pozná ich aplikáciu a 

využitie v prírode a v praxi,   

kvalitatívne objasniť Dopplerov jav, jeho využitie v 

medicíne a doprave  

demonštrácia 
experimentu, 
postupu činnosti, 
samostatná 
práca žiakov, 
práca s 
literatúrou, 
ústne skúšanie, 
hodnotenie 
grafov, 
spracovanie  
nameraných 

údajov, 

prezentácia, 

referát  

  environmentál 
na výchova, 
osobný a 
sociálny rozvoj, 
rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupine, tvorba 
projektu a 
prezentačné  

zručnosti  

  

  

 4  ELEKTROMAGNETICKÉ  
SPEKTRUM  

  

elektromagnetické spektrum, 

infračervené žiarenie, 

ultrafialové žiarenie,  

rontgenové žiarenie, fyzikálna 

podstata informácie, analógový 

a digitálny signál, fyzikálna 

podstata uchovávania  

informácii  

  

  

opísať elektromagnetické spektrum, zaradiť 

infračervené a ultrafialové žiarenie ako EMŽ,   uviesť 

základné vlastnosti infračerveného žiarenia a 

vysvetliť súvislosť medzi teplotou telesa a 

emitovaným žiarením, charakterizovať príklady 

využitia v rôznych odboroch - medicína, priemysel, 

stavebníctvo,  uviesť základné vlastnosti 

ultrafialového žiarenia, charakterizovať príklady 

využitia v rôznych odboroch - medicína, priemysel, 

stavebníctvo, uviesť základné vlastnosti 

röntgenového žiarenia a charakterizovať príklady 

využitia v rôznych odboroch - medicína, priemysel, 

vysvetliť rozdiely medzi ultrafialovým a röntgenovým 

žiarením, oceniť úlohu aplikovaného výskumu, 

rýchlosti aplikácie nových poznatkov základného 

výskumu, oceniť úlohu štandardizácie a normalizácie 

v technike  

rozhovor, 
diskusia, výklad, 
riešenie úloh, 
demonštrácia 
experimentu,  
postupu činnosti, 

samostatná 

práca žiakov, 

práca s 

literatúrou, 

ústne skúšanie, 

hodnotenie 

grafov, 

spracovanie 

nameraných 

údajov, 

prezentácia, 

referát  

poznávacia, 
komunikačná, 
interpersonálna 
intrapersonálna  
  

  

dodržiavanie 
zásad 
bezpečnosti v  
triede,  

environmentál 
na výchova, 
osobný a 
sociálny rozvoj, 
rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupine, tvorba 
projektu a 
prezentačné  

zručnosti  
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  5 OPTIKA  
  

  

Svetlo, frekvencia, vlnová dĺžka, 
rýchlosť svetla, index lomu, odraz 
svetla, lom svetla, úplný odraz 
svetla, disperzia svetla, optické 
spektrum, interferencia, ohyb 
svetla, optické zobrazovanie, 
zobrazovanie odrazom, zrkadlá, 
zobrazovacia rovnica zrkadiel, 
zobrazovanie lomom, šošovky, 
zobrazovacia rovnica šošoviek, 
ohnisková vzdialenosť, optická 
mohutnosť, oko ako optická  
sústava   

 

charakterizovať svetlo, definovať základné pojmy ako 
frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť svetla, lúč svetla , 
index lomu a vie vzťahy medzi nimi aplikovať pri riešení 
úloh,   
opísať a graficky znázorniť odraz a lom svetla, pozná 

zákon odrazu a lomu a vie ich používať v príkladoch, 

definovať pojem disperzia svetla a opísať optické 

spektrum, rozlíšiť spojité a čiarové spektrum, objasniť 

rozklad svetla pomocou optického hranola, definovať 

pojem interferencia svetla a uviesť podmienky a 

príklady tohto javu, opísať výsledok interferencie, 

definovať pojem ohyb svetla a uviesť príklady tohto 

javu, charakterizovať optickú mriežku, definovať 

optické zobrazovanie, opísať základné pojmy a veličiny 

pri zobrazovaní, charakterizovať zrkadlá, graficky aj 

výpočtom riešiť zobrazovanie pomocou zrkadiel, 

charakterizovať šošovky, graficky aj výpočtom riešiť 

zobrazovanie pomocou šošoviek, pracovať so 

šošovkami,  pozná rozdiel v zobrazovaní zrkadlami a 

šošovkami, opísať oko z fyzikálneho hľadiska a vie si 

chrániť zrak 

rozhovor, 

diskusia, výklad, 

riešenie úloh, 

demonštrácia 

experimentu, 

postupu 

činnosti, 

samostatná 

práca žiakov, 

práca s 

literatúrou, 

ústne skúšanie, 

hodnotenie 

grafov, 

spracovanie 

nameraných 

údajov, 

prezentácia, 

referát 

poznávacia, 
komunikačná, 
interpersonálna 
intrapersonálna  
  

  

 

dodržiavanie 
zásad 
bezpečnosti v 
triede,  
environmentál 
na výchova, 
osobný a 
sociálny rozvoj, 
rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupine, tvorba 
projektu a 
prezentačné  

zručnosti  
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 4 ZÁKLADY  
FYZIKY  
MIKROSVETA  

Vedenie, prúdenie a žiarenie tepla, 
žiarenie čierneho telesa, fotón, 
energia fotónu, hybnosť fotónu, 
fotoelektrický jav , dualistická 
teória, de Broglieho hypotéza, 
atóm – modely atómu, elektrónový 
obal atómu, kvantovanie energie 
atómu, čiarové spektrum atómu 
vodíka, laser, jadro atómu, 
väzbová energia atómového jadra, 
hmotnostný úbytok, jadrové 
reakcie, syntéza a štiepenie jadra, 
reťazová štiepna reakcia, jadrový 
reaktor, prirodzená a umelá 
rádioaktivita, časový priebeh 
rádioaktívnej premeny, fyzika 
elementárnych častíc, fyzikálne 
objekty,  prostriedky na ich 
poznávanie, lineárny rozmer od 
Slnečnej sústavy po jadro atómu, 
základný a aplikovaný výskum vo 
fyzike, aplikácie fyzikálnych  
poznatkov a postupov  

    

charakterizovať vedenie, prúdenie tepla a pozná prenos 

energie žiarením a hranicu medzi infračerveným a svetelným 

žiarením, opísať čierne teleso, diskutovať o prenose tepla na 

rôznych príkladoch, charakterizovať fotón ako objekt 
mikrosveta a vyjadriť jeho základné vlastnosti vzťahom, 

opísať fotoelektrický jav,  vysvetliť podstavu dualistickej 

teórie, pozná  základné pojmy de Broglieho hypotézy,   
pozná históriu teórie modelu atómu,   

vysvetliť postavenie experimentov a teórii vo fyzikálnom 

výskume, opísať teóriu kvantovania energie, rozlišovať 

čiarové a spojité spektrum  
charakterizovať laser, princíp jeho činnosti a využitie v 

praxi, opísať jadro atómu a uviesť jeho vlastnosti, 

charakterizovať hmotnosť jadra v súvislosti s energiou, 

definovať pojem jadrové reakcie a rozlíšiť rôzne typy 

reakcii,   

charakterizovať reťazovú štiepnu reakciu a uviesť jej podstatu 
v praxi v súvislosti s jadrovými elektrárňami, pozná  jadrový 
reaktor a vie posúdiť klady a zápory jadrovej elektrárne v 
porovnaní s inými zdrojmi elektrickej energie,   
charakterizovať pojem rádioaktivita, pozná rozdiel medzi 

prirodzenou a umelou rádioaktivitou, opísať jednotlivé 

žiarenia alfa, beta a gama a pozná ich spoločné a rozdielne 

vlastnosti, charakterizovať časový priebeh rádioaktívnej 

premeny vzťahom aj graficky,   pozná základné elementárne 

častice,  opísať mikro a mega objekty a pozná niektoré 

prostriedky na skúmanie vesmíru a objektov na úrovni 

atómu, pozná rozdiel medzi priamym a nepriamym 

pozorovaním fyzikálneho objektu, oceniť úlohu základného 

fyzikálneho výskumu 

 

rozhovor, 
diskusia, výklad, 
riešenie úloh, 
samostatná práca 
žiakov, práca s 
literatúrou, ústne 
skúšanie, 
hodnotenie 
grafov, 
spracovanie  
nameraných 
údajov, 
prezentácia,  
referát  

  

  

  

poznávacia, 
komunikačná, 
interpersonálna 
intrapersonálna  
  

  

  

dodržiavanie 
zásad 
bezpečnosti v 
triede,  
environmentál 
na výchova, 
osobný a 
sociálny rozvoj, 
rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupine, tvorba 
projektu a 
prezentačné  

zručnosti  

  

  

  

  

 

  

     



 

 

Fyzika – seminár  
  

  

Fyzika seminár 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 0 0 0 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

0 0 0 0 

 

Charakteristika predmetu  
  
Počet hodín – 3 hodiny týždenne  

Predmet je ponukou pre študentov, ktorí chcú maturovať z fyziky, pre študentov, ktorí chcú študovať na matematicko 

- fyzikálnej fakulte, prírodovedeckej fakulte, na technických fakultách. Obsahom hodín bude učivo, ktoré si študenti 

osvojili počas troch rokov štúdia fyziky. Štruktúra vyučovacích hodín bude zameraná na reprodukciu už získaných 

poznatkov žiakmi; riešenie základných typov fyzikálnych úloh a štruktúrovaných fyzikálnych úloh; na rozbor a opis 

meraní jednotlivých fyzikálnych veličín na základe zápisov z laboratórnych cvičení; na experimentálne ukážky 

fyzikálnych javov a ich popis a vysvetlenie  

Cieľ predmetu: študenti sa zamerajú na aplikáciu teoretických vedomostí do praxe pri riešení rôznych typov 

fyzikálnych úloh s využitím matematického aparátu vo fyzike.  

  

  

Obsah predmetu:  

• mechanika  

• gravitačné pole  

• molekulovo-kinetická teória látok a termodynamika  

• kmitanie a vlnenie  

• elektromagnetizmus  

• optika  

• štruktúra látok a ich makroskopické vlastnosti  

• kvantová fyzika  

• fyzika atómového obalu a jadra  

  

Kľúčové kompetencie Poznávacie:  

• formulácia a riešenie problémov, používanie stratégie riešenia  

• uplatňovanie kritického myslenia  

• nachádzanie vlastného štýlu učenia a schopnosť učiť sa v skupine  

• uplatňovanie tvorivého myslenia  

  

 



 

 

Komunikačné:  

• vytváranie, prijímanie a spracovávanie informácií  

• vyhľadávanie informácií  

• formulovanie vlastného názoru a logické argumentovanie  

  

Interpersonálne:  

• akceptovanie skupinových rozhodnutí   kooperovanie v skupine  

• tolerovanie odlišností jednotlivcov  

• schopnosť viesť diskusiu o odbornom probléme  

  

Intrapersonálne:  

• regulovanie vlastného správania  

• vytváranie si vlastného hodnotového systém  
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Učebné osnovy predmetu Fyzika – seminár  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

 2  Úvod  Úvod, organizačné 

pokyny. Maturity, cieľové 

požiadavky.  

        

 4  Pohyb 
hmotného 

bodu z  
hľadiska 

kinematického  

Absolútna a relatívna 
chyba.  
Mechanický pohyb. 

Hmotný bod. Vzťažná 

sústava. Relatívnosť 

pokoja a pohybu.  
Druhy pohybov.  
Rýchlosť a zrýchlenie. 

Tiažové zrýchlenie a jeho 

súvislosť so zemepisnou 

šírkou. Rovnomerný 

pohyb po kružnici.  

-Definovať pojem hmotný bod, mechanický pohyb a 

vzťažná sústava.  

- Opísať modely a zjednodušenia používané pri 

opise fyzikálnych situácií a riešení úloh v kinematike.  

- Vysvetliť relatívnosť pokoja a pohybu.  

- Definovať a vyjadriť vzťahom priemernú rýchlosť 
nerovnomerného pohybu.  

- Vysvetliť význam pojmu okamžitá rýchlosť telesa.  

-Vyjadriť:- vzťahom okamžitú rýchlosť a okamžité 

zrýchlenie telesa pre rôzne typy pohybov, - vzťahom 

dráhu, rýchlosť, čas a zrýchlenie rovnomerného a 

rovnomerne zrýchleného a spomaleného pohybu  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   

- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  

- individuálne  

- slovné 

hodnotenie praktických 

zručností, - hodnotenie 

grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 
prezentačné  

zručnosti  

  

rozvíjať schopnosť 
kooperovať v 
skupinách  
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 4 Zákony 
dynamiky.  

Pohyb 
hmotného 

bodu z  
dynamického 

hľadiska  

Interakcia. Sila ako vektor.  
Výslednica síl. Druhy síl 
Newtonove pohybové 
zákony. Trecia sila.  
Dostredivá sila  

  

-Ilustrovať na príkladoch silu a jej účinky (kde treba, 

zdôrazniť vektorový charakter sily).  

- Určovať pre rôzne prípady sily pôsobiace na dané 

teleso a zakresliť ich do obrázka. V prípade potreby určiť 

ich výslednicu.  

-Vysvetliť obsah pojmu izolovaná sústava hmotných 
bodov/telies.  

- Vyjadriť znenie Newtonových pohybových 
zákonov.  

-Vysvetliť fyzikálny význam Newtonových pohybových 
zákonov.  

- Definovať veličinu hybnosť slovne a príslušným 

vzťahom.  

-Vysloviť zákon zachovania hybnosti 

 -Rozhodnúť, či je daná vzťažná sústava inerciálna alebo 
neinerciálna.  

-Zdôvodniť príčinu vzniku trecej sily. Vyjadriť závislosť 

veľkosti trecej sily od iných veličín. - Rozlíšiť, opísať a 

vysvetliť rôzne druhy trenia. - Vhodne používať pojmy 

dostredivá, odstredivá a zotrvačná sila.  

- Vysvetliť stav bez tiaže. 

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  
- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne 

- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov 

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

 osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 
prezentačné  

zručnosti  

  

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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 4 Gravitačné 
pole. Zákon o 
všeobecnej 
gravitácii.  

Pohyby telies 
v gravitačnom  

poli  

Gravitačné pole. Intenzita 
GP.  
Homogénne a radiálne GP. 

Newtonov gravitačný 

zákon.  
Pohyby v homogénnom 
gravitačnom poli Zeme 
Pohyby v radiálnom 
gravitačnom poli Zeme.  
Keplerove zákony.  

-Vysloviť Newtonov gravitačný zákon. -Vyjadriť vzťah 

medzi veľkosťou vzájomných gravitačných síl 

pôsobiacich medzi dvoma HB, ich hmotnosťami a 

vzdialenosťou. -Opísať veličiny, ktoré v rovnici 

vystupujú.  

- Rozlíšiť pojmy gravitačné pole a tiažové pole, 
gravitačné zrýchlenie a tiažové zrýchlenie,  
gravitačná sila Zeme a tiažová sila Zeme na povrchu  

Zeme a v jej okolí.                                  - Opísať pohyby 

telies v homogénnom gravitačnom poli Zeme (voľný pád, 

vrh zvislý nahor, vrh zvislý nadol, vodorovný vrh).   

- Opísať šikmý vrh telies v HGP Zeme.  

- Opísať pohyby telies v RGP Zeme.  

- Odvodiť vzťah pre kruhovú rýchlosť telesa v 

radiálnom gravitačnom poli Zeme.   

-Vysvetliť význam druhej kozmickej rýchlosti. Opísať 

pohyb planét okolo Slnka podľa Keplerových zákonov.  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  
- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností,  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a sociálny 
rozvoj  
  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 
prezentačné  

zručnosti  

  

rozvíjať schopnosť 
kooperovať v 
skupinách  

  

 2  Druhy energie 
a ich  

vzájomné 
premeny.  

Práca, výkon  

Mechanická práca a jej 
jednotka. Energia Výkon a 
príkon.  

Účinnosť  

Potenciálna energia.  

Kinetická energia.  
Mechanická energia. 

Zákon zachovania 

mechanickej energie.  

- Definovať veličinu práca a jej jednotku.  

- Znázorniť pracovný diagram pri konštantnej sile. 

Vyjadriť a vysvetliť vzťah pre potenciálnu energiu telesa v 
homogénnom gravitačnom poli Zeme. Vyjadriť a vysvetliť 

vzťah pre kinetickú energiu posuvného pohybu telesa. 

Určiť celkovú mechanickú energiu izolovanej sústavy. 

Vysvetliť zákon zachovania mechanickej energie. Vysvetliť 

obsah pojmu izolovaná sústava telies. Definovať veličinu 

výkon a jeho jednotku. Určiť z výkonu prácu vykonanú za 
daný čas a používať jednotky - Ws, kWh. Vyjadriť vzťah 

medzi výkonom a  vykonanou prácou a časom, za ktorý 

bola vykonaná, veľkosťou pôsobiacej sily a veľkosťou 

rýchlosti pohybujúceho sa telesa.  

- Definovať veličinu účinnosť a vyjadriť vzťah medzi  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  
- individuálne  

- slovné 

hodnotenie  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 
prezentačné  

zručnosti  

  

rozvíjať schopnosť 
kooperovať v 
skupinách  
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    účinnosťou, vykonanou prácou a dodanou energiou, 

výkonom a príkonom.  

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  
  

 3  Mechanika 

tuhého telesa  
Tuhé teleso. Otáčavý a 

translačný pohyb TT. 

Moment sily.  

Momentová veta. Ťažisko 

telesa. Rovnovážna 

poloha tuhého telesa.  
Stabilita telies.  

Kinetická energia 

rotujúceho telesa a 

moment zotrvačnosti.  

- Vysvetliť stály tvar a objem pevných telies na 

základe časticovej štruktúry látok.  

-Definovať tuhé teleso.   
- Definovať pojmy - pôsobisko sily, vektorová 
priamka sily.  

- Definovať rameno sily.   

- Vysvetliť otáčavé účinky sily pôsobiacej na tuhé 
teleso v závislosti od veľkosti pôsobiacej sily a od 
vzdialenosti vektorovej priamky sily od osi otáčania.  

Aplikovať závislosti v rôznych situáciách.  

. Definovať veličinu moment sily vzhľadom na os 

otáčania, kolmú na smer sily, ako veličinu vyjadrujúcu 

otáčavý účinok sily na teleso.  

- Vysvetliť momentovú vetu.  

-Definovať pojem ťažisko a určiť polohu ťažiska telesa.  

- Definovať rovnovážnu polohu tuhého telesa a 

rozhodnúť, či je teleso v rovnovážnej polohe. - Porovnať 

kvalitatívne stabilitu dvoch telies.  

- Vysvetliť, čo je mierou stability telies.  

- Vysvetliť závislosť kinetickej energie rotujúceho 

telesa od iných fyzikálnych veličín.  

- Charakterizovať kvalitatívne veličinu moment 

zotrvačnosti   

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   

- diskusia,  
- práca s 
literatúrou, - samostatné 
a skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  

- frontálne  
- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 
prezentačné  

zručnosti  

  

rozvíjať schopnosť 
kooperovať v 
skupinách  
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 3 Mechanika 

kvapalín a 

plynov  

Hydrostatika, 
hydrodynamika. Tlak 
ako fyzikálna veličina. 
Pascalov zákon.  
Hydrostatický tlak.  
Archimedov zákon. 
Vztlaková sila a ponor 
telies v kvapaline.  
Prúdenie kvapaliny.  
Hmotnostný tok. Rovnica 

spojitosti toku 

Bernoulliho rovnica. 

Hydrodynamický paradox. 

Obtekanie telies, odpor 

prostredia  

-Zdôvodniť: nestálosť tvaru kvapalných telies 

pomocou ich molekulovej štruktúry. rozdielnu 

tekutosť kvapalín. Vysloviť Pascalov a  

Archimedov zákon.                                                       

- Poznať rozdiely medzi reálnou a ideálnou 
kvapalinou. Definovať veličinu tlak a jej jednotku. 
Vysvetliť pojmy tlaková sila, hydrostatická tlaková sila, 
hydrostatická vztlaková sila, hydrostatický tlak.  
Objasniť príčinu hydrostatickej tlakovej sily a 

hydrostatickej vztlakovej sily, pôsobiacej na teleso 

ponorené do kvapaliny. Vyjadriť vzťahom závislosť 

veľkosti vztlakovej hydrostatickej sily od iných 

veličín. Rozhodnúť a zdôvodniť v jednotlivých 

prípadoch, či teleso z danej látky bude v kvapaline 

plávať, vznášať sa, alebo klesne ku dnu. Zdôvodniť 

pomer medzi objemom ponorenej časti telesa a 

objemom jeho vynorenej časti pri plávaní telesa. - 

Vysvetliť pojmy hydrostatický a hydrodynamický 

paradox.  

- Objasniť príčinu atmosférického tlaku a jeho 
zmeny veľkosti so vzdialenosťou od povrchu Zeme. 
Poznať hodnotu normálneho tlaku.  

- Definovať ustálené a neustálené prúdenie 
kvapaliny.  

- Poznať súvislosť medzi tlakom v kvapaline a 
tlakovou energiou jednotkového objemu kvapaliny.  
- Vyjadriť vzťah medzi kinetickou energiou 

jednotkového objemu prúdiacej  kvapaliny a veľkosťou 

jej rýchlosti. Opísať tento vzťah. - Zdôvodniť rozdiel 

medzi prúdením reálnej a ideálnej kvapaliny a plynu.  

- -Vysvetliť obsah pojmov odpor prostredia, 

odporová sila. Vysvetliť príčinu vzniku odporovej sily pri 

vzájomnom pohybe telesa a tekutiny. Opísať závislosť 

veľkosti odporovej sily od iných veličín. - Vysvetliť príčinu 

vzniku aerodynamickej sily. Rozlíšiť pojmy odporová 

aerodynamická sila a vztlaková aerodynamická sila. 

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  
- práca s 
literatúrou, - samostatné 
a skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  
- individuálne  

- slovné 

hodnotenie praktických 

zručností, - hodnotenie 

grafov 

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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 4  Základné 
poznatky  
kinetickej  

teórie stavby 
látok.  

Termodynami 
ka  

 Kinetická teória stavby 
látok. Brownov pohyb a  
difúzia. Tlak Teplo. 
Teplota. Teplotné 
stupnice Tepelná 
výmena. Hmotnostná 
tepelná kapacita. 
Kalorimetrická rovnica  
Vnútorná energia a jej 

zmeny. Prvý a druhý 

termodynamický zákon.   

- Vysvetliť podstatu KTSL. Vysvetliť kvalitatívne 
difúziu a Brownov pohyb.  

- Znázorniť a vysvetliť graf závislosti výslednej sily, 

pôsobiacej medzi dvoma časticami od vzd. častíc.  

- Opísať a porovnať model štruktúry pevnej látky, 
kvapaliny a plynu.  

-Vysvetliť vznik rovnovážneho stavu termodynam.sústavy.  

-Charakterizovať rovnovážny dej, tepelne IS. - 

Charakterizovať Celziovu a termodynam. teplotnú 

stupnicu.  

- Charakterizovať vnútornú energiu telesa (sústavy).  

-Vysvetliť zmenu vnútornej energie konaním práce a 
tepelnou výmenou.  

- Vyjadriť vzťah medzi teplom prijatým alebo 
odovzdaným telesom a zmenou jeho teploty.  

-Charakterizovať veličinu tepelná kapacita telesa, 
hmotnostná tepelná kapacita látky.  
• Opísať kalorimeter a vysvetliť jeho použitie, určiť 

hmotnostnú tepelnú kapacitu pevnej látky pomocou 

kalorimetra - eperimentálne  

Vysvetliť I. termodynamický zákon, prenos vnútor. energie 

vedením, prúdením a žiarením 

  Výklad,  
- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  

- práca s literatúrou, 
- samostatné a skupinové 
práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  

- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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 5  Štruktúra a 

vlastnosti 

plynov  

Štruktúra a vlastnosti 

plynov. Ideálny plyn. 

Stredná kvadratická 

rýchlosť molekúl plynu. 

Stavová rovnica 

ideálneho plynu. Deje s 

ideálnym plynom.  
Energetické hľadisko 
dejov s ideálnym 
plynom.  
  

• Definovať ideálny plyn.  

• Definovať a určiť strednú kvadratickú rýchlosť 

pohybu molekúl a ich strednú kinetickú energiu. • Opísať 

kvalitatívne tlak plynu z molekulového hľadiska.  
• Vysvetliť vzťahy medzi veličinami v stavovej 
rovnici ideálneho plynu.  
• Vymenovať, charakterizovať a porovnať tepelné 
deje s ideálnym plynom.  
• Opísať zmeny energie pri dejoch s ideálnym 
plynom.  

• Určiť prácu plynu pri rôznych tepelných dejoch.  

• Charakterizovať a opísať adiabatický tepelný dej.  
• Formulovať a vysvetliť druhý termodynamický 

zákon.  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  
- práca s 
literatúrou, - samostatné 
a skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  

- frontálne  
- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

 osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
   

   

 3  Štruktúra a 

vlastnosti 

kvapalín  

Štruktúra a vlastnosti 
kvapalín. Povrchová 
vrstva kvapaliny. 
Povrchové napätie a 
povrchová energia Javy 
na rozhraní pevného 
telesa a kvapaliny. 
Kapilárna elevácia a 
depresia.  
Kapilárny tlak.  

- Opísať a vysvetliť vlastnosti povrchovej vrstvy 
kvapaliny.  

- Opísať sféru molekulového pôsobenia.  

- Objasniť pojmy povrchová energia, povrchová 
sila, povrchové napätie.  

- Kvalitatívne vysvetliť javy na rozhraní pevného 

telesa a kvapaliny, opísať jav kapilárnej elevácie a 

depresie.  

- Charakterizovať a opísať teplotnú objemovú 
rozťažnosť kvapalín. Vysvetliť fyzikálny význam hodnoty 
koeficienta teplotnej objemovej rozťažnosti kvapalín.  

- Určiť vzťah medzi hustotou a teplotou telesa - 

Opísať a vysvetliť pomocou poznatkov o kinetickej teórii 

stavby látok jav anomálie vody.  

  Výklad,  

- motivačný rozhovor,   

- diskusia,  

- práca s literatúrou, - 
samostatné a skupinové práce  
žiakov,  

- motivačné pokusy k 

obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   
činnosti,  

- ústne skúšanie  

- frontálne  

- individuálne - slovné 

hodnotenie praktických 

zručností,  

poznávacia  
(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  
sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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 3  Štruktúra a 

vlastnosti 

pevných látok  

Štruktúra a vlastnosti 
pevných látok.  
Kryštalické a amorfné 

látky. Izotropné a 

anizotropné látky.  
Deformácia plastická, 
elastická. Normálové 
napätie.  

Predĺženie telesa. Hookov 
zákon.  

Krivka deformácie.  

Teplotná rozťažnosť.  

- Opísať z hľadiska štruktúry kryštalické  

(monokryštalické, polykryštalické) a amorfné látky. 
Charakterizovať a rozlíšiť izotropné a anizotropné látky.  

- Charakterizovať deformáciu pevného telesa.  

Opísať rôzne druhy deformácií.  

- Rozlíšiť pružnú a nepružnú deformáciu.  

- Definovať normálové napätie, absolútne a 

relatívne predĺženie telesa.  

- Formulovať a zapísať Hookov zákon, určiť 
hranice jeho platnosti.  

- Vysvetliť fyzikálny význam hodnoty modulu 

pružnosti v ťahu.  

- Nakresliť a vysvetliť krivku deformácie.  

- Vysvetliť pojmy medza úmernosti, medza 
pružnosti a medza pevnosti látok.  

- Zdôvodniť a charakterizovať teplotnú dĺžkovú a 

objemovú rozťažnosť pevných telies. Určiť vzťah medzi 

zmenou dĺžky (objemu) telesa a zmenou jeho teploty.  

- Vysvetliť fyzikálny význam hodnoty koeficienta 

teplotnej (dĺžkovej, objemovej) rozťažnosti.  

  Výklad,  

- motivačný rozhovor,   

- diskusia,  
- práca s literatúrou,  
- samostatné a  
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 

výchova  

  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
  

 5  Skupenské 

premeny látok  
Skupenská premena, 
skupenské teplo. 
Topenie, tuhnutie, 
vyparovanie, 
kondenzácia , 
sublimácia, 
desublimácia  Fázový 
diagram.  
Kritická teplota, kritický 
tlak.  

Vlhkosť vzduchu.  

Rosný bod.  

- Opísať jednotlivé premeny skupenstva z hľadiska 

kinetickej teórie stavby látok. - Vysvetliť rozdiel medzi 

vyparovaním a varom. Vysvetliť a vyjadriť vzťahom 

skupenské teplo a hmotnostné skupenské teplo topenia, 

tuhnutia a vyparovania látky.  

- Vysvetliť  pojmy  skupenské  a  hmotnostné  
skupenské  teplo  kondenzácie, sublimácie, desublimácie.  

- Vysvetliť vznik nasýtenej a prehriatej pary.  

- Opísať fázový diagram, charakterizovať trojný 
bod a kritický bod vo fázovom diagrame.  

- Definovať absolútnu a relatívnu vlhkosť vzduchu.  

Vysvetliť pojem rosný bod.  

- určiť hmotnostné skupenské teplo topenia ľadu - 

eperimentálne  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie - 

slovné hodnotenie 

poznávacia  
(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  
sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
  



 

219  

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

 5  Elektrické 
pole a jeho 
intenzita.  

Coulombov 
zákon. Pohyb  
nabitej častice 

v HEP  

Elektrické pole.  
Elektrický náboj.  

Radiálne a homogénne 
elektrické pole Elektrický 
potenciál a elektrické 
napätie  
Coulombov zákon.  

Pohyb nabitej častice v 
elektrickom poli.  

Kapacita vodiča.  

- Opísať vl.elektrického náboja, zákon zachovania 
elektrického náboja.  

- Predviesť, opísať a vysvetliť jav elektrostatická 
indukcia   

- Vysvetliť jav polarizácia dielektrika a jej vplyv na 

vonkajšie elektrické pole.              - Posúdiť vplyv veľkosti 

relatívnej permitivity látky na vonkajšie elektrické pole.  

- Vysvetliť obsah Coulombovho zákona.  

-Definovať slovne a vzťahom intenzitu EP, elektrický  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   

- diskusia,  
- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia  

poznávacia  
(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  
sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné  

   Kondenzátor.  potenciál a elektrické napätie.  

- Definovať siločiaru EP  

- Znázorniť EP - homogénne a radiálne - 
siločiarovým modelom a vektorovým poľom, pomocou 
hladín potenciálu.  

- Uviesť vzťah medzi prácou elektrických síl 

vykonanou pri prenesení častice s nábojom v EP, 

veľkosťou náboja, intenzitou EP a vzdialenosťou.        

-Definovať veličinu kapacita vodiča, odvodiť jednotku 
kapacity.  

-Vysvetliť vplyv konštrukcie platňového kondenzátora na 
jeho kapacitu.  

-Uviesť vzťah medzi energiou EP nabitého kondenzátora a 

nábojom na jeho platniach.   

experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  
- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností,  

- hodnotenie grafov  

 zručnosti rozvíjať 
schopnosť 
kooperovať v 
skupinách  
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  5  Obvod 
jednosmerného  

elektrického 

prúdu  

Elektrický prúd vo 

vodičoch.  

Meranie elektrického 
prúdu  
Ampérmeter a voltmeter. 
Zväčšenie rozsahu 
ampérmetra a voltmetra  
Odpor vodiča. Veľkosť 

odporu v závislosti od 

parametrov vodiča a od 

teploty  
Spájanie rezistorov  

- Vysvetliť podmienky vzniku elektrického prúdu vo 

vodičoch  

- Opísať elektrický zdroj a dej, ktorý prebieha vnútri 
elektrického zdroja. Uviesť príklady rôznych zdrojov 
napätia.  

•-Vysvetliť rozdiel medzi elektromotorickým napätím 
zdroja a svorkovým napätím.  

-Charakterizovať odpor vodiča, vysvetliť jeho závislosť od 

teploty a parametrov vodiča slovne aj matematickým 

vzťahom. Opísať veličiny, ktoré vo vzťahoch vystupujú.  

- Zdôvodniť zmenu rozsahu ampérmetra a 

voltmetra zaradením bočníka a predradného rezistora do 

obvodu. Nakresliť schémy zapojenia.  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  

- frontálne  

- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
  

 4  Elektrický 
prúd v kovoch 
a  

polovodičoch  

Elektrický prúd v kovoch. 
Ohmov zákon.  
Kirchhoffove zákony.  
Joulov zákon  

 Elektrický prúd v 

polovodičoch. Vlastná a 

prímesová vodivosť 

polovodičov  

-Slovne a vzťahom vyjadriť Ohmov zákon pre časť 

elektrického obvodu a pre uzavretý elektrický  obvod. 

Opísať veličiny, ktoré vo vzťahoch vystupujú.  

- experimentálne určiť odpor rezistora meraním prúdu a 
napätia  

-Slovne a vzťahom vyj adriť Prvý a druhý Kirchhoffov 
zákon.  

-Vysvetliť podstatu vlastnej a prímesovej vodivosti 

polovodičov.  

-Opísať vlastnosti prechodu PN v polovodičoch a  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   

- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 

experimentu, postupu,   

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  
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    jeho praktické využitie v polovodičovej dióde.  

   

činnosti,  

- ústne skúšanie  

- frontálne  
- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

 rozvíjať schopnosť 
kooperovať v 
skupinách  

  

   Elektrický 
prúd v  

elektrolytoch,  
plynoch a vo 

vákuu  

Elektrický prúd v 
elektrolytoch. Elektrolýza, 
zákony elektrolýzy  
Elektrický prúd v plynoch 

a vo vákuu - ionizačná 

energia, výboj, ionizácia 

nárazom  

-Vysvetliť pojmy elektrolytická disociácia, elektrolyt. -
Vysloviť Faradayove zákony elektrolýzy a vyjadriť 
uvedené závislosti vzťahmi medzi veličinami. Opísať 
veličiny, ktoré vo vzťahoch vystupujú.  
- Opísať deje prebiehajúce v galvanických článkoch. - 

Vysvetliť pojmy ionizátor, ionizácia nárazom, ionizačná 
energia, rekombinácia počas ionizácie plynu.  

-Opísať priebeh samostatného a nesamostatného výboja 
v plyne.  

   

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  

- práca s 

literatúrou, - samostatné 

a skupinové práce žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  
(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  
sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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 2  Magnetické 
pole, magnet, 

druhy a  
znázornenie  

MP  

Magnetické pole. Druhy 

magnetov Magnetické 

indukčné čiary.  
Ampérove pravidlo pravej 
ruky.  

 Vodič s prúdom v 
homogénnom  
magnetickom poli 

Flemingove pravidlo 

ľavej ruky.  
Magnetická indukcia.  

-Opísať permanentný magnet.  

-Opísať a zdôvodniť magnetické účinky MP 

permanentného tyčového magnetu na magnetku.  

- Opísať MP Zeme a zdôvodniť jeho vplyv na 
magnetku.  

- Zdôvodniť vytvorenie a zakresliť tvar (využiť MIČ) 

pilinového obrazca v okolí permanentného magnetu, 

priameho vodiča s prúdom, závitu s prúdom a viacerých 

závitov s prúdom. -Definovať magnetickú indukčnú čiaru.  

-Určiť orientáciu magnetických indukčných čiar. Definovať 

HMP  

- Posúdiť závislosť magnetickej sily, ktorou pôsobí 
homogénne magnetické pole na priamy vodič s prúdom, 
od iných fyzikálnych veličín. -Definovať veličinu 
magnetická indukcia.  
-Zakresliť smer vektora magnetickej indukcie voči 

magnetickej indukčnej čiare.  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  
- práca s 
literatúrou, - samostatné 
a skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 

experimentu, postupu,  

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  

- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
  

 3  Silové 
pôsobenie MP 

na  
prúdovodiče, 

cievku s  
prúdom a  

pohybujúcu  
sa nabitú 

časticu  

Vzájomné pôsobenie 
vodičov s 
prúdom.Ampérov zákon 
MP cievky s prúdom. APPR 
pre cievku s prúdom  
Pôsobenie MP na 
pohybujúcu sa časticu s 
elektrickým nábojom.  
  

- Analyzovať závislosť veľkosti magnetickej sily pôsobiacej 

medzi dvoma rovnobežnými vodičmi s prúdmi od iných 

fyzikálnych veličín.  
• Aplikáciou Ampérovho pravidla pravej ruky určiť 

orientáciu magnetických indukčných čiar magnetického 

poľa cievky s prúdom a následne polohu magnetických 

pólov.  
• Opísať silové pôsobenie magnetického poľa na 

pohybujúcu sa časticu s nábojom.  

  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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 3  Elektromagneti 

cká indukcia  
Magnetický indukčný tok.  
Jav elektromagnetickej 

indukcie.  
Faradayov zákon 
elektromagnetickej 
indukcie. Lenzov 
zákon    
Vlastná indukcia  

  

- Definovať veličinu magnetický indukčný tok. 
Opísať jav elektromagnetickej indukcie.  

- Vysloviť Faradayov zákon elektromagnetickej 
indukcie a Lenzov zákon. Vysvetliť jav vlastnej indukcie a 
jeho dôsledky.  

- Vysvetliť, ako sa prejavuje indukčnosť cievky pri 

zmene prúdu, ktorý cievkou prechádza. Opísať tvar 

toroidnej cievky a vlastnosti jej magnetického poľa.  

- Vysvetliť a zdôvodniť rotačný pohyb závitu s 
prúdom v magnetickom poli.  

- Charakterizovať látky diamagnetické, 
paramagnetické a feromagnetické. Vysvetliť ich vplyv na 
vonkajšie magnetické pole. Určiť na základe hodnoty 
relatívnej permeability látky, či látka je diamagnetická, 
paramagnetická alebo  

feromagnetická. Charakterizovať magneticky mäkké a 

magneticky tvrdé materiály.  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  
- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
  

 4  Striedavý 

elektrický 

prúd  

Vznik striedavého prúdu a 
napätia. Amplitúda 
striedavého prúdu, 
frekvencia, perióda, 
efektívna hodnota  
Okamžitá hodnota 
striedavého prúdu a 
napätia  
Meranie striedavého 

prúdu a napätia.  

-Vysvetliť vznik striedavého napätia a prúdu.  

-Definovať veličiny amplitúda, frekvencia, perióda -

Vyjadriť okamžitú hodnotu striedavého napätia a prúdu v 

závislosti od času veličinovou rovnicou a grafom.  

  

   

   

  poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupinách 
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  3  Obvody 

striedavého prúdu  
Jednoduché obvody 
striedavého prúdu s R,  
L, C  

Výkon striedavého prúdu   
Zložený obvod 
striedavého prúdu 
Generátor.  
Transformátor.  

Trojfázová sústava.  
Elektromotor.  

-Vyjadriť výkon striedavého prúdu v obvode s R 

veličinovou rovnicou.  

-Vysvetliť fyzikálny význam efektívnej hodnoty napätia 
a prúdu.  

-Vysvetliť činnosť generátora striedavého prúdu. -

Vysvetliť činnosť transformátora, definovať 

transformačný pomer.  

- Opísať a vysvetliť trojfázovú sústavu 

striedavých napätí. Vysvetliť zmysel nulovacieho 

vodiča. -Opísať trojfázový elektromotor a vysvetliť 

jeho činnosť.   

- experimentálne overiť činnosť 

transformátora, merať kapacitu kondenzátora a 

indukčnosť cievky v obvode  striedavého prúdu  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  
- práca s 

literatúrou, - samostatné 

a skupinové práce žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  

- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
  

 4  Kmitavý pohyb.  
Kinematika 

kmitavého pohybu  

Kmitanie ako periodický 
dej. Kmit, kyv, perióda, 
frekvencia. Porovnanie 
KP s pohybom po kružnici 
Základná rovnica 
kmitavého pohybu. 
Rýchlosť a  
zrýchlenie  

mechanického oscilátora  

- Rozlíšiť stacionárne a nestacionárne fyzikálne 
deje.  

-Opísať na príkladoch kmitanie ako periodický dej.  

- Definovať pojmy oscilátor, doba kmitu, 
frekvencia. -Opísať priebeh harmonického kmitavého 
pohybu v súradnicovej vzťažnej sústave. Vysvetliť 
pojmy rovnovážna poloha, amplitúda, okamžitá 
výchylka.  
-Znázorniť priebeh kmitavého pohybu časovým a 
fázovým diagramom.  

- Vysvetliť súvislosť medzi rovnomerným 
pohybom hmotného bodu po kružnici a harmonickým 
kmitavým pohybom.  

-Vyjadriť vzťah medzi kinematickými veličinami -- 

okamžitá výchylka (okamžitá rýchlosť a okamžité 

zrýchlenie) a časom pohybu veličinovou rovnicou a 

opísať veličiny, ktoré vo vzťahu vystupujú.  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné 
a skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  
- individuálne - 

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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- Vysvetliť význam veličiny fáza kmitavého 

pohybu.  

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

 2  

  
Kmitavý pohyb z  

hľadiska 

dynamiky  

Pružinový oscilátor a 
matematické kyvadlo - 
parametre  
Perióda a frekvencia 
vlastného kmitania 
Vlastné a nútené 
kmitanie pružinového 
oscilátora  
Mechanická energia  

MO 

- Opísať priebeh harmonického kmitavého 

pohybu z dynamického hľadiska.  

-Charakterizovať vlastné kmitanie oscilátora.  

Vyjadriť vzťah medzi frekvenciou vlastných kmitov 

pružinového oscilátora a jeho parametrov veličinovou 

rovnicou a opísať veličiny, ktoré vo vzťahu vystupujú  

- Charakterizovať harmonický kmitavý pohyb 

pružinového oscilátora z hľadiska energie. - Rozlíšiť 

tlmené a netlmené kmitanie oscilátora. - Uviesť 

vlastnosti núteného kmitania.  

-Vysvetliť pojem rezonancia. Uviesť príklady 

rezonančného núteného kmitania v technickej praxi.  

- Vysloviť princíp superpozície.  

-Opísať priebeh kmitov kyvadla. Vysvetliť súvislosť 

medzi dobou kmitu kyvadla a jeho dĺžkou  

- experimentálne overiť vzťah pre periódu 

kyvadla a určiť zotrvačnú hmotnosť pružinovým 

oscilátorom 

  Výklad,  

- motivačný rozhovor,   
- diskusia,  

- práca s 
literatúrou,  

- samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  

- frontálne  

- individuálne - slovné 

hodnotenie praktických 

zručností, - hodnotenie 

grafov 

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná 

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

 

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 

výchova  

  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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 5  Mechanické 

vlnenie  
Mechanické vlnenie. 

Postupné priečne a 

pozdĺžne vlnenie. Vlnová 

dĺžka,  
Huygensov princíp. 
Rovnica postupnej 
mechanickej vlny.  
Stojaté vlnenie. 
Interferencia.  
Zvuk. Šírenie zvuku, 
závislosť rýchlosti zvuku 
od teploty a prostredia. 
Ozvena  
Dopplerov jav  

- Charakterizovať pružné prostredie. - 

Opísať podmienky vzniku postupného 

mechanického vlnenia.  

-Rozlíšiť a opísať vlastnosti postupného priečneho a 

pozdĺžneho mechanického vlnenia.  

-Definovať fyzikálnu veličinu vlnová dĺžka, vysvetliť 

vzťah medzi vlnovou dĺžkou, frekvenciou a rýchlosťou 

šírenia vlnenia v danom prostredí. - Napísať a 

vysvetliť rovnicu postupnej mechanickej vlny.  

-Definovať vlnoplochu, lúč a určiť ich vzájomnú 

polohu, rozlíšiť guľovú a rovinnú vlnoplochu.   

-Vysloviť Huygensov princíp.  

- Opísať odraz vlnenia v rade bodov na 

pevnom a voľ. konci.  

- Vysvetliť vznik a opísať vlastnosti 

stojatého MV • Porovnať vlastnosti postupného a 

stojatého mechanického vlnenia. • Vysvetliť 

interferenciu dvoch koherentných vlnení. • 

Porovnať rozdielnosť funkčnej závislosti veličín, 

ktorými opisujeme kmitanie, a veličín, ktorými 

opisujeme vlnenie  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   

- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné 
a skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  

- individuálne - 
slovné hodnotenie  
praktických zručností,  

  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
  

 3  Svetlo ako 

elektromagnetické 

žiarenie  

Svetlo, svetelný zdroj, 
vlnoplocha, lúč, index 
lomu  
Zákon odrazu, zákon 
lomu, úplný odraz svetla  
Interferencia svetla.  

-Opísať experimenty, potvrdzujúce, že svetlo je 
elektromagnetické vlnenie.  
- Opísať metódu merania rýchlosti svetla. - 

Zaradiť svetlo do spektra elektromagnetického 

vlnenia .  

- Poznať približnú hodnotu rýchlosti svetla 

vo vákuu a zmenu rýchlosti svetla v závislosti od 

látkového  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   

- diskusia,  
- práca s 

literatúrou, - samostatné 

a skupinové práce žiakov,  

poznávacia  
(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

osobnostný a  
sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  
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   Ohyb svetla  zloženia prostredia.  

- Opísať podstatu a využitie úplného odrazu svetla.  

- Vysloviť a zapísať rovnicou zákon odrazu a lomu 
svetla.  

- Definovať pojmy absolútny index lomu látky a 
relatívny index lomu.  
- opísať javy interferencia a ohyb svetla, 
podmienky ich vzniku, príklady z praxe   

- experimentálne určiť index lomu  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  

- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

intrapersonálna    

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
  

  4  Optické 
zobrazovanie.  

Zrkadlá  

Optické zobrazovanie, 
optická zobrazovacia 
sústava, vlastnosti obrazu  
Optické zobrazovanie 

odrazom – zrkadlá, 

guľové  
Zobrazovacia rovnica 

zrkadla  

- Definovať základné pojmy: optická sústava, 
optické  zobrazovanie, vlastnosti obrazu   

- Napísať a vysvetliť zobrazovaciu rovnicu zrkadla   

- Posúdiť chyby vzniknuté zobrazovaním guľovým 
zrkadlom.  

- Definovať priečne zväčšenie guľového zrkadla.  

   

   

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   

- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  

- frontálne  
- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností,  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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 2  Šošovky, 

zobrazovanie 

šošovkami  

Šošovka, druhy šošoviek  

Optické zobrazovanie 

lomom – šošovky 

Zobrazovacia rovnica 

tenkej šošovky. Optická 

mohutnosť  

Optická mohutnosť.  
Oko. Chyby oka  

- Napísať a vysvetliť zobrazovaciu rovnicu šošovky. 

- Definovať optickú mohutnosť šošovky a poznať j ej 

jednotku.  

- Posúdiť chyby vzniknuté zobrazovaním guľovým 

zrkadlom a šošovkou.  

- Definovať priečne zväčšenie tenkej šošovky. - 

Vysvetliť princíp zobrazovania predmetu ľudským okom.  

-Definovať pojmy zorný uhol a zotrvačnosť oka. - 

Vysvetliť funkciu zreničky, šošovky a sietnice v oku.  

-Rozlíšiť krátkozraké a ďalekozraké oko.  

- experimentálne určiť ohniskovú vzdialenosť 

šošovky Abbeovou a Besselovou metódou  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  
- práca s 
literatúrou, - samostatné a 
skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné pokusy 

k obsahu vyučovania,  

- demonštrácia 
experimentu, postupu,   

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  
- individuálne 
- slovné 

hodnotenie praktických 

zručností, 

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
  

 3  Základné 

poznatky 

fyziky 

mikrosveta  

Vznik kvantovej fyziky 

Fotón a jeho vlastnosti 

Fotoelektrický jav. 

Einsteinova rovnica 

fotoelektrického javu. 

Korpuskulárno-vlnový 

dualizmus žiarenia a častíc  
De Broglieho vlnová dĺžka  

  

Charakterizovať vývoj názorov na mikrosvet. Opísať 
podstatu fotoelektrického javu a Einsteinovej teórie a 
ohodnotiť ich vplyv na vývoj fyziky. Vysvetliť obsah 
pojmov: svetelné kvantum, fotón, hraničná vlnová dĺžka.  
Opísať korpuskulárno-vlnový dualizmus.  

   

  

Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   

- diskusia,  

- práca s 

literatúrou, - samostatné 

a skupinové práce žiakov,  

- ústne skúšanie  

- frontálne  

- individuálne - 
slovné hodnotenie  

praktických zručností,  

  

poznávacia  
(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  
sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  
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 3  Fyzika 

atómového 

obalu  

Modely atómu Kvantovo-

mechanický model. 

Kvantové čísla Interakcia 

látky a žiarenia  
Čiarové spektrum atómu 

vodíka  

- Opísať elektrónový obal atómu so zdôraznením 

kvantovania energie atómov.  

- Opísať kvalitatívne kvantové stavy ako stojaté 

vlny.  

- Vyjadriť Pauliho princíp.  

- Porovnať spontánnu a stimulovanú emisiu. - 

Opísať princípy, ktoré viedli k objavu a skonštruovaniu 

lasera.  

- Opísať súčasné spôsoby používania laserov.  

  Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   
- diskusia,  
- práca s 

literatúrou, - samostatné 

a skupinové práce žiakov,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  

- individuálne  

- slovné 

hodnotenie   

  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupinách  

 2  Fyzika 
atómového 

jadra a  
premeny jadra  

Jadro atómu. Väzbová 

energia, hmotnostný 

úbytok jadra atómu 

Jadrové reakcie 

Posunovacie pravidlá, 

premenové rady 

Prirodzená a umelá 

rádioaktivita Časový 

priebeh rádioaktívnej 

premeny Polčas 

rozpadu a aktivita 

žiariča.  

Štiepna reakcia, 

termojadrová reakcia, 

reaktor  

- Opísať zloženie jadra atómu a objasniť funkciu 
jadrových síl.  

-Vysvetliť vzťah medzi väzbovou energiou jadra a hm. 
úbytkom jadra atómu.  

- Charakterizovať závislosť väzbovej energie 
pripadajúcej na jeden nukleón k počtu nukleónov v 
jadrách   

- Opísať podstatu syntézy ľahkých jadier a 

štiepenia veľmi ťažkých jadier ako reakcií, pri ktorých sa 

uvoľňuje energia. Vysvetliť reťazovú reakciu a posúdiť 

možnosti jej kontrolovania. Opísať zloženie jadrového 

reaktora a jadrovej elektrárne.  

- Opísať nestabilitu niektorých jadier a z nich 
vyplývajúcu prirodzenú rádioaktivitu.  

- Definovať pojmy polčas premeny, aktivita žiariča 

a rozpadová konštanta.  

-Vyjadriť vzťahom počet nepremenených jadier v 

závislosti od času.  

-Opísať spôsob využitia jadrovej energie, rádionuklidov  

Výklad,  

- motivačný 

rozhovor,   

- diskusia,  

- práca s 
literatúrou, - samostatné 
a skupinové práce  

žiakov,  

- motivačné 

pokusy k obsahu 

vyučovania,  

- demonštrácia 

experimentu, postupu,  

činnosti,  

- ústne skúšanie  
- frontálne  

- individuálne - 

slovné hodnotenie 

praktických zručností, - 

hodnotenie grafov  

poznávacia  

(kognitívna)  

  

komunikačná  

  

interpersonálna  

  

intrapersonálna  

osobnostný a  

sociálny rozvoj  

  

environmentálna 
výchova  
  

dopravná výchova  

  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti rozvíjať 

schopnosť  

kooperovať v 
skupinách  
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Chémia  
  

Chémia 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 2 2 2 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

66 66 66 0 

 

Charakteristika predmetu  
  

Učebný predmet chémia na našom gymnáziu, ako súčasť vzdelávacej oblasti Človek a príroda, poskytuje žiakom 

vhodne vybranými poznatkami zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie didaktický systém poznatkov o 

chemických látkach a ich premenách. Obsah učiva tvoria predovšetkým  poznatky o vlastnostiach a použití látok, s 

ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote. Sú to najmä oblasti ako: chémia potravín a nápojov, kozmetika, liečivá, 

čistiace prostriedky a podobne. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom 

chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu.  

Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a organických látok a ich premenách tvoria všeobecne platné, 

teoretické poznatky a vzťahoch medzi štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických 

reakcií. Tieto poznatky umožňujú v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové 

operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód 

vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia  a konania žiakov. 

Tvorivé myslenie umožňuje žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj 

praktického charakteru.  

Chémia, ako predmet, ktorý rozširuje všeobecné vzdelanie žiakov, súčasne poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie 

vzdelávanie (chemické odbory, medicína, environmentálne vedy a pod.).   

Hodinová dotácia chémie v Školskom vzdelávacom programe našej školy v prvom aj  druhom ročníku je tri hodiny 

týždenne (99 hodín ročne) a v treťom ročníku je dve hodiny týždenne (66 hodín ročne). V každom ročníku je jedna 

hodina týždenne určená na prácu s delenou triedou. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém 

praktických cvičení (laboratórnych cvičení), ktorých  správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných 

laboratórnych zručností a návykov presnej a bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Práve preto je minimálne 

jedna vyučovacia hodina týždenne venovaná práci s delenou triedou. V prvom a druhom ročníku sú dve hodiny každé 

dva týždne vyčlenené na praktické cvičenie.Delené hodiny v treťom ročníku vyučujúci využíva najmä na formy 

aktívneho poznávania a bádania v chémii. Je v kompetencii učiteľa rozhodnúť, ktoré z experimentov bude realizovať 

formou LC.  Minimálny počet LC pri dvojhodinovej časovej dotácii je 5 LC v danom školskom roku.   Základnou formou 

vyučovania chémie je výklad často doplňovaný demonštračnými pokusmi.To všetko je spresňované videom, ukážkami 

z internetu, referátmi a prezentáciami, prípadne exkurziami.  

  

Ciele učebného predmetu  
Vo vyučovaní chémie  žiaci získajú predstavu o  stavbe látok a základných chemických, fyzikálnochemických a 

biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na súvislosti s ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný 

vplyv chemických dejov na životné prostredie.Cieľom vyučovania chémie je predovšetkým formovanie a rozvoj 

tvorivých schopností žiakov. Každý žiak je vedený k tomu, aby :  

- chápal vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok,  

- rozumel základným typom chemických reakcií a poznal ich úlohu v prírode a v každodennom živote,  

- správne využíval matematické zručnosti pri základných chemických výpočtoch, -  aplikoval 

teoretické vedomosti pri realizácii LC,  

- pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru spolupracoval v skupine.   
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V učebnom predmete chémia  žiaci nadobudajú a rozvíjajú nasledovné kompetencie:  

  

Kompetencie žiakov  
  

a) k učeniu  

• schopnosť plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,   

• efektívne využívať rôzne stratégie učenia k získavaniu poznatkov a informácií,  

• hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,   

• kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu.  

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,  

• 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,  

• posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  

• zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy  

• logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov  

a využiť ich pri riešení problémových úloh.  

d) manuálne   

• používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

• schopnosť plánovať činnosti pri realizácii experimentov,  

• 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,  

• prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  

  

Obsah  

1.ROČNÍK  

1. Pozorovanie a pokus v chémii, bezpečnosť práce  
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2. Sústavy látok   

3. Štruktúra atómov a iónov, periodický systém prvkov  

1.1 Štruktúra atómov a iónov  

1.2 Periodický systém prvkov  

4. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín  

5. Chemická väzba a štruktúra látok  

6. Výpočty v chémii  

7. Chemické reakcie a ich priebeh, chemické rovnice  

7.1 Chemické reakcie, chemické rovnice  

7.2 Energetické zmeny pri chemických reakciách  

7.3 Rýchlosť chemických reakcií  

7.4 Chemická rovnováha  

8. Typy chemických reakcií  

8.1 Protolytické reakcie  

8.2 Redoxné reakcie  

8.3 Zrážacie reakcie  

  

Praktické cvičenia:  

1. Bezpečnosť a hygiena práce v chemickom laboratóriu, základy prvej pomoci.  

2. Riziká práce v chem. laboratóriu, chemické sklo a laboratórne pomôcky, práca s kahanom.  

3. Základné operácie a úkony v chem, laboratóriu. Práca s kahanom, práca so sklom, odmeriavanie kvapalín a 

váženie.  

4. Oxidačné číslo. Názvoslovie anorganických zlúčenín.  

5. Druhy vzorcov, výpočty zo vzorcov.  

6. Príprava zmesí látok. Oddeľovanie zložiek zmesí: filtrácia, dekantácia, destilácia, sublimácia.  

7. Periodický zákon a PSP. Porovnamie vlastností vybraných prvkov a ich zlúčenín,        hlavne z tretej periódy 

periodickej tabuľky.  

8. Chemická väzba a vlastnosti látok. Vplyv typu chem. väzby na vlastnosti daných látok.  

9. Chemické reakcie  a chemické výpočty z chem. rovníc.  

10. Roztoky. Výpočty na zloženie roztokov.  

11. Exotermické a endotermické deje.  

12. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chem. reakcií.  

13. Chemická rovnováha a faktory ovplyvňujúce jej posunutie.  

14. Redoxné reakcie. Experimentálne overenie prejavov redoxných reakcií vybraných  látok.  

15. Protolytické reakcie, acidobázické indikátory.  

16. Zrážacie reakcie. Potvrdenie prítomnosti určitých látok prostredníctvom zrážacívch  reakcií.  
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2. ROČNÍK  

9.  Prvky a ich anorganické zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a        vplyv na živé 

organizmy a životné prostredie  

   9.1  s - prvky  

   9.2  p - prvky  

   9.3  d - prvky  

10. Charakteristika a rozdelenie organických látok a základy ich názvoslovia  

11. Uhľovodíky dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a ich vplyv na živé               organizmy a životné 

prostredie  

  11.1    Alifatické uhľovodíky  

11.2 Aromatické uhľovodíky  

     12.  Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé                organizmy a 

životné prostredie - halogénderiváty, dusíkaté deriváty, kyslíkaté deriváty  

  

Praktické cvičenia:  

1. Bezpečnosť a hygiena práce v chemickom laboratóriu, základy prvej pomoci.  

2. Dôkazové reakcie katiónov niektorých kovov  

3. Neutralizačná titrácia  

4. s-prvky- elektrolýza soľanky, plameňové skúšky  

5. Halogény- vlastnosti halogénov a ich zlúčenín  

6. Vlastnosti zlúčenín síry- SO2, H2SO4  

7. Vlastnosti zlúčenín dusíka- NH3, HNO3  

8. Fosfor a jeho zlúčeniny, fosforečnany  

9. Zlúčeniny železa, medi a zinku  

10. Dôkazy C, N, S v organických zlúčeninách  

11. Názvoslovie v organickej chémii  

12. Modelovanie molekúl základných organických zlúčenín, štruktúra org. zlúčenín  

13. Fyzikálne a chemické vlastnosti alkánov a cykloalkánov- metán  

14. Vlastnosti nenasýtených uhľovodíkov- alkénov- príprava a vlastnosti eténu  

15. Príprava a vlastnosti acetylénu- alkínov  

16. Deriváty uhľovodíkov- alkoholy a fenoly  

  

3.ROČNÍK  

     13. Biolátky   

           13.1   Lipidy  

  13.2   Sacharidy  

  13.3   Bielkoviny  

  13.4   Enzýmy  
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  13.5   Nukleové kyseliny  

           13.6   Vitamíny  

     14. Kvalita života a zdravie  

  

Námety na praktické cvičenia:    

1. Overovanie vlastností  tukov a olejov. Príprava mydla.  

2. Overovanie vlastností sacharidov.  

3. Vlastnosti a rozklad škrobu. Dôkaz škrobu vo   vzorke.  

4. Farebné a zrážacie reakcie bielkovín.  

5. Redukčné vlastnosti vitamínu C.  

  

Námety na projektové práce:  

1. Drogy, návykové látky.   2. Vieme, čo jeme? E- 

čka. 3. Mydlá a pracie prášky, eutrofizácia vody.   

4. Vitamíny a zdravie človeka.  

5. Stravovanie, biologická hodnota potravy, esenciálne látky.  

6. Civilizačné choroby a cholesterol.   

7. Geneticky upravované potraviny a ich vplyv na zdravie človeka.  

8. Nukleové kyseliny, geniálny zdroj informácií.  

9. Enzýmy versus umelo vyrobené katalyzátory.  
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 Chémia – 1.ročník  – inovovaná  
  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

6  1.POZOROVANIE  
A POKUS V 

CHÉMII  

bezpečnosť práce v 
chem.  
laboratóriu, 

základné 

laboratórne 

pomôcky, základné 

laboratórne 

operácie  

poznať a dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce a hygieny 
v chemickom laboratóriu, poznať zásady bezpečnej práce v 
chemickom laboratóriu, základné piktogramy,   

dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v 

praxi, vyhľadať význam R-, S- viet, vysvetliť  

význam varovných značiek,  vedieť používať 

ochranné pomôcky,  vymenovať príklady 

nebezpečných látok,   

pracovať bezpečne s vybranými, dostupnými a bežne 

používanými látkami, hodnotiť ich rizikovosť, posúdiť 

nebezpečnosť vybraných látok, s ktorými sa ešte pracovať 

nesmie,   

dodržať disciplínu a poriadok pri uskutočňovaní 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,  vhodne vyberať 

laboratórne pomôcky pre konkrétnu laboratórnu prácu,   

organizovať a plánovať svoju pracovnú činnosť počas  

laboratórnych cvičení,  dodržovať technologický postup 

pri zostavovaní aparatúr, pracovať podľa návodu v 

postupe,   

uskutočňovať montáž a demontáž jednoduchých  

aparatúr,   

vedieť robiť zákl. údržbu pomôcok pri lab. cvičeniach 

hodnotiť výsledky svojho pokusu  a samostatne zapísať 
výsledky pozorovaní a priebeh pokusov do záverov 
protokolov,   

demonštračné,  

projekty, 

samostatná práca  

manuálne 

kompetencie, 

kompetencie riešenia 

problémov, 
kompetencie k 

učeniu: schopnosť  
plánovať a organizovať 

si učenie a pracovnú 

činnosť, efektívne 

využívať rôzne 

stratégie učenia k 

získavaniu poznatkov a 

informácií, hľadať a 

rozvíjať účinné 

postupy vo svojom 

učení, kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti prvá pomoc 

environmentálna 

výchova: občan, 

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, 

človek a svet práce-

integrácia práce s 

laboratórnou technikou 

ochrana života a 

zdravia: prvá pomoc 

osobnostný a 

sociálny rozvoj: 

kooperácia, sebaregulácia  
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poznať laboratórne pomôcky: skúmavka, kadička, 

destilačná banka, odmerná banka, miska, filtračný  

   lievik, hodinové sklíčko, prachovnica, striekačka, oddeľovací 

lievik, odmerný valec, pipeta, chladič, stojan, držiak, svorka, 

filtračný kruh, chemické kliešte, chemická lyžička, teplomer, 

filtračný papier, trojnožka, azbestová sieťka, kahan,   

schopnosť naplánovať si pracovnú  činnosť pri realizácii 

experimentov,   

zistiť hmotnosť tuhej látky vážením,   

použiť kadičku, odmerný valec a pipetu pri meraní objemu 

roztoku, pripraviť roztok s daným hmotnostným zlomkom,   

uskutočniť filtráciu suspenzie (alebo zostaviť filtračnú 

aparatúru, uskutočniť filtráciu),   

oddeliť rozpustenú látku z, roztoku kryštalizáciou,  urobiť 

zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, 

tabuliek  
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12  2. SÚSTAVY 

LÁTOK  
chémia ako veda, 

látka, chem. čistá 

látka, prvok, 

zlúčenina, zmes- 

homogénna, 

heterogénna, 

sústava látok- 

otvorená, uzavretá, 

skupenstvo látky, 

oddeľovacie 

metódy, roztok, 

rozpúšťadlo, 

rozpúšťaná látka, 

nasýtený roztok, 

rozpustnosť látky, 

hmotnostný zlomok, 

koncentrácia 

látkového množstva, 

objemový zlomok  

vysvetliť význam údajov o zložení roztoku, z hľadiska 
praktického   

vymenovať po tri príklady chemicky čistej látky a zmesi,   
rozlíšiť rovnorodé a rôznorodé zmesi pomocou ich 

charakteristických znakov,  vyčleniť zo skupiny látok 

chemicky čisté látky a zmesi,  navrhnúť vhodný spôsob 

oddelenia zložiek  

zmesi(destilácia, filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia),  

rozlíšiť rozpustenú látku a rozpúšťadlo, klasifikovať roztoky 

podľa skupenstva,   

vymenovať po dva príklady roztokov rôznych skupenstiev,   
pripraviť nasýtený roztok,   

napísať vzťah pre výpočet hmotnostného zlomku a 

vysvetliť symboly v zápise,  vypočítať hmotnostný 

zlomok zložky v roztoku,  vypočítať hmotnosť 

rozpustenej látky a hmotnosť rozpúšťadla, ak je daný 

hmotnostný zlomok roztoku použitia,   

vypočítať koncentráciu roztoku, ak je dané látkové 

množstvo a objem roztoku,   

poznať značku a jednotku koncentrácie roztoku,  využiť 

poznatky o príprave roztokov pri ich príprave v 

domácnostiach (napr.: pri zaváraní, pri príprave hnojív, 

zisťovaní zloženia čistiacich prostriedkov...)  

opisná, rozhovor, 
beseda, 
problémové 
vyučovanie,  
projekty, 

samostatná práca, 

autodidaktické 

metódy  

komunikačná 

schopnosť, riešenie 

problémov, manuálne 

a sociálne 

kompetencie  

environmentálna 

výchova: občan, 

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, 

človek a svet 

práceintegrácia, práce s 

technickými materiálmi, 

výroba a technika 
osobnostný a 

sociálny rozvoj: rozvoj  
osobnosti a poznania,  
kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov  
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8  3. ŠTRUKTÚRA 
ATÓMOV A  

IÓNOV,  
PERIODICKÝ  

SYSTÉM  
PRVKOV  

3.1 ŠTRUKTÚRA  
ATÓMOV A 

IÓNOV atóm, 

atómové jadro, 

základné 

subatomárne 

častice, nukleóny, 

elektróny, 

protónové číslo, 

nukleónové číslo, 

elektrónový obal, 

elektrónová vrstva, 

energetická 

hladina, valenčná 

vrstva, orbitál, 

pravidlá 

obsadzovania 

orbitálov 

elektrónmi, 

elektrónová 

konfigurácia 

atómu, nuklidy, 

izotopy, ióny, 

katióny, anióny  

opísať zloženie atómového jadra a atómového obalu,  

poznať znamienko náboja elektrónu a protónu,  

nakresliť schému atómu s vyznačením elementárnych 

častíc, ktoré sa v ňom nachádzajú,  určiť počet 

elementárnych častíc (protónov, elektrónov, neutrónov) v 

atóme prvku na základe známej hodnoty A, N, Z,  uviesť 

príklad izotopov (vodíka, uhlíka, uránu),  chápať pojem 

orbitál (ako priestor s najväčšou pravdepodobnosťou 

výskytu elektrónu),  vymenovať typy orbitálov (s, p, d, f),   

poznať maximálny počet elektrónov v orbitáloch s, p,  

poznať pravidlá obsadzovania orbitálov elektrónmi,  

zakresliť rámčekový diagram obsadzovania energetických 

hladín elektrónmi v daných atómoch neprechodných prvkov,   
zapísať elektrónové konfigurácie neprechodných prvkov, 
skrátený zápis,   
napísať schému vzniku katiónu alebo aniónu z atómu,  

vybrať zo skupiny iónov katióny alebo anióny  

práce s 

didaktickým 

zameraním, 

samostatná práca, 

opis a 

vysvetľovanie  

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, 

posúdiť vhodnosť 

navrhnutého postupu 

riešenia problémovej 

úlohy, zhodnotiť 

úspešnosť riešenia 

problémovej úlohy 

logicky spájať 

poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom chémie a 

iných učebných 

predmetov a využiť 

ich pri riešení 

problémových úloh.  

environmentálna 

výchova: žijeme v 

Európe, na Zemi - 

významní vedci a ich 

prínos pre vedu a 

ľudstvo osobnostný 

a sociálny rozvoj: 
poznávanie a rozvoj 

vlastnej osobnosti, 

rozhovory so žiakmi,  
navodenie problémovej 
situácie v oblasti  
chémie rozvoj 

osobnosti a 

poznania, krestivita  
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5     3.2 PERIODICKÝ 
SYSTÉM  
PRVKOV(PSP)  
periodický zákon, 

periodický systém 

prvkov, periodická 

tabuľka prvkov(PTP), 

perióda, skupina,  

poznať autora a znenie periodického zákona, opísať 

periodickú tabuľku ako grafické vyjadrenie PSPpolodlhú,   
v periodickej tabuľke prvkov určiť polohu daného prvku 

použitím PTP,   

používať triviálne názvy skupín (alkalické kovy, halogény, 
vzácne plyny),   

zaradiť prvok podľa polohy v PTP do skupiny s-, p-, d-, f-

prvok, kov, nekov,   

slovná - rozhovor, 

demonštračná - 

demonštrácia 

obrazu, opisná  

komunikačné 
schopnosti:  
vyhľadávať, triediť a 

spracovávať 

informácie a dáta z 

rôznych zdrojov, 

vedieť využiť 

informačné a 

komunikačné  

osobnostná a 

sociálna výchova: 

rozvoj osobnosti a 

poznania, kreativita, 

prezentovanie vlastných 

názorov 

environmentálna 

výchova: žijeme v 

Európe, na Zemi -  

  triviálne názvy 
skupín, 
elektronegativita,  
s-,p-,d-,f-prvky, 

neprechodné, 

prechodné, vnútorne 

prechodné prvky, 

kovy, nekovy, 

polokovy  

vysvetliť vzťah medzi počtom valenčných elektrónov a 
polohou s a p prvkov v PTP,   
poznať príklady prvkov s nízkou a vysokou hodnotou 

elektronegativity,  zistiť základné charakteristiky atómu 

z údajov v PTP (protónové číslo, elektronegativita, 

relatívna atómová hmotnosť)  

 zdroje, zrozumiteľne 

prezentovať 

nadobudnuté 

vedomosti, skúsenosti 

a zručnosti, urobiť 

zápis o experimente 

pomocou textu, 

schém, náčrtu, 

obrázkov a tabuliek  

významní vedci a ich 

prínos pre vedu a ľudstvo  

6  4. ZÁKLADY  
NÁZVOSLOVIA V  
ANORGANICKEJ 

CHÉMII  

oxidačné číslo, 

chemický prvok, 

chemická zlúčenina, 

chemický vzorec, 

názvoslovie 

peroxidov, 

hydrogensolí a 

hydrátov  

poznať a používať značky a slovenské názvy s- a pprvkov a 
vybraných d-prvkov (Fe, Cu, Zn, Ag, Au, Mn, Cr, Co, Ni, Hg, 
Pt),   

pomenovať a napísať vzorce látok: voda, peroxid vodíka, 
amoniak, sulfán,   
určiť oxidačné číslo atómov prvkov v chemických 

zlúčeninách (napr.: H2O, NaCl, SO3, NaOH, HNO3, H2SO4, 

CaCO3, KMnO4),  poznať vzorec a názov amónneho 

katiónu,  používať pravidlá tvorenia vzorcov a názvov 

zlúčenín: oxidy, hydroxidy, halogenidy, bezkyslíkaté kyseliny 

(halogenovodíkové kyseliny, H2S), kyslíkaté kyseliny 

(predovšetkým dusíka, síry, uhlíka, chlóru, fosforu), soli 

kyselín uvedených prvkov,  poznať pojmy: hydrogensoli, 

hydráty, peroxidy, a vedieť používať pravidlá pre 

tvorbu ich vzorcov,  vysvetliť kvalitatívny a kvantitatívny 

význam chemických vzorcov  

monologické - 

vysvetľovanie, 

problémové, 

samostatná práca  

riešenie 
problémov 
analyzovať vybrané 
problémy, aplikovať 

poznatky pri riešení 
konkrétnych 
problémových úloh, 

používať základné 
myšlienkové operácie 

a metódy vedeckého 
poznávania pri riešení  
problémových úloh  

environmentálna 

výchova: človek a 

životné prostredie 

multikultúrna výchova 

tvorba projektu a 

prezentácia znalostí  
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  3 5. CHEMICKÁ 

VÄZBA  
chemická väzba, 

dĺžka a energia 

väzby, väzbový 

elektrónový pár, 

voľný elektrónový 

pár, molekula, 

kovalentná, polárna, 

nepolárna väzba, 

iónová, vodíková 

väzba, 

medzimolekulové 

sily, jednoduchá, 

násobná väzba, 

väzbovosť, 

koordinačná  

uviesť príklady molekúl, v ktorých sa nachádzajú 

jednoduché, dvojité alebo trojité väzby (H2, O2, N2),  určiť 

typ chemickej väzby na základe rozdielu hodnôt 

elektronegativít atómov viažucich sa atómov prvkov,  

vysvetliť vznik kovalentnej väzby v molekule vodíka,  určiť 

počet  a druh atómov v jednoduchých molekulách,   

vysvetliť vznik iónovej väzby v zlúčenine NaCl,  

vymenovať tri typické vlastnosti zlúčenín s iónovou 

väzbou,   
nakresliť geometriu jednoduchých molekúl BeCl2, BF3, 

CH4, CO2, HX, CCl4, PCl5, SF6, H2O, NH3,  zdôvodniť 

vodivosť kovov ako dôsledok kovovej väzby (stačí na úrovni 

existencie voľne pohyblivých elektrónov),   

prednáška, 

vysvetľovanie, 

demonštračná 

metóda  

k učeniu:  
schopnosť plánovať a 

organizovať si učenie a 

pracovnú činnosť, 

efektívne využívať 

rôzne stratégie učenia 

k získavaniu poznatkov 

a informácií, hľadať a 

rozvíjať účinné 

postupy vo svojom 

učení, kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií  

environmentálna 

výchova tvorba 

projektu 

prezentačné 

schopnosti  

  väzba, väzbový uhol, 
geometria 
jednoduchých 
molekúl s 1 
centrálnym atómom, 
kovová  
väzba, kryštál,  

kryštalická látka, 

iónové, atómové a 

molekulové kryštály  

načrtnúť štruktúru diamantu a grafitu,  poznať 

príčinu rozdielnych vlastností diamantu a  

grafitu,  vymenovať tri príklady kryštalických látok 
(NaCl, K2SO4, CaCO3 a podobne),   
predpokladať vlastnosti látok na základe ich zloženia látok 

a štruktúry  
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  3 6. VÝPOČTY V 

CHÉMII  
relatívna atómová 
hmotnosť Ar(X),  
relatívna molekulová 

hmotnosť Mr(Y), 

látkové množstvo n, 

Avogadrova 

konštanta NA, 

molárna (mólová 

hmotnosť) Mm, 

stechiometrický 

vzorec, hmotnostný 

zlomok prvku v 

zlúčenine, výpočet 

látkového množstva 

a objemu reaktantov 

a produktov na 

základe chemických 

rovníc  

poznať polárny charakter väzby C-heteroatóm a  rozlíšiť 
relatívnu atómovú hmotnosť Ar(X), relatívnu molekulovú 
hmotnosť Mr(Y) a molárnu hmotnosť Mm,  poznať význam 
Avogadrovej konštanty,   
určiť molárnu hmotnosť zlúčeniny zo známych hodnôt 
molárnych hmotností prvkov,   

napísať vzťah pre výpočet látkového množstva  

m(A) 

n   a vysvetliť symboly v zápise,  Mm(A) 

vypočítať látkové množstvo látky, ak je zadaná hmotnosť a 

molárna hmotnosť látky,   

určiť stechiometrický vzorec zlúčeniny na základe 

uvedených výsledkov chemickej analýzy vzorky,  vypočítať 

hmotnostný zlomok prvku v zlúčenine,  vypočítať 

hmotnosť prvku(zložky) pripadajúcu na dané množstvo 

zlúčeniny,   

vypočítať hmotnosť látky, ak je zadané látkové množstvo a 

molárna hmotnosť látky,   

vypočítať hmotnosť(objem) reaktantu alebo produktu na 

základe zápisu chemickej rovnice reakcie, ak je daná 

hmotnosť (objem)produktu alebo reaktantu  

prednáška, 
vysvetľovanie,  
riešenie 

problémov  

riešenie 
problémov:  
analyzovať vybrané 
problémy, aplikovať 
poznatky pri riešení 
konkrétnych 
problémových úloh, 
využívať informačné a 
komunikačné 
technológie pri riešení  
problémových úloh, 
logicky spájať 
poznatky 
nadobudnuté štúdiom 
chémie a iných 
učebných predmetov 
a využiť  
ich pri riešení 

problémových úloh  

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti, osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 2  7. CHEMICKÉ  
REAKCIE A ICH  

PRIEBEH,  
CHEMICKÉ  
ROVNICE  

7.1 CHEMICKÉ  
REAKCIE,  
CHEMICKÉ 
ROVNICE  
chemická reakcia, 

reaktanty, produkty, 

schéma chemickej 

reakcie, chemická 

rovnica, zákon 

zachovania  

poznať príklady chemických a fyzikálnych zmien,  rozlíšiť 

schému a rovnicu chemickej reakcie,  zapísať rovnicu 

reakcie na základe slovného popisu chemickej reakcie,   

porovnať jednotlivé typy reakcií a uviesť príklady,  poznať 

zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách,   
poznať kvalitatívno-kvantitatívny význam chemickej 
rovnice,   
vysvetliť význam stechiometrických koeficientov v  

rozprávanie, 

rozhovor, 

samstatná práca  

k učeniu:  
schopnosť plánovať a 

organizovať si učenie a 

pracovnú činnosť, 

efektívne využívať 

rôzne stratégie učenia 

k získavaniu 

poznatkov a 

informácií, hľadať a  

environmentálna 

výchova: človek a svet 

práce - výroba tvorba 

projektu osobnostný 

a sociálny rozvoj  
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  hmotnosti v 

chemických 

reakciách, 

stechiometrický 

koeficient, 

rozdelenie 

chemických reakcií, 

syntéza, analýza  

chemickej rovnici,  napísať jednoduché chemické 

schémy typu, A + B → AB; AB → A + B,   

doplniť stechiometrické koeficienty v chemických 

schémach typu A + B → AB; AB → A + B  

 rozvíjať účinné 

postupy vo svojom 

učení, kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií  

 

2      7.2  
ENERGETICKÉ  
ZMENY PRI  
CHEMICKÝCH 
REAKCIÁCH 

termochémia, 
reakčné teplo,  
entalpia, 
termochemická 
rovnica, 
exotermická, 
endotermická 
reakcia,  
1.termochemický 
zákon,  
2.termochemický 

zákon, tepelné javy 

pri rozpúšťaní 

tuhých látok  

vysvetliť rozdiely v zápise chemickej rovnice a 

termochemickej rovnice   
zapísať termochemickou rovnicou priebeh chemickej  

reakcie, ak sú zadané reaktanty, produkty, 

stechiometrické koeficienty, skupenské stavy 

reagujúcich látok a hodnota reakčného tepla  

klasifikovať chemické reakcie na základe rôznych 

zápisov termochemickej rovnice na exotermické a 

endotermické    

zakresliť graf zmeny energie sústavy počas chemickej 

reakcie   

určiť hodnotu reakčného tepla spätnej reakcie na základe 

hodnoty reakčného tepla priamej reakcie na základe 1. 

termochemického zákona  vymenovať po dva príklady 

exotermickej a endotermickej reakcie z každodenného 

života aplikovať termochemické zákony pri výpočte 

zmeny entalpie reakcie z termochemických rovníc 

(maximálne z 2 čiastkových reakcií), bezpečne pracovať s 

horľavými látkami  

opis, 

vysvetľovanie, 

sprostredkovaný 

prenos poznatkov  

riešenie problémov, 

sociálne  

osobnostný a 

sociálny rozvoj: rozvoj 

schopností poznávania 

environmentálna 

výchova: ochrana života 

a zdravia, povinnosti 

občanov pri práci s 

chemickými látkami, pri 

haváriách mediálna 

výchova: práca s 

informáciami, prezentácia 

vlastných názorov  
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3      7.3 RÝCHLOSŤ  
CHEMICKÝCH 

REAKCIÍ rýchlosť 
chem. reakcie 
GuldbergWaageho 
zákon  
zrážková teória, 

teória aktivovaného 

komplexu aktivačná 

energia  faktory 

ovplyvňujúce 

rýchlosť  

definovať rýchlosť chemickej reakcie ako zmenu 
koncentrácie reaktantov alebo produktov za časový  
interval   

vymenovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických 
reakcií (koncentrácia, teplota, katalyzátor, veľkosť povrchu 

tuhých látok)   

opísať spôsob merania rýchlosti chemickej reakcie  poznať 

ako ovplyvní zvýšenie/zníženie teploty rýchlosť chemickej 
reakcie   

poznať ako ovplyvní zvýšenie/zníženie koncentrácie 

reaktantov rýchlosť chemickej reakcie  poznať ako 

ovplyvní rýchlosť chemickej reakcie pridanie katalyzátora   

nakresliť diagramy priebehu exotermickej,  

prednáška, 

problémové 

vyučovanie  

manuálne: používať 
správne postupy a 
techniky pri 
praktických 
činnostiach, 
schopnosť plánovať  
činnosti pri realizácii 

experimentov, 

dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci.  

environmentálna 

výchova: ľudské aktivity 

a problémy životného 

prostredia, človek a svet 

práce - integrácia práce s 

technikou  

  chemických reakcií 

(koncentrácia 

reaktantov, teplota, 

katalyzátor, veľkosť 

povrchu tuhých 

látok)  

endotermickej aj katalyzovanej reakcie  vymenovať 

príklad katalyzátora z každodenného života  (napr. enzýmy)  

uviesť príklad chemickej reakcie z každodenného života, 

ktorá prebieha pomaly a ktorá rýchlo  vysvetliť, prečo je 

dôležité poznať rýchlosť priebehu chemických reakcií a 

možnosti ich ovplyvňovania  uviesť príklad z 

každodenného života, kde sa používa ovplyvňovanie 

rýchlosti chemickej reakcie niektorým z uvedených 

faktorov  

   

2      7.4 CHEMICKÁ 
ROVNOVÁHA  
chemická 

rovnováha, 

rovnovážna 

koncentrácia látok  

rovnovážna 
konštanta faktory 

ovplyvňujúce 

chemickú 

rovnováhu  
(koncentrácia, 

teplota, tlak)  

vysvetliť, čo je chemická rovnováha a rovnovážna 
koncentrácia   

vysvetliť význam hodnoty rovnovážnej konštanty   

vymenovať faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu  

(koncentrácia látok, teplota, tlak)   

poznať ako ovplyvní rovnovážny stav sústavy pridanie 
reaktantu /odobratie produktu   
poznať vplyv zmeny teploty na rovnovážny stav a 

rovnovážnu konštantu   

poznať vplyv zmeny tlaku na rovnovážny stav  poznať 

vplyv katalyzátora na chemickú rovnováhu a na rýchlosť 

ustálenia rovnovážneho stavu  

rozhovor, 

problémové 

vyučovanie  

riešenie problémov  ochrana života a 

zdravia, osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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2   8. TYPY  
CHEMICKÝCH 

REAKCIÍ  

8.1  
PROTOLYTICKÉ  
REAKCIE  
Brönstedova 
kyselina,  
Brönstedova zásada, 
protolytická reakcia, 
konjugovaný pár 
amfotérne látky, 
silné a slabé kyseliny 
a zásady rovnováha 
v protolytických 
reakciách, disociačné 
konštanty kyselín  
a zásad  

poznať príklady silných kyselín (napr. HCl, HNO3, H2SO4) a 

slabých kyselín (napr. H2CO3)  
poznať príklady silných zásad (napr. NaOH, KOH, Ca(OH)2) 

a slabých zásad (napr. amoniak)  napísať chemickú 

rovnicu autoprotolýzy vody a vyznačiť oxóniový katión a 

hydroxidový anión   poznať stupnicu pH, jej  význam a 

použitie  vymedziť hodnoty pH, pre ktoré je vodný roztok 

kyslý, neutrálny a zásaditý   
rozdeliť roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité podľa danej 

hodnoty pH   
určiť pomocou indikátora pH roztoku  aplikovať význam 

indikátorov v bežnom živote  poznať vplyv silných kyselín a 

zásad na ľudský organizmus  napísať chemickú rovnicu 

neutralizácie  poznať príklad praktického využitia 

neutralizácie (napr. pri poskytnutí prvej pomoci)   

poznať aspoň tri rôzne spôsoby prípravy solí   

vysvetľovanie, 

rozhovor, 

problémové 

vyučovanie  

riešenie problémov • 
analyzovať vybrané 
problémy,  
• aplikovať 
poznatky pri riešení 
konkrétnych 
problémových úloh,  
• zhodnotiť 

úspešnosť riešenia 

problémovej úlohy • 

logicky spájať 

poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom chémie a 

iných učebných 

predmetov a využiť 

ich pri riešení 

problémových úloh.  

Environmentálna 
výchova  
chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho životným 

prostredím na základe 

poznania zákonov, 

ktorými sa riadi život na 

Zemi, vedieť hodnotiť 

objektívnosť a závažnosť 

informácií o stave 

životného prostredia a 

komunikovať o nich, 

racionálne ich obhajovať a 

zdôvodňovať svoje názory 

a stanoviská, V  

  autoprotolýza vody, 
pH, stupnica  
pH, kyslý, neutrálny 

a zásaditý roztok 

neutralizácia, soľ, 

hydrolýza   

poznať príklady konkrétnych solí, ktoré hydrolyzujú za 

vzniku kyslého, neutrálneho a zásaditého roztoku  

dodržiavať zásady bezpečnosti práce s kyselinami a 

zásadami  

  oblasti postojov a hodnôt 

nadobudne schopnosť: 

posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu k 

živým organizmom a ich 

prostrediu, schopnosť 

vnímať a citlivo 

pristupovať k prírode a 

prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu,  
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8     8.2 REDOXNÉ 
REAKCIE  
oxidačné číslo, 

redukcia, oxidácia, 

redoxné reakcie, 

čiastková reakcia, 

redukovadlo, 

oxidovadlo výpočty 

stechiometrických 

koeficientov 

redoxných rovníc 

jednoduchých 

redoxných reakcií 

elektrochemický rad 

napätia kovov 

elektrolýza 

galvanický článok  

určovať oxidačné čísla atómov prvkov v daných redoxných 

reakciách vyznačiť v chemickej rovnici atómy prvkov, 

ktorých oxidačné čísla sa v priebehu chemickej reakcie 

zmenili vysvetliť na príklade oxidáciu a redukciu látky 

zapísať čiastkové reakcie oxidácie a redukcie chápať 

význam pojmov redukovadlo a oxidovadlo vymenovať po 

dva príklady látok, ktoré pôsobia ako oxidovadlá alebo 

redukovadlá na základe usporiadania prvkov v rade napätia 

kovov Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au rozdeliť kovy 

na ušľachtilé a neušľachtilé poznať princíp priebehu 

elektrolýzy roztokov a tavenín, vysvetliť deje prebiehajúce 

na elektródach počas elektrolýzy  
vypočítať stechiometrické koeficienty v rovniciach (nie  

iónových)jednoduchých redoxných reakcií poznať 

priemyselné využitie elektrolýzy poznať podstatu korózie 

kovov a spôsob ochrany kovov proti nej poznať použitie 

galvanických článkov a akumulátorov v každodennom 

živote   

vedieť akú úlohu má oxidácia v ľudskom organizme 

poznať príklady redoxných reakcií prebiehajúcich v prírode  

demonštračné, 

problémové 

vyučovanie, 

samostatná práca  

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, • 

spracovať a 

prezentovať 

jednoduchý projekt so 

zameraním na ciele, 

metódy, výsledky a ich 

využitie.   

Environmentálna 
výchova  

človek a svet práce - 

výroba, technika  

4     8.3 ZRÁŽACIE 

REAKCIE 

zrážaciavylučovacia  

vysvetliť pojem zrazenina poznať iónový zápis 

zrážacej reakcie  vymenovať príklady zrážacích 

reakcií  poznať príklady využitia zrážacích reakcií v 

praxi  

prednáška, 

rozhovor, opis  
riešenie problémov • 

analyzovať vybrané 

problémy, • používať 

základné  

Environmentálna 
výchova  

človek a svet práce - 

výroba, technika  
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  reakcia, zrazenina 

iónový zápis 

chemickej   reakcie 

rovnováha v 

zrážacích reakciách 

súčin rozpustnosti  

zapísať vzťah pre súčin rozpustnosti danej málo 

rozpustnej látky posúdiť vzťah medzi Ks a 

rozpustnosťou (koncentráciou látky v nasýtenom 

roztoku) a ich závislosť od teploty  

 myšlienkové operácie 
a metódy vedeckého 
poznávania pri riešení 
problémových úloh,  
• zhodnotiť 

úspešnosť riešenia 

problémovej úlohy • 

logicky spájať 

poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom chémie a 

iných učebných 

predmetov a využiť 

ich pri riešení 

problémových úloh.  

 

Chémia – 2. ročník  – inovovaná  
 

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, 

formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

 7  TC 9.Prvky a ich 

anorganické 

zlúčeniny;vlastn 

osti, použitie a 

vplyv na životné 

prostredie  
  

  
9.1 s - prvky a  

ich zlúčeniny  

  

  

•Vodík, traskavá zmes, 

•voda, význam vody 

pre život na Zemi, 

anomália vody, 

prechodná tvrdosť 

vody, trvalá tvrdosť 

vody, zmäkčovadlá, 

vodný kameň,            

•alkalické kovy, kovy 

alkalických zemín,  

kovy, vlastnosti kovov, 

plameňové skúšky, 

•biogénny 

prvok,•priemyselne  

Žiak vie, pozná/dokáže: •zapísať chemickou rovnicou 
prípravu vodíka (reakciou kovu s kyselinou, alkalického 
kovu s vodou) •vymenovať základné fyzikálne vlastnosti 
vodíka (skupenstvo, výbušnosť v zmesi s kyslíkom) a z 
nich vyplývajúce využitie vodíka •uviesť aspoň dva 
spôsoby prípravy vodíka (napr. reakciou kovu s 
kyselinou, alkalického kovu s vodou) •aplikovať poznatky 
o fyzikálnych vlastnostiach vody (teplota topenia, teplota 
varu, hustota vody a ľadu, anomália vody) a poznatky o 
chemických vlastnostiach vody (polarita, tvorba 
vodíkových mostíkov) •zapísať chemickou rovnicou 
odstraňovanie tvrdosti vody varom a sódou •vysvetliť 
rozdiel medzi prechodnou a trvalou tvrdosťou vody 
•pozná podstatu odstraňovania vodného kameňa 
•aplikovať vedomosti zo všeobecnej chémie pri určovaní 

názorná ukážka, 
komentovaná 
prezentácia, 
výklad, práca s  
textom,práca vo 

dvojiciach, 

skúšanie: 

frontálne, 

individuálne  

∙ komunikačné 
schopnosti: 
identifikácia 
problémov, 
navrhovanie riešení 
úloh a schopnosti 
ich  

riešiť, ∙k učeniu: 

kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom 

informácií, tvorivo 

ich spracovávať  

∙riešenie  

∙Enviromentálna výchova: 

človek a životné prostredie, 

životné prostredie regiónu a 

Slovenskav; človek a svet 

práce- výroba a technika, 

∙mediálna výchova:práca s 

informáciami ∙geológia:  
zloženie minerálov, hornín a 

ich využitie v praxi, 

∙geografia:výskyt zlúčenín 

prvkov v prírode,    

∙osobnostná a sociálna 

výchova: poznávanie a  

rozvoj vlastnej osobnosti- 
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dôležité zlúčeniny 

alkalických kovov a 

kovov alkalických 

zemín: sóda, sóda 

bikarbóna, pálené 

vápno, hasené vápno, 

sadra, kamenná soľ, 

sylvín, kalcit, vápenec, 

magnezit, sadrovec, 

malta. 

základných fyzikálnych a chemických vlastností 
alkalických kovov a kovov alkalických zemín, napr.  
vodivosť, lesk, tvrdosť, hustota, tvorba katiónov, 

oxidačné číslo, reaktivita, elektronegativita, redukčné 

účinky •zapísať chemickou rovnicou reakciu alkalických 

kovov a kovov alkalických  zemín s vodou  •porovnať 

základné fyzikálne a chemické vlastnosti alkalických 

kovov, kovov alkalických zemín a spôsob ich uchovávania   
•vymenovať prírodné zdroje sodíka, draslíka, horčíka, 

vápnika (napr. morská a minerálna voda, kamenná soľ, 

sylvín, kalcit, vápenec, magnezit, sadrovec) •žiak má 

poznať slovenské názvy a značky prvkov 1. a 2. skupiny 

periodickej sústavy prvkov (orientácia v PSP) •poznať 

vzorce látok s názvom: sóda, sóda bikarbóna, pálené 

vápno, hasené vápno, vápenec • uviesť príklad použitia 

horčíka a zlúčenín NaCl, NaOH, KOH, Na2CO3, NaHCO3, 

(NH4)2CO3 , CaO, Ca(OH)2, CaCO3 v praxi •vysvetliť 

význam vápenca a sádrovca v stavebnom priemysle 

•zapísať chemickou rovnicou a vysvetliť chemickú 

podstatu  kyprenia cesta sódou bikarbónou, výroby 

páleného vápna a haseného vápna, tvrdnutia malty, 

vzniku krasových útvarov •porovnať rozpustnosť CaCO3 

a  
Ca(HCO3)2 vo vode (v spojitosti s krasovými javmi) 

•vysvetliť význam a vplyv iónov Na+, K+, Ca2+, Mg2+ na 

ľudský organizmus a ich zdroje •minerálne vody  

•vysvetliť použitie NaCl ako konzervačnej látky 

•spracovať záznam o uskutočnených plameňových 

skúškach iónov Li, Na, K, Ca, Sr, ; reakciách alkalického 

kovu s vodou,dôkazoch zásaditých vlastností NaHCO3 a ; 

príprave a dôkazoch H2 •uviesť a chápať pozitíva a 

negatíva použitia NaHCO3 na zníženie kyslosti v žalúdku 

problémov:využí 

vať informačmé a 

komunikačné  
technológie pri 

riešení konkrétnych 

úloh∙sociálne:vyj 

adrovať svoje 

názory, pracovať vo 

dvojiciach, 

prezentovať 

výsledky svojej 

činnosti... 

rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej 

situácie v oblasti chémie ∙ 

sebaregulácia, organizačné 

schopnosti a efektívne 

riešenie problémov- 

(organizácia práce vlastnej 

alebo v skupine pri 

laboratórnom cvičení, 

rozhodovanie a riešenie 

problémov, ohľaduplnosť, 

disciplinovanosť, ochota 

pomôcť, starostlivosť o  
zdravie a zdravý životný  

štýl...)  

 



 

248  

 

  20  9.2 p - prvky a  

ich zlúčeniny  

  

  

•Vzácne plyny, inertná 
atmosféra      
• halogény, zlúčeniny- 
halogenovodíky, 
halogenidy,  
•chalkogény- p4prvky: 
síra a jej kyslíkaté a 
bezkyslíkaté zlúčeniny, 
alotropická modifikácia, 
dehydratačné účinky, 
molekulový kyslík, ozón, 
ozónová diera,  oxidy, 
skleníkový efekt, 
globálne  
otepľovanie,  vzduch,            
•p3prvky: dusík a jeho 

bezkyslíkaté a kyslíkaté 
zlúčeniny,  
fosfor, fosforečné  

hnojivá,                      
•p2prvky: uhlík a jeho 
vlastnosti, spaľovanie 
(dokonalé, nedokonalé), 
kremík, sklo, sklársky 
priemysel, •p1prvky: 
hlinník, alobal, 
amfoterita  
hlinníka,                      

•priemyselne dôležité 

zlúčeniny kovov a 

nekovov:  sadra, sklo, 

silikón, silikagél, salmiak, 

rajský plyn, lúčavka 

kráľovská, sadrovec, 

liadky, kremeň, pyrit, 

sfalerit, galenit. 

Žiak vie, pozná/dokáže: •určiť skupenstvá prvkov  

Al, C, Si, N, P, O, S, halogénov, vzácnych plynov •vymenovať zdroje Al, 

C, Si, N, P, O, S, halogénov a vzácnych plynov, (bauxit, diamant, grafit, 

uhličitany, organické látky, kremeň, hlinitokremičitany, íly, kaolín, 

vzduch, liadky, fosforečnany, ozón, oxidy, sulfán, sulfidy: (pyrit, 

sfarelit, galenit), sírany, halogenidy, morská voda  ako formy výskytu v 

prírode) •vedieť, že síra a Al majú po kyslíku najväčšie zastúpenie v 

zemskej kôre •zdôvodniť biogénne vlastnosti prvkov C, Si, N, P, O, S, F, 

Cl, I •zaradiť prvky Cd, Hg, biely fosfor a zlúčeniny Hg, Cd, Be, Ba, CrVI, 

sulfán, kyanovodík a kyanidy, NOx do skupiny toxických látok •poznať 

pôsobenie oxidov uhlíka CO a CO2 na živé organizmy •vedieť, že CO2 

je tzv. „skleníkovým plynom“, a že v hlavnej miere prispieva ku 

globálnemu otepľovaniu Zeme  

•porovnať a vysvetliť vlastnosti grafitu a diamantu, bieleho a 
červeného fosforu na základe pochopenia ich kryštálovej štruktúry a 
typov väzieb (skupenstvo, tvrdosť, elektrická vodivosť, teplota 
topenia, horľavosť) •porovnať vlastnosti CO a CO2, O2 a O3 •vysvetliť 
príčiny vzniku ozónovej diery, prízemného ozónu, kyslých dažďov 
•klasifikovať oxidy podľa reakcie s vodou (SO2, SO3, CO2, CaO) •zapísať 
chemickou rovnicou syntézu amoniaku z prvkov •vymenovať základné 
vlastnosti amoniaku  
(skupenstvo, zápach, hustota, žieravina, rozpustnosť a tvorba 

vodíkových väzieb, zásaditá reakcia s vodou, redukovadlo) •aplikovať 

poznatky o vlastnostiach HNO3 (silná kyselina, na svetle sa rozkladá, 

oxidačné účinky, súčasť lúčavky kráľovskej) •opísať základné 

vlastnosti síry (skupenstvo, tvrdosť, rozpustnosť, teplota varu a 

topenia, horľavosť)∙ vymenovať vlastnosti sulfánu a SO2 (skupenstvo, 

zápach, rozpustnosť vo vode, toxicita, protolytické a redoxné 

vlastnosti)∙ zapísať chemickou rovnicou prípravu SO2, SO3, H2SO4  

•aplikovať poznatky o vlastnostiach H2SO4 (olejovitá kvapalina, silná 

kyselina, dehydratačné účinky) •rozlíšiť amorfné a kryštalické formy 

uhlíka a síry a ich využitie,•porovnať oxidačné účinky, 

elektronegativitu a reaktivitu halogénov •zapísať chemickou rovnicou 

reakciu HCl s vodou a s NaOH •porovnať príčinu inertnosti vzácnych 

plynov, dusíka a CO2 a z toho vyplývajúce využitie  

•určiť hlavné využitie prvkov Si, N, P, O, Cl, I 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom, 

skúšanie, kvíz 

∙komunikačné 

schopnosti:  
vyhľadávať, triediť 
a  
spracovávať 
informácie, (urobiť 
zápis o experimente 
pomocou textu, 
tabuľky, aparatúry),  

∙k učeniu: kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom 

informácií, tvorivo 

ich spracovávať, 

hľadať a rozvíjať 
účinné postupy v 

učení ∙riešenie 

problémov:logic 

ky spájať poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom iných 

oblastí chémie, 
iných predmetov  
pri riešení 

problémov∙sociál 

ne:vyjadrovať svoje 

názory,postoje, 

skúsenosti, 

prezentovať 

výsledky svojej 

činnosti, čerpať 

poučenie 

∙Sociálna komunikáciatímová 

práca, obhajoba vlastného 
názoru, schopnosť 

kompromisu ∙osobnostná a 
sociálna výchova: poznávanie 

a rozvoj vlastnej osobnosti- 

kritické myslenie ∙mediálna 
výchova:práca s informáciami, 

prezentácie, projekty 
∙geológia: zloženie minerálov, 
hornín a ich využitie v praxi  
∙geografia:výskyt zlúčenín 

prvkov v prírode,atmosféra, 

ozón ∙biológia:biogénne prvky, 

voda-základná podmienka 

života  
∙enviromentálna výchova: 

ochrana života a zdravia;   

človek a svet práce- výroba 

a technika, (integrácia práce s 

laboratórnou technikou); 

žijeme v Európe, na Zemi-

globálne problémy pri riešení 

problémov s porušovaním 

prírodnej rovnováhy v 

dôsledku ľudskej aktivity, kyslé 

dažde; žijeme v Európe,na 

Zemi -významní vedci a ich 

prínos vede a ľudstvu.∙ 

mediálna výchova: práca s 

informáciami, prezentácie, 

projekty ∙   
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vzácnych plynov a ich zlúčenín (silikóny, kremeň,  
silikagél, hlinitokremičitany, amoniak, salmiak,  
uhličitan amónny, rajský plyn, HNO 3 , liadky,  
H 

3 PO 
4 , fosforečnany, H 2 O 

2 , SO 
2 , H 

2 SO 
4 ,  

chlórnany, chlorečnany) •spracovať záznam o  
uskutočnenýc h  reakciách  kovu s kyselinou;  
dôkazoch  kyselinotvorných vlastností CO2;  
príprave a dôkazoch CO 

2 , O 
2   • uviesť hlavný dôvod  

pre použitie (NH 4 ) 2 CO 3   a NaHCO 3   pri pečení cesta  
( vznik CO 

2   –   kyprenie cesta)   •aplikovať vedomosti  
o základných   vlastnostiach  hliníka (lesk,vodivosť,  
kujnosť, mäkkosť, hustota, odolnosť voči korózii,  
redukovadlo) na možnosti jeho využitia •poznať  
skupenský stav dusíka, fosforu, kyslíka, síry,  

chlóru a jódu za štandardných podmienok∙ uviesť  
vlastnosti NH 

3   ( skupenstvo, zápach, jedo vatosť)∙  
chápať a uviesť dôvod rozpustnosti NH 3 , HCl vo  
vode (vodíkové   väzby) •vedieť o znečistení  
životného prostredia oxidmi N - ka (výfukové plyny  
automobilov a nadzvukových lietadiel, priemyselné  

emisie) a ich príspevok pri vzniku kyslých dažďov  
•poznať  využitie N 2 O (hnací plyn v šľahačkových  
sprejoch, anestetikum) •poznať využitie N 2   ( inertná  
atmosféra, výroba NH 

3 )  •poznať využitie zlúčenín  
dusíka a fosforu (hnojivá) •poznať využitie fosforu  
( zápalky, zneužitie  –   napalm)   • vedieť, že zlúčeniny  
uhlíka s du síkom  -   kyanidy sú jedovaté •poznať  
význam kyslíka a vody pre ľudský organizmus  
•vysvetliť kyslé vlastnosti H 2 SO 4   a napísať  
chemickú rovnicu jej reakcie s vodou• vysvetliť  
ekologické problémy súvisiace s ozónovou vrstvou  
Zeme (ozón verzus freóny), kyslými  dažďami  
oxidy síry) •poznať negatívny vplyv sulfánu na  ( 

ľudský organizmus a jeho charakteristický zápach  
•vysvetliť prítomnosť kyslíka ako nevyhnutnú  
podmienku horenia a vznik rôznych produktov  
( CO, CO 2 )  v závislosti od množstva reagujúceho  
kyslíka a negat ívny vplyv vznikajúcich produktov  

na ľudské zdravie •poznať najbežnejšie spôsoby  
využitia peroxidu   vodíka, ozónu, síry, kyslíka  

• poznať selén ako biogénny prvok a základné  
informácie o jeho vplyve na ľudský organizmus   
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    •opísať základný princíp priemyselnej výroby chlóru 

•poznať využitie chlóru a jeho zlúčenín a jódu ako 

dezinfekčných prostriedkov a chlorečnanov ako 

výbušnín •vedieť, že kyselina HCl je zložkou 

žalúdočných štiav a kyselina HF leptá sklo •odôvodniť 

malú reaktivitu vzácnych plynov na základe ich 

elektrónovej konfigurácie∙ poznať využitie argónu 

(inertná atmosféra, žiarovky, výplň okien) a vzácnych 

plynov vo výbojových trubiciach •poznať rádioaktivitu 

radónu ako rizikový faktor pre prostredie.  
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 8 9.3 d - prvky a  

ich zlúčeniny  

  

•Štruktúra atómov d 
kovov, •vlastnosti 
atómov d prvkov,  
•kovová väzba,  
koordinačná väzba, 

koordinačné číslo, 
koordinačné zlúčeniny 
•kovy, ich vlastnosti, 

význam, použitie, 
•hutníctvo, metalurgia, 

priama a nepriama 
redukcia železa, oceľ, 

liatina, zliatina, 
korózia, pasivácia 
kovov,         
•ušľachtilé a  
neušľachtilé kovy,      

•svetlocitlivosť a 

farebnosť iónov kovov, 

•biogénny prvok, 

•priemyselne dôležité 

zliatiny a zlúčeniny d  

kovov : zinková beloba, 

modrá skalica, oceľ, 

amalgám, pyrit, 

sfalerit.  
  

Žiak má vedieť, poznať/doláže: •zdôvodniť biogénne 

vlastnosti  Fe •zaradiť prvky Cd, Hg a zlúčeniny Hg, Cd,  

CrVI do skupiny toxických látok  
•určiť hlavné využitie prvkov   Fe, Zn, Cr, Cu, Ag, Au, Hg 

a ich zlúčenín ( modrá skalica, AgNO3 svetlocitlivosť 

halogenidov striebra, zinková beloba, amalgám) 

•(spracovať záznam o  

uskutočnených plameňových skúškach iónov  Cu) 

•porovnať základné vlastnosti a charakteristiky kovov 
Fe, Zn, Cr, Cu, Ag, Au, Hg (farba, oxidačné čísla, tvrdosť, 

hustota, reaktivita a výskyt v rýdzej forme, kujnosť, 

ťažnosť, elektrická vodivosť, nízka teplota topenia Hg, 

pasivácia Cr a Zn, farebnosť niektorých iónov: Cu2+, Fe2+, 

Fe3+, Cr3+, CrO4
2-,  

Cr2O7
2-, MnO4

-) •opísať  základný princíp výroby železa , 

ocele a ich využitie (redukcia FeO uhlíkom). •rozlíšiť 

zloženie zliatin bronz, mosadz, spájka, nerezová oceľ a 

ich využitie  •porovnať reaktivitu kovov Cu, Ag, Au z 

hľadiska správania sa kovov na vzduchu a z hľadiska 

reakcie s HNO3 a lúčavkou kráľovskou •poznať triviálny 

názov a využitie CuSO4.5H2O •vysvetliť základnú funkciu 

hemoglobínu v ľudskom organizme a vedieť, že 

obsahuje katióny železa •vedieť, že Fe a Ni tvoria základ 

zemského jadra •(koordinačné  zlúčeniny, názvoslovie a 

základné využitie, koordinačné zlúčeniny železa a 

medi).  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

∙komunikačné 

schopnosti:  
vyhľadávať, triediť 
a  
spracovávať 
informácie,  
(urobiť zápis o 

experimente 

pomocou textu, 

tabuľky, aparatúry),  

∙k učeniu: kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom 

informácií, tvorivo 

ich spracovávať, 

hľadať a rozvíjať 

účinné postupy v 

učení ∙riešenie 

problémov:logic 

ky spájať poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom iných 

oblastí chémie, 

iných predmetov  
pri riešení 

problémov∙sociál 

ne:vyjadrovať svoje 

názory,postoje, 

skúsenosti, 

prezentovať 

výsledky svojej 

činnosti, čerpať 

poučenie 

∙Enviromentálna výchova: 

ochrana života a zdravia; 

človek a svet práce- výroba a 

technika; žijeme v  
Európe,na Zemi-významní 

vedci a ich prínos vede 

∙osobnostná a sociálna 

výchova: poznávanie a rozvoj 

vlastnej osobnostiidentifikácia 

a riešenie problémovej 

situácie, kritické myslenie 

∙mediálna výchova: práca s 

informáciami; prezentácie; 

projekty ∙biológia ∙fyzika 

∙geografia ∙dejepis -doba 

bronzová, železná, 

korunovačné klenoty ∙geológia 

-rudy, zemské jadro.  
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  7  TC 10:  
Organické látky, 

rozdelenie 

organických 

látok, základy 

názvoslovia 

organických 

zlúčenín  

•Organická chémia,   
•organická zlúčenina, 
uhľovodík, deriváty  
uhľovodíkov,               
•izoméria  
(konštitúcia, 

konfigurácia, 

konformácia) ,            

•acyklický – priamy, 

rozvetvený reťazec, 

cyklický reťazec,        

•alifatický uhľovodík,   
•štruktúra 
organických  
zlúčenín,                   
•primárny, 
sekundárny, 
terciárny a kvartérny 
atóm uhlíka,                
•jednoduché a 

násobné kovalentné 

väzby v org. chémii, 

väzbovosť,   

•nasýtený a 

nenasýtený 

uhľovodík, •typy 

vzorcov:  
empirický  

(stechiometrický) 
vzorec, sumárny 
(molekulový vzorec), 
konštitučný  
(štruktúrny) vzorec, 

zjednodušený 

konštitučný vzorec,    

•reakčná schéma,       

 Žiak vie, pozná/dokáže: •aplikovať vedomosti o 

štruktúre atómu a postavení prvkov v PSP pri 

určovaní väzbovosti atómov C, H, S, O, N a 

halogénov v molekulách organických zlúčenín,  

•rozlíšiť na základe konštitučného vzorca druh 

uhľovodíka a tvar reťazca, t.j.zaradiť danú organickú 

zlúčeninu  medzi alkány, alkény, alkadiény, alkíny, 

arény, nasýtené a nenasýtené, zlúčeniny s 

acyklickým (rozvetveným a nerozvetveným) a 

cyklickým reťazcom, zlúčeniny obsahujúce 

heteroatóm,    

•určiť typ vzorca organickej zlúčeniny, t.j.určiť, či sa 

jedná o empirický, sumárny alebo konštitučný, resp. 

zjednodušený konštitučný, vzorec zlúčeniny, 

•označiť uhľovodíkový zvyšok a funkčné skupiny v 

uvedených vzorcoch•zapísať vzorce všetkých 

konštitučných izomérov uhľovodíkov s daným 

molekulovým vzorcom (C3 – C6),•uviesť 

jednoduché príklady (štruktúrnym vzorcom) 

konštitučných a cis-trans izomérov, izomérov (aj 

konformačných) alkánu, alkénu, cykloalkánu s 

daným molekulovým vzorcom (C3 – C6)∙ určiť, na 

základe reakčnej schémy alebo rovnice, či sa jedná 

o adičnú, eliminačnú alebo substitučnú reakciu∙ 

vedieť aplikovať poznatok, že uhľovodíky sú 

nepolárne zlúčeniny, napr. pri určovaní ich 

rozpustnosti vo vode a nepolárnych rozpúšťadlách, 

hlavne v spojení s ich využitím v bežnom živote.  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

∙komunikačné 
schopnosti:  
vyhľadávať, triediť 
a  
spracovávať 
informácie,  
(urobiť zápis o 
experimente 
pomocou textu, 
tabuľky, aparatúry),  

∙k učeniu: 

kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom 

informácií, tvorivo 

ich spracovávať, 

hľadať a rozvíjať 

účinné postupy v 

učení ∙riešenie 

problémov:logic 

ky spájať poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom iných 

oblastí chémie, 

iných predmetov  
pri riešení 

problémov∙sociál 

ne:vyjadrovať svoje 

názory,postoje, 

skúsenosti, 

prezentovať 

výsledky svojej 

činnosti, hodnotiť  

∙Enviromentálna 

výchova: ochrana života a 

zdravia; človek a svet 

práce- (integrácia práce s  
laboratórnou technikou),      

∙osobnostná a sociálna 

výchova:rozvoj osobnosti a 

poznania, kreativita, 

prezentovanie vlastných 

názorov…,∙mediálna 

výchova: práca s 

informáciami; prezentácie; 

projekty,∙matematika- 

výpočty v prírodných vedách, 

kombinátorika.  
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   •činidlo, radikál, 
nukleofil, elektrofil       
•výpočet 
stechiometrického  
vzorca,                        

•substitučné 
(systémové)  
názvoslovie,                
•triviálne názvy,         
•reťazec,  
uhľovodíkový  
zvyšok,                     

•názvoslovie 

alifatických a 

aromatických 

uhľovodíkov, 

uhľovodíkových 

zvyškov (alkyl, 

cykloalkyl, aryl),          
•karcinogénny 
účinok organických  
zlúčenín na 
zdravie.uhľovodíkov, 
uhľovodíkových 
zvyškov (alkyl, 
cykloalkyl, aryl),          
•karcinogénny 

účinok organických  

zlúčenín na zdravie.  

   pokroky v učení...   
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  11  TC 11: Uhľovodíky, 
vlastnosti 
uhľovodíkov, 
použitie a vplyv na 
životné prostredie, 
uhľovodíky  
dôležité v praxi  

  

  

  
11.1 Alifatické 

uhľovodíky, ich  

•Alkány, 
cykloalkány, 
•homologický rad, 
homologický 
vzorec, základy 
názvoslovia 
•substitučná 
radikálová reakcia, 
dehydrogenácia, 
horenie •alkény, 
alkadiény, alkíny,  
•jednoduchá a 
násobná väzba  
•adičná elektrofilná  

Žiak vie, pozná/dokáže: •aplikovať vedomosti o 

základných vlastnostiach alifatických uhľovodíkov 

(skupenstvo, rozpustnosť vo vode a v nepolárnych 

rozpúšťadlách, horľavosť, výbušnosť v zmesi so 

vzduchom, typ väzieb a charakteristické reakcie), • 

zapísať chemickú rovnicu chlorácie metánu (nie 

mechanizmus), •zapísať chemickú rovnicu horenia 

metánu (dokonalé, nedokonalé), •zapísať chemickú 

rovnicu reakcie eténu a etínu s H2O, HCl, H2 a využitie 

týchto reakcií v priemysle pri výrobe etanolu, PVC a 

stužovanie tukov, •uviesť príklad využitia eténu, 

etínu, •vymenovať uhľovodíky, ktoré sa využívajú ako 

zdroje energie (metán, propán, bután) a príklady ich 

konkrétneho  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

∙komunikačné 
schopnosti:  
vyhľadávať, triediť 
a  
spracovávať 

informácie, 

zrozumiteľne 

prezentovať 

nadobudnuté 

vedomosti a 

zručnosti, (urobiť 

zápis o 

experimente 

pomocou textu,  

∙Enviromentálna 

výchova: ochrana života a 

zdraviav človek a životné 

prostredie-negatívne 
pôsobenie uhľovodíkov na 

život. prostredie(ropné 

havárie, únik zemného 

plynu), ekologický aspekt 

spaľovania fosílnych palív∙ 

∙mediálna výchova: práca  
s informáciami, prezentácie, 

projekty, referáty∙ človek a 

svet práce- (integrácia 

práce s  

 



 

255  

  vlastnosti, 
zdroje a vplyv 
na životné 
prostredie  
  

reakcia,  

•polymerizácia,           

•plast, polymér, 
makromolekula, PE, 
PP, PVC, PS,      
•fosílna surovina: 
zemný plyn, 
odorizácia zemného  
plynu, ropa, uhlie,      
•frakčná destilácia 
ropy, benzín, 
krakovanie, oktánové 
číslo benzínu, nafta, 
mazut, asfalt, 
petrochémia.  
  

využitia, •porovnať fosílne palivá z hľadiska ich  

 vyčerpateľnosti, ekologických dôsledkov ich ťažby,  

spracovania a využitia, obsahu škodlivých prímesí  (kyslé 

dažde, skleníkový efekt),  •uviesť príklady 

alternatívnych zdrojov energie, obnoviteľných a 

neobnoviteľných zdrojov energie, •vysvetliť pojem 

plast, polymér, makromolekula, •priradiť skratky PP, PE, 

PS, PVC k názvom makromolekulových látok a porovnať 

ich základné fyzikálne a chemické vlastnosti (hustota, 

tepelná a elektrická vodivosť, horľavosť, rozložitelnosť v 

zemi) a spôsob ich využitia, •pozná vzorce a triviálne 

názvy: acetylén, izoprén, •pozná vzorec a názov 

alkylových skupín: metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, 

izopropyl-, vinyl-,  
•uviesť príklady alkánov, cykloalkánov, alkénov, 

alkadiénov, alkínov (vzorce, názvy•utvoriť názov a 

napísať vzorec: nerozvetvených alkánov, alkénov, 

alkínov C1 – C10 a cykloalkánov C3 – C6; rozvetvených 

alkánov, alkénov a alkínov C4 – C10 s maximálne dvomi 

rovnakými alkylovými skupinami uvedenými vyššie, 

•pozná skupenstvo alifatických uhľovodíkov C1-C4, C5-

C16 a vyššie, •vie porovnať dĺžku, pevnosť jednoduchej, 

dvojitej a trojitej väzby,                                                   
•pozná typy reakcií charakteristických pre alkány (SR), 

alkény a alkíny (AE,) a vie uviesť aspoň jeden ich príklad 

chemickou rovnicou,      •pozná spôsob, akým sa v 

laboratóriu dokazuje násobná väzba (brómová voda, 

KMnO4 - nie chemickou rovnicou), • vie charakterizovať 

zemný plyn (zloženie, výbušnosť, farba, zápach – 

odorizácia, horľavosť, ťažba, preprava, využitie ako 

surovina na výrobu organických látok a zdroj energie), 

•vie charakterizovať ropu (zloženie, horľavosť, farba, 

zápach, ťažba, preprava, spracovanie, základné frakcie, 

využitie ako surovina na výrobu organických látok a 

zdroj energie).                               

tabuľky, aparatúry),  

∙k učeniu: kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom 

informácií, tvorivo 

ich spracovávať, 

hľadať a rozvíjať 

účinné postupy v 

učení ∙riešenie 

problémov:logic 

ky spájať poznatky 

nadobudnuté 

štúdiom iných 

oblastí chémie, 

iných predmetov  
pri riešení 

problémov∙sociál 

ne:vyjadrovať svoje 

názory,postoje, 

skúsenosti, 

prezentovať 

výsledky svojej 

činnosti, čerpať 

poučenie.  

laboratórnou technikou).  
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  5  11.2 

Aromatické 

uhľovodíky, ich 

vlastnosti, 

zdroje, využitie 

a vplyv na ŽP  

•Arény, fenyl-,  

•substitučná 

elektrofilná reakcia na 

aromatickom jadre, 

mechanizmus reakcie, 

•pravidlá substitúcie 

na benzénovom jadre, 

•adícia na  arény, 

horenie arénov, •arény 

a ich vplyv na zdravie 

Žiak vie, pozná/pozná: •pozná vzorce a triviálne názvy: 

benzén, styrén, naftalén, toluén,•pozná vzorec a názov 

skupiny fenyl-, •vie utvoriť názov a napísať vzorec arénov 

odvodených od benzénu s maximálne dvomi alkylovými 

skupinami, uviesť príklady aromatických uhľovodíkov, 

•vysvetliť podstatu aromatického charakteru arénov,  
•porovnať základné vlastnosti alifatických a aromatických 

uhľovodíkov (horľavosť, rozpustnosť, skupenstvo, 

karcinogénne účinky, charakteristické  
reakcie), •vie, že pre arény sú typické substitučné  

elektrofilné reakcie,                                                     
•pozná mechanizmus reakcie SE,           

pravidlá substitúcie na benzénovom jadre,                

•zapísať chemickou rovnicou nitráciu benzénu do prvého 

stupňa, halogenáciu a hydrogenáciu  

benzénu, •vymenovať príklady využitia benzénu,  

toluénu, styrénu a naftalénu,                                       
•pozná negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na 

zdravie (karcinogénne účinky). 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

∙komunikačné 
schopnosti:  
vyhľadávať, triediť 
a  

spracovávať 
informácie, (urobiť 
zápis o experimente 
pomocou textu, 
tabuľky, aparatúry),  

∙k učeniu: kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií, 

tvorivo ich 

spracovávať, hľadať 
a rozvíjať účinné 

postupy v učení  

∙riešenie 

problémov:využí 

vať informačné a 

komunikačné 

technológie 

technológie pri 

riešení úloh 

∙sociálne: 

vyjadrovať svoje 

názory, postoje, 

skúsenosti, 

prezentovať a 

zhodnotiť výsledky 

svojej alebo 

skupinovej činnosti, 

prijímať ocenenie, 

radu, kritiku. 

∙Enviromentálna výchova: 

ochrana života a zdravia; 

človek a životné prostredie- 

negatívne pôsobenie arénov na 

ľudský organizmus: toluén, 

xylény,  
∙mediálna výchova: práca  

s informáciami, prezentácie, 

projekty, referáty, 

∙osobnostná a sociálna 

výchova:rozvoj osobnosti a 

poznania, kreativita, kritické 

myslenie, prezentovanie 

vlastných názorov... 
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  8  TC 12: Deriváty 

uhľovodíkov I., 

vlastnosti, 

použitie, vplyv 

na živé 

organizmy a 

životné 

prostredie  

•Deriváty,  

heteroatóm, funkčná 

(charakteristická) 

skupina,•izoméria 

funkčných skupín, 

•halogénderiváty, 

insekticídy,  PVC,  
freóny, teflón,             

•nitroderiváty, amíny 

(primárne, sekundárne,  

Žiak vie/dokáže: •označiť uhľovodíkový zvyšok a funkčné 

skupiny v uvedených vzorcoch,                    •vymenovať 

skupiny derivátov uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny a 

uviesť príklady zlúčenín z jednotlivých skupín derivátov 

uhľovodíkov • zaradiť danú zlúčeninu (podľa názvu 

alebo vzorca) do jednotlivých skupín derivátov 

uhľovodíkov, •pozná väzbovosť S, O, N a halogénov, 

•uviesť charakteristické skupiny derivátov uhľovodíkov 

(F-, Cl-, Br-,I-, OH, -NO2, -NH2, CO-, -CHO, - COOH) a 

spôsob tvorenia ich názvov, •použiť triviálne názvy  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

∙komunikačné 
schopnosti:  
vyhľadávať, triediť 
a  
spracovávať 

informácie, 

spracovať a 

prezentovať 

jednoduchý projekt, 

vedieť využiť 

informačné  

∙Enviromentálna výchova: 
ochrana života a zdravia; 

človek a životné prostredie-

toxické pôsobenie 

halogénderivátov:  
DDT,freóny,polychlórované 

bifenyly, problémy 

alkoholizmu, návykovosť 

niektorých látok∙ mediálna 

výchova:v práca s  

   terciárne), anilín,  
•hydroxyderiváty, 
alkoholy (jednosýtne 
a viacsýtne; primárne,  
sekundárne, terciárne), 
fenoly, •rozpustnosť a 
oxidácia 
hydroxyderivátov, 
rozpúšťadlo, 
dezinfekcia, 
alkoholizmus.              
.  

a vzorce derivátov uhľovodíkov: chloroform jodoform, 

vinylchlorid, anilín, etylénglykol, glycerol, fenol, 

formaldehyd, acetaldehyd, acetón, kyselina mravčia, 

octová, šťaveľová, benzoová, • utvoriť názov a napísať 

vzorec derivátov odvodených od benzénu a alkánov C1 – 

C10 s maximálne jedným druhom funkčnej skupiny 

uvedenej vyššie, •aplikovať základné vlastnosti 

derivátov uhľovodíkov (rozpustnosť vo vode, skupenstvo 

v porovnaní s uhľovodíkmi, charakteristický zápach, 

polárny charakter väzby C-heteroatóm, tvorba vodíkovej 

väzby, zásaditý, kyslý, amfotérny charakter, typické 

reakcie), •vyznačiť čiastkové náboje na atómoch väzby 

C-heteroatóm, •poznať polárny charakter väzby C- 

heteroatóm a vyznačiť čiastkové náboje na atómoch 

väzby C-heteroatóm  
• pozná typy reakcií charakteristických pre 

halogénderiváty a hydroxyderiváty – SN a SE na benzéne 

•zapísať reakčnú schému reakcie brómetánu s NaOH (SN 

aj eliminačný produkt), •uviesť príklady využitia 

chloroformu, CCl4, teflónu, nitrozlúčenín, metanolu, 

etanolu, glycerolu, etylénglykolu, formaldehydu, 

acetónu, ich účinok na ľudský organizmus a 

nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi (toxicita, 

horľavosť, výbušnosť), •uviesť využitie freónov, posúdiť 

vplyv ich chemického pôsobenia na ozónovú vrstvu a z 

toho vyplývajúce dôsledky pre životné 

 a komunikačné 

zdroje∙k učeniu: 

kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom 

informácií, tvorivo 

ich spracovávať, 

hľadať a rozvíjať 

účinné postupy v 

učení ∙riešenie 

problémov:  
logicky spájať 
poznatky 
nadobudnuté 
štúdiom iných 
oblastí chémie, 
iných predmetov  
pri riešení 

problémov∙ 

sociálne:vyjadro 

vať svoje 

názory,postoje, 

skúsenosti, 

prezentovať 

výsledky svojej 

činnosti, čerpať 

informáciami; prezentácie; 

projekty; referátyv; kritické 

čítanie∙ biológia∙ 

geografia- atmosféra- 

narušovanie ozónovej vrstvy∙ 

(človek a svet práce-

integrácia práce s 

technikou,výroba) ∙ 

osobnostná a sociálna 

výchova:rozvoj osobnosti a 

poznania, kritické myslenie, 

osobná zodpovednosť pri 

používaní nebezpečných, 

zdraviu škodlivých, prípadne 

návykových látok.  
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prostredie,•rozlíšiť primárny, sekundárny a terciárny 

amín a alkohol, jednosýtny a viacsýtny alkohol, •zapísať 

chemickou schémou základné princípy výroby etanolu, 

•porovnať rozpustnosť alkoholov -etanolu vo vode a v 

nepolárnych rozpúšťadlách, najmä s prihliadnutím na 

skúsenosť z bežného života, •pozná využitie etanolu 

(rozpúšťadlo, výroba octu, chemická výroba, 

dezinfekcia, potravinárstvo) a jeho účinky na ľudský 

organizmus, •napísať reakčnú schému oxidácie etanolu 

na acetaldehyd a kyselinu octovú,  
•chápe, že oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú 

aldehydy a ďalej karboxylové kyseliny, oxidáciou 

sekundárnych alkoholov vznikajú ketóny aj opačné 

redukčné procesy.  

poučenie  

Poznámky  k organizácii vyučovania chémie v 2. ročníku a sexte iŠkVP:  

• časová  dotácia  2+1hod/týždeň,  

• pracuje sa s celou nedelenou  triedou v bežných učebniach vybavených  projektorom   navýšenie  povinnej hodinovej  dotácie o 1 hodinu sa využíva: o  v 

obsahovej a výkonovej oblasti na rozšírenie o témy , zručnosti  a výkony  vyznačené v osnovách červenou farbou so zreteľom na prepojenie s bežnou praxou, každodenným 

životom a starostlivosťou o zdravý životný štýl, ochranu zdravia,  

o v oblasti metód a foriem sa viac sústredíme na zväčšenie priestoru na utvrdenie, prehĺbenie a systematizovanie učiva; v dôsledku absencie laboratórnych cvičení sa 

počíta s pravidelným využívaním IKT priamo na vyučovaní ,  

o v oblasti kompetencií  je kladený dôraz na zvýšenie prezentačných a komunikačných zručností, využívanie informačných a komunikačných zdrojov na riešenie úloh; 

rozvoj kritického myslenia.  
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Chémia – 3.ročník  – inovovaná   

  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, 

formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

   TC 12: Deriváty 

uhľovodíkov II., 

vlastnosti, použitie, 

vplyv na živé 

organizmy a životné 

prostredie   

•Fenoly, rozpustnosť a 

oxidácia •karbonylové 
zlúčeniny, aldehydy, 

ketóny•karboxylové 

kyseliny •sila 

karboxylových kyselín 

v závislosti od Mr a 

substituentu v bočnom 
reťazci, •esterifikácia, 
neutralizácia, 

dehydratácia a 

dekarboxylácia 

karboxylových kyselín 

•funkčné a substitučné 

deriváty karboxylových 
kyselín; základná 

charakteristika a 

rozdelenie  
•acylhalogenidy,soli,  

Žiak vie, pozná/dokáže:•pozná rozdiel medzi 

fenolmi a alkoholmi •pozná základné reakcie 

fenolov: SE, oxidácie; vznik plastov:bakelit 

•porovnať základné fyzikálne a chemické 

vlastnosti fenolov s alkoholmi: rozpustnosť, 

reaktivitu,kyslosť, nukleofilitu,  toxicitu 

•polyfenoly a ich význam ako zložky 

flavonoidov- antioxidanty •vie porovnať silu 

karboxylových kyselín s anorganickými 

kyselinami, v závislosti od dĺžky reťazca a 

substituentu v bočnom reťazci •vie uviesť 

využitie karboxylových kyselín (mravčia, 

octová, benzoová), •vie napísať reakčnú 

schému, neutralizácie, esterifikácie, 

dekarboxylácie a dehydratácie karboxylových 

kyselín,•vie rozlíšiť na príklade esteru a 

aminokyseliny funkčné a substitučné deriváty 

karboxylových kyselín, • pozná význam 

derivátov karboxylových kyselín pre stavbu 

lipidov a bielkovín.  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  
komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania riešení a 

schopnosti ich riešiť  

∙Enviromentálna výchova: 

ochrana života a zdravia; 

človek a životné 

prostredietoxické pôsobenie 

fenolov, návykovosť niektorých 

látok; človek a svet práce: 

(integrácia práce s technikou), 

výroba, ∙mediálna výchova: práca 

s informáciami; prezentácie, 

projekty; referáty; kritické 

čítanie ∙biológia ∙osobnostná a 

sociálna výchova:rozvoj osobnosti 

a poznania, kritické myslenie, 

osobná zodpovednosť pri 

používaní nebezpečných, zdraviu 

škodlivých, prípadne návykových 

látok.  
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   estery, amidy, 
anhydridy, nitrily  
•aminokyseliny a ich 
význam pre živý 
organizmus  
•hydroxykyseliny a 
ich význam pre živý 
organizmus  
•oxokyseliny a ich 
význam pre živý 
organizmus  
•halogenkyseliny a 

vplyv halogénu na 

silu kyseliny.  

    

 8 BIOLÁTKY                

TC 1: Lipidy   Lipidy, 
jednoduché lipidy, tuky, 
oleje, vosky a ich 
vlastnosti, zložené 
lipidy, fosfolipidy, 
glykolipidy, cholesterol, 
LDL – cholesterol, HDL – 
cholesterol, lipémia, 
omega-3-mastné 
kyseliny (len význam 
pre človeka)  
laboratórne 

cvičenie 1:  

Overovanie vlastností 

tukov a olejov. Príprava 

mydla.             

hydrofóbny, lipofilný a 

amfifilný charakter, 

jednoduchý, zložený a 

izoprenoidný lipid, 

stužovanie tukov, 

žltnutie tukov, 

vysychanie olejov, 

fermež, cholesterol a 

jeho úloha zo 

zdravotného hľadiska, 

LDL, HDL, omega 

mastné kyseliny  

Žiak vie: charakterizovať lipidy z hľadiska 

výskytu, štruktúry, vlastností, významu a 

zastúpenia vo výžive človeka, 

charakterizovať výskyt cholesterolu v 

potravinách a vysvetliť jeho význam pre 

organizmus, porovnať oleje a tuky z hľadiska 

štruktúry (obsahu mastných kyselín) a z 

hľadiska ich významu pre organizmus 

(zdravá výživa, obezita),  
poznať vosky z hľadiska výskytu a významu  
charakterizovať výskyt, význam a zloženie 

glykolipidov a fosfolipidov, porovnať význam 

LDL – „zlého cholesterolu― a HDL – „dobrého 

cholesterolu― pre človeka  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom, 

praktické 

cvičenie  

manuálne 

kompetencie, 

kompetencie riešenia 

problémov, 

kompetencie k 

učeniu: schopnosť 

plánovať a 

organizovať si učenie 

a pracovnú činnosť, 

efektívne využívať 

rôzne stratégie 

učenia k získavaniu 

poznatkov a 

informácií, hľadať a 

rozvíjať účinné  
postupy vo svojom 

učení, kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií, 

komunikačné 

kompetencie  

ochrana života a zdravia 

hladina tukov v krvi, cholesterolu, 

vplyv omega-3kyselín na zdravie 

človeka, stravovanie, stužené tuky 

osobnostná a sociálna 

výchova:  
rozvoj osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov… sebaregulácia, 

organizačné schopnosti a 

efektívne riešenie problémov, 

organizácia práce vlastnej alebo v 

skupine pri lab. cvičení, 

rozhodovanie a riešenie 

problémov, ohľaduplnosť, 

disciplinovanosť, ochota pomôcť 

biológia  
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.  14  TC 2: Sacharidy 

sacharidy- 
charakteristika 
jednoduché sacharidy, 
mono-,  
oligo- a polysacharidy  

sacharidy jednoduché, 

zložené, 

monosacharidy, 

disacharidy, 

oligosacharidy a 

polysacharidy,  

Žiak vie: charakterizovať pojem sacharidy z 

hľadiska významu, výskytu a pôvodu, napísať 

všeobecnú chemickú schému 

fotosyntézy,charakterizovať sacharidy podľa 

ich vlastností, štruktúry, zloženia a 

klasifikácie, vysvetliť vznik alkoholov a kyselín 

zo sacharidov  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca  
s textom,  

manuálne 

kompetencie, 

kompetencie riešenia 

problémov, 

kompetencie k učeniu: 

schopnosť plánovať a  

ochrana života a zdravia - 

glykémia, vplyv jednoduchých 

cukrov na zdravie človeka, 

správna výživa, šport mediálna 

výchova: práca s informáciami 

prezentácie, projekty  

  aldózy, ketózy, tri-, pent- 
a hexózy glyceraldehyd,  
dihydroxyacetón  

chiralita, chirálne 
centrum, D- a L- 
formy, optická 
izoméria ribóza, 
deoxyribóza, glukóza, 
fruktóza sacharóza, 
laktóza škrob, 
glykogén, celulóza, 
energetická hodnota 
sacharózy, glykémia               
laboratórne cvičenie 

2 a 3: Overovanie 

vlastností sacharidov. 

Vlastnosti a rozklad 

škrobu. Dôkaz škrobu vo 

vzorke  

optická izoméria, 
centrum chirality, 
enantioméria, 
anoméria,  
Tollensov, Fischerov a 

Haworthov vzorec 

monosacharidov, 

invertný cukor, 

triviálne názvy 

sacharidov, glykémia, 

glykemický index, 

diabetes  

(všeobecne opísať princíp), popísať 

základné vlastnosti D-glukózy a D-fruktózy 

z hľadiska významnosti pre výživu človeka, 

zaradiť sacharózu a laktózu a 

charakterizovať ich z hľadiska významu pre 

výživu človeka, charakterizovať škrob, 

glykogén a celulózu z hľadiska výskytu, 

vzniku a významu pre človeka, poznať 

negatívny účinok nadmerného príjmu 

sacharózy pre človeka, uviesť rôzne 

potravinové zdroje sacharózy a poznať  
orientačné zastúpenie sacharidov v mede  

praktické 

cvičenie  
organizovať si učenie a 

pracovnú činnosť, 

efektívne využívať 

rôzne stratégie učenia 

k získavaniu poznatkov 

a informácií, hľadať a 

rozvíjať účinné postupy 

vo svojom učení, 

kriticky pristupovať ku 

zdrojom informácií, 

komunikačné 

kompetencie  

referáty biológia osobnostná 

a sociálna výchova: 
poznávanie a rozvoj vlastnej 
osobnosti: rozhovory so žiakmi, 
navodenie  
problémovej situácie v oblasti 
chémie  
rozvoj osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie vlastných 

názorov…  
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  10  TC 3: Bielkoviny   

Bielkoviny(proteíny), 

biologická funkcia 

aminokyselina, alanín, 

glycín, peptidová väzba, 

biuretová reakcia 

primárna, sekundárna, 

terciárna a kvartérna, 

štruktúra denaturácia, 

fibrilárne, globulárne 

bielkoviny zložené 

bielkoviny: hém, 

hemoglobín, 

lipoproteíny, 

glykoproteíny, 

fosfoproteíny, 

hemoproteíny, 

myoglobín, enzýmy, 

protilátky, energetická 

hodnota bielkovín  

laboratórne cvičenie 

4: Farebné a zrážacie 

reakcie bielkovín. 

bielkoviny, peptidy a 
aminokyseliny, 
izoelektrický bod, 
esenciálne 
aminokyseliny, 
peptidová väzba, 
biuretova reakcia, 
štruktúra bielkovín 
denaturácia, 
vysoľovanie bielkovín,  
klasifikácia bielkovín 

podľa tvaru, protilátky 

a imunita,   

Žiak vie: charakterizovať bielkoviny z hľadiska 

výskytu, významu a pôvodu, charakterizovať 

bielkoviny z hľadiska ich klasifikácie, zloženia 

a vlastností, vymenovať esenciálne 

aminokyseliny a potravinové zdroje s ich 

najvhodnejším zastúpením,  
charakterizovať primárnu, sekundárnu, 
terciárnu a kvartérnu štruktúru bielkovín a jej 
význam pri denaturácii a zmene biologických 
funkcií bielkovín vplyvom bielkovinových 
jedov, teploty a pod., uviesť možné príčiny 
denaturácie bielkovín,  
vysvetliť, čo by bolo možné použiť k 

zabráneniu otravy ťažkými kovmi po ich požití  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca  
s textom, 

praktické 

cvičenie  

manuálne 

kompetencie, 

kompetencie riešenia 

problémov, 

kompetencie k učeniu: 

schopnosť plánovať a 

organizovať si učenie a 

pracovnú činnosť, 

efektívne využívať 

rôzne stratégie učenia 

k získavaniu poznatkov 

a informácií, hľadať a 

rozvíjať účinné 

postupy vo svojom 

učení, kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií, 

komunikačné 

kompetencie  

osobnostná a sociálna 
výchova:  
rozvoj osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie vlastných 

názorov… sebaregulácia, 

organizačné schopnosti a efektívne 

riešenie problémov- organizácia 

práce vlastnej alebo v skupine pri 

lab.  

cvičení, rozhodovanie a riešenie 

problémov,  

ohľaduplnosť, disciplinovanosť, 

ochota pomôcť ochrana života 

a zdravia  
stravovanie, vplyv 

antibiotík a ťažkých kovov, 

žiarenia a iných jedov na 

funkciu bielkovín 

mediálna výchova: 

práca s informáciami 

prezentácie, projekty 

referáty biológia 
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 9  TC 4. Enzýmy     

enzým- zloženie, 

význam koenzým, 

apoenzým aktivačná 

energia, biokatalyzátor, 

aktívne miesto, 

enzým–substrátový 

komplex špecifický 

katalytický účinok 

faktory ovplyvňujúce 

účinok enzýmu 

inhibícia kompetitívna 

a nekompetitívna α-

amyláza, pepsín,  
trypsín projekty  

koenzým, apoenzým, 

holoenzým, enzým, 

biokatalytický účinok, 

aktivácia a inhibícia 

enzýmu, kompetitívna, 

nekompetitívna, 

tráviace účinky, 

podmienky aktivity 

enzýmov  

Žiak vie: charakterizovať pojem enzým z 

hľadiska všeobecných vlastností, výskytu a 

významu,  
vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh reakcie  

charakterizovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

enzýmovej reakcie  

porovnať kompetitívnu a nekompetitívnu 

inhibíciu a uviesť príklad  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca  
s textom,  

kompetencie riešenia 

problémov, 

kompetencie k učeniu: 

schopnosť plánovať a 

organizovať si učenie a 

pracovnú činnosť, 

efektívne využívať 

rôzne stratégie učenia 

k získavaniu poznatkov 

a informácií, hľadať a 

rozvíjať účinné 

postupy vo svojom 

učení, kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií, 

komunikačné 

kompetencie  

biológia- enzýmy, tráviaca súst.  
osobnostná a sociálna 
výchova:  
poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie v 

oblasti chémie rozvoj osobnosti a 

poznania, kreativita, 

prezentovanie vlastných 

názorov…  

 8  TC 5: Nukleové  
kyseliny               

nukleové kyseliny, 
genetická informácia 
zloženie nukleových 
kyselín:  
nukleotid,nukleozid, 
adenín, guanín, cytozín,  
uracil, tymín, DNA,  

RNA  
polynukleotidový 

reťazec ATP, 
makroergická väzba 

mediátorová, 
transferová, 

ribozómová RNA  
komplementarita, 

kodón, antikodón 

projekty  

nukleová kyselina, 

Miescher, Watson, 

Crick, štruktúra RNA a 

DNA, alfa helix 

závitnica, beta 

skladaný list, 

nukleozid, nukleotid, 

polynukleotidový 

reťazec, makroergická 

väzba, ATP, 

komplementarita, 

kodón, antikodón, 

transkripcia, translácia  

Žiak vie: charakterizovať nukleové kyseliny z 

hľadiska výskytu a významu, charakterizovať 

nukleové kyseliny z hľadiska ich klasifikácie a 

zloženia, vysvetliť dôležitosť ATP a poznať 

makroergickú väzbu, porovnať stavbu DNA a 

RNA,  
charakterizovať mediátorovú, transferovú a 

ribozómovú RNA z hľadiska ich funkcie a 

výskytu v bunke,  
vysvetliť význam pojmu komplementarita na 

príklade DNA  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca  
s textom  

kompetencie riešenia 

problémov, 

kompetencie k učeniu: 

schopnosť plánovať a 

organizovať si učenie a 

pracovnú činnosť, 

efektívne využívať 

rôzne stratégie učenia 

k získavaniu poznatkov 

a informácií, hľadať a 

rozvíjať účinné 

postupy vo svojom 

učení, kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií, 

komunikačné 

kompetencie  

biológia informatika 

mediálna výchova: práca s 
informáciami, tvorba projektu  
a jeho prezentácia, referáty 
osobnostná a sociálna 
výchova:  
poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie v 

oblasti chémie rozvoj osobnosti a 

poznania, kreativita, 

prezentovanie vlastných 

názorov… environmentálna 

výchova: žijeme v Európe, na 

Zemi: významní vedci a ich prínos 

vede a ľudstvu  
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  8  TC 6: Vitamíny      

Vitamín, zloženie, 
význam hypovitaminóza,  
hypervitaminóza  

retinol, kalciferoly, 
tokoferoly- vitamíny 
rozpustné v tukoch, 
zdroje tiamín, 
riboflavín, niacín, 
pyridoxín, kys. 
pantoténová, kys. 
listová, biotín, kys.  
L-askorbová, skorbut, 
zdroje, význam  
antioxidanty, FAD, NADH    
laboratórne cvičenie  

5: Redukčné vlastnosti 

vitamínu C.  

hypovitaminóza, 

avitaminóza, 

hypervitaminóza, 

vitamíny rozpustné vo 

vode a v tukoch a ich 

triviálne názvy, 

antioxidanty, antiage 

vitamín, skorbut, beri-

beri  

Žiak vie: rozpoznať vitamíny ako esenciálne 

látky z hľadiska významu a zloženia a 

rozpustnosti v tukoch a vo vode,  
charakterizovať retinol, kalciferoly, 

tokoferoly z hľadiska výskytu,významu a 

funkcie v ľudskom organizme uviesť možné 

dôsledky vystavenia organizmu 

hypervitaminóze a hypovitaminóze 

vitamínov rozpustných v tukoch   
uviesť hlavné potravinové zdroje retinolu, 

kalciferolov, tokoferolov,charakterizovať 

tiamín, riboflavín, niacín, pyridoxín, kys. 

pantoténovú, kys. listovú, biotín a kys. 

Laskorbovú z hľadiska výskytu, významu a 

funkcie v ľudskom organizme, uviesť možné 

dôsledky vystavenia organizmu 

hypovitaminóze vitamínov rozpustných vo 

vode, uviesť hlavné potravinové zdroje 

tiamínu, riboflavínu, niacínu, pyridoxínu, kys. 

pantoténovej, kys. listovej, biotínu a kys. 

Laskorbovej vysvetliť úlohu antioxidantov v 

potrave  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca  
s textom, 

praktické 

cvičenie  

manuálne 

kompetencie, 

kompetencie riešenia 

problémov, 

kompetencie k učeniu: 

schopnosť plánovať a 

organizovať si učenie a 

pracovnú činnosť, 

efektívne využívať 

rôzne stratégie učenia 

k získavaniu poznatkov 

a informácií, hľadať a 

rozvíjať účinné 

postupy vo svojom 

učení, kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií, 

komunikačné 

kompetencie  

biológia mediálna výchova: 
práca s informáciami, tvorba 
projektu a jeho prezentácia, 
referáty ochrana života a 

zdravia  
stravovanie, esenciálne látky 
osobnostná a sociálna 

výchova: poznávanie a rozvoj 

vlastnej osobnosti: rozhovory so 

žiakmi, navodenie problémovej 

situácie v oblasti chémie sociálna 

komunikácia- tímová práca, 

obhajoba vlastného názoru, 

schopnosť kompromisu  
rozvoj osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie vlastných 

názorov…  
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  9  TC 7: Kvalita života  
a zdravie              

heterocyklus alkaloidy, 
droga, návyková látka,  
nikotín, kofein, liek, 

antibiotikum geneticky 

upravované potraviny 

biologická hodnota 

stravy, vyvážená strava 

projekty  

heterocyklus, 
heteroatóm, 5- a 6- 
článkový  
heterocyklus, drogy, 
alkaloidy,  
antibiotiká, lieky,  

GMO a ich výhody a 

nevýhody  

Žiak vie: spoznať základ zloženia 

heterocyklických zlúčenín,  

hovoriť o škodlivosti návykových látok na  

ľudský organizmus  

poznať funkciu a účinok antibiotík, vie 

posúdiť kvalitu a správne zloženie stravy  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca  
s textom  

manuálne 

kompetencie, 

kompetencie riešenia 

problémov, 

kompetencie k učeniu: 

schopnosť plánovať a 

organizovať si učenie a 

pracovnú činnosť, 

efektívne využívať 

rôzne stratégie učenia 

k získavaniu poznatkov 

a informácií, hľadať a 

rozvíjať účinné 

postupy vo svojom 

učení, kriticky 

pristupovať ku 

zdrojom informácií, 

komunikačné 

kompetencie 

environmentálna výchova:  

človek a životné prostredie 

človek a svet práce- výroba a 

technika mediálna výchova: 

práca s informáciami, tvorba 

projektu a jeho prezentácia, 

referáty, kritické čítanie 

ochrana života a zdravia:  
stravovanie, návykové 

látky,narkománia osobnostná a 

sociálna výchova: poznávanie 

a rozvoj vlastnej osobnosti: 

rozhovory so žiakmi, navodenie 

problémovej situácie v oblasti 

chémie sociálna komunikácia- 

tímová práca, obhajoba vlastného 

názoru, schopnosť kompromisu 

osobná zodpovednosť pri 

používaní nebezpečných, zdraviu 

škodlivých, prípadne návykových 

látok 
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Seminár z chémie 
  

  

  
Učebné osnovy predmetu seminár z chémie  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

 3   TC:  
1.VŠEOBECNÁ  
CHÉMIA  

  

1.1 LÁTKY,  

SÚSTAVY  
LÁTOK, ZMESI  

• látky, 

chemicky čisté látky 

• sústavy látok, 

delenie sústav látok  

• chemické 

prvky a zlúčeniny  

• zmesi, 

rozdelenie zmesí • 

oddeľovacie metódy  

Žiak vie definovať látky ako formu hmoty, sústavy 
látok, uviesť rozdelenie látok a sústav látok podľa 
rôznych kritérií, definovať pojmy častica, prvok, 
zlúčeniny, chemická látka (chemické indivíduum), 
zmes- homogénna, koloidná, heterogénna; 
sústava(izolovaná, uzavretá, otvorená), 
homogénna, heterogénna sústava, fáza, 
vymenovať po tri príklady chemicky čistej látky a 
zmesi, rozlíšiť rovnorodé a rôznorodé zmesi 
pomocou ich charakteristických znakov,  
vyčleniť zo skupiny látok chemicky čisté látky  

a zmesi, navrhnúť vhodný spôsob oddelenia 

zložiek zmesi (destilácia, filtrácia, usadzovanie, 

kryštalizácia, chromatografia, sublimácia, 

adsorpcia, extrakcia).  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• fyzika- atomistika, 
zloženie telies  
• osobnostná a 

sociálna výchova: v rozvoj 

osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov…  
v poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie 

v oblasti chémie  

 6  1.2 ČASTICOVÉ  

ZLOŽENIE LÁTOK,  
ZLOŽENIE A 

ŠTRUKTÚRA 

ATÓMOV  

• Big Bang- 

etapy, sily vznik. častíc  

• dualistický charakter 

žiarenia a častíc • 

atóm, jadro atómu, 

ióny  

• popis stavu 

elektrónu v atóme, 

Žiak vie stručne informovať o vzniku vesmíru  

(Big Bang- etapy, 4 typy síl, vznik častíc: fotónov, 
elektrónov, protónov, neutrónov, vznik atómov)  
stručne opísať históriu vzniku atómovej teórie o 

časticovom zložení látok, vymenovať a stručne 

charakterizovať jednotlivé atómové modely, 

podať základnú charakteristiku vlnovo-

mechanického modelu atómov, ktorý zatiaľ 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• fyzika- atomistika, 
zloženie telies  
• osobnostná a sociálna 
výchova:  
v rozvoj osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov…  
v poznávanie a rozvoj vlastnej 
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   atómové teórie, 

vlnovo-mechanický 

model atómu  
• atómový 

orbitál  

• pravidlá 
obsadzovania orbitálov 
v  
mnohoelektrónovom 

atóme • elektrónové 

konfigurácie atómov a 

iónov  

najvystížnejšie opisuje charakter elektrónu a 

elektrónového obalu ,dualistický charakter 

elektrónu, Heisenbergov princíp  
neurčitosti, opísať zloženie jadra a atómového 

obalu, poznať znamienko náboja elektrónu a 

protónu,  
poznať základný význam kvantových čísel, 

definovať pojmy: atóm, elektrón, neutrón, protón, 

atómový orbitál, valenčná sféra, valenčné 

elektróny,   
Hundovo pravidlo, Pauliho princíp, výstavbový 

princíp, elektrónová konfigurácia atómu, 

protónové(atómové) číslo Z, nukleónové číslo A 

(hmotnostné), neutrónové číslo, nuklid, izotopy, 

atómový a iónový polomer, katión, anión, 

informovať o význame pojmov základný a 

excitovaný stav atómu, elektrónová vrstva, 

energetická hladina, elektrónová hustota, spin, 

určiť počet elementárnych častíc (protónov, 

elektrónov, neutrónov) v danom nuklide, izotope, 

ióne na základe známej hodnoty čísel A, Z, N, vie 

uviesť príklad izotopov vodíka, uhlíka, kyslíka, 

uránu, vymenovať typy orbitálov s, p, d, f, pozná 

maximálny počet elektrónov, v jednotlivých 

typoch orbitálov, na energetických hladinách, 

elektrónových vrstvách, pozná pravidlá 

obsadzovania orbitálov elektrónmi, zakresliť 

rámčekový diagram obsadenia energetických 

hladín elektrónmi v daných atómoch 

neprechodných prvkov, zapísať elektrónové 

konfigurácie neprechodných prvkov, skrátený 

zápis, napísať schému vzniku katiónu alebo 

aniónu z atómu, vybrať zo skupiny iónov katióny 

alebo anióny.  

  osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie 

v  
oblasti chémie • 

environmentálna výchova: v 

žijeme v Európe, na Zemi: výz-

namní vedci a ich prínos vede a 

ľudstvu  
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  6 1.3 PERIODICKÁ 
SÚSTAVA  
CHEMICKÝCH  
PRVKOV- PSP  

• usporiadanie 

prvkov v PSP, čo sa dá 

z tabuľky PSP vyčítať • 

elektrónové 

konfigurácie s-, p-, d- 

prvkov  
• vlastnosti 

prvkov ako dôsledok 

elektrónovej 

konfigurácie atómov, 

periodický zákon 

Žiak pozná autora a znenie periodického zákona, 
vie opísať periodickú tabuľku ako grafické 
vyjadrenie PSP- polodlhú,určiť polohu (skupina, 
perióda) daného prvku v tabuľke PSP na základe 
elekktrónovej konfigurácie posledných 
obsadzovaných hladín,  
používať triviálne názvy skupín (alkalické kovy, 

kovy alkalických zemín, chalkogény, halové prvky, 

vzácne plyny) , zaradiť prvok podľa polohy v PTP 

do skupiny s-, p-, d-, f- prvkov, kov, nekov, 

polokov, vysvetliť vzťah medzi počtom 

valenčných elektrónov, valenčnou vrstvou a 

polohou s-, p-prvkov v tabuľke PSP, pozná 

príklady prvkov s nízkou a vysokou hodnotou 

elektronegativity, vie zistiť základné 

charakteristiky atómu z údajov v tabuľke PSP 

(protónové číslo, elektronegativita, relatívna 

atómová hmotnosť), uviesť argumenty pre 

závislosť niektorých vlastností atómov prvkov a 

ich zlúčenín od postavenia v tabuľke PSP: 

elektronegativita, atómový polomer, ionizačná 

energia, elektrónová afinita, reaktivita, 

väzbovosť, redoxné a acidobázické vlastnosti, 

kovový, nekovový charakter, typy väzieb. 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností,  
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• environmentálna 

výchova: v žijeme v Európe,na 

Zemi: výz-namní vedci a ich 

prínos vede a ľudstvu  

  

• osobnostný a sociálny 

rozvoj-rozvoj schopnosti 

poznávania  
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 9 1.4 CHEMICKÉ  

VÄZBY  
• príčiny a 
podmienky vzniku 
chemickej väzby, 
väzbová energia, vznik 
a znázornenie vzniku 
kovalentnej väzby  
• typy 
kovalentnej väzby: 
jednoduchá a 
násobná, polárna a 
nepolárna  
• iónová väzby 
a jej dôsledky, vznik 
iónov  
• vznik 
hybridných útvarov a 
ich priestorové útvary- 
základné typy 
hybridizácie  • teória 
VSEPR ako východisko 
pri určovaní štruktúry 
molekúl   
• efekty 

vyvolané 

prítomnosťou  

Žiak vie definovať  pojmy: chemická väzba, 

kovalentná chemická väzba, polárna, nepolárna 

väzba, väzbová energia, väzbovosť, donor, 

akceptor, väzbová dĺžka, väzbový elektrónový 

pár, neväzbový elektrónový pár, molekula, 

molekulový ión, uviesť argumenty pre závislosť 

niektorých vlastností atómov prvkov a ich 

zlúčenín od postavenia v tabuľke PSP: 

elektronegativita, atómový polomer, ionizačná 

energia, elektrónová afinita, reaktivita, 

väzbovosť, redoxné a acidobázické vlastnosti, 

kovový, nekovový charakter, typy väzieb, uviesť 

príklady molekúl, v ktorých sa nachádzajú 

jednoduché, dvojité alebo trojité väzby (H2, O2, 

N2), určiť typ chemickej väzby na základe 

rozdielu hodnôt elektronegativít atómov 

viažúcich sa prvkov,   
Žiak vie vysvetliť vznik kovalentnej väzby v 
molekule vodíka na základe energetického 
diagramu,  
určiť počet a druh atómov v jednoduchých 

molekulách, vysvetliť donorno-akceptórnu 

väzbu na príklade vzniku častíc H3O+, NH4+, 

podať  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností,  
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

osobnostná a sociálna 

výchova: v rozvoj 

osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov…  
v poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie 

v oblasti chémie  

   polárnych väzieb v 
molekule   

• donorno- 
akceptórna väzba 
kovová väzba • 
slabšie väzbové 
interakcie medzi 
molekulami: vodíková 
väzba a jej dôsledky, 
van der  
Waalsove sily  

základnú charakteristiku a rozdelenie slabších 
väzbových interakcií medzi molekulami, uviesť 
vplyv prítomnosti vodíkových mostíkov na 
fyzikálne a  
chemické vlastnosti, prípadne štruktúru látok  

(voda, bielkoviny, alkohol ...), nakresliť geometriu 

sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 hybridizovaných 

molekúl (anorganických aj organických), opísať 

vplyv polárnych skupín na posun väzbových 

molekulových orbitálov (indukčný a mezomérny 

efekt), vysvetliť vznik iónovej väzby v zlúčenine 

NaCl.  
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 6  1.5  

SKUPENSTVÁ LÁTOK,  

KRYŠTÁLY  

• všeobecná 
charakteristika 
skupenských stavov  
• stavba 

kryštalických látok, 

kryštalické mriežky 

iónových látok, iónové 

kryštály • kryštalické 

mriežky kovov  
• atómové 
nekonečné,  

molekulové kryštály  • 

kryštál grafitu, tuhy, 

vrstevnatékryštály  

• kvapaliny- 

vodíkové väzby a ich 

dôsledky  

Žiak vie  charakterizovať jednotlivé skupenské 
stavy z hľadiska veľkosti príťažlivých síl medzi 
časticami, vymenovať aspoň tri typické vlastnosti 
zlúčenín s iónovou väzbou,  
v súlade s teóriou VSEPR nakresliť geometriu 

jednoduchých molekúl BeCl2, BF3, CH4, CO2, HX, 

CCl4, PCl5, SF6, H2O, NH3, zdôvodniť vodivosť 

kovov ako dôsledok kovovej väzby, načrtnúť a 

stručne opísať štruktúru diamantu a grafitu, 

poznať príčiny rozdielnych vlastností diamantu a 

grafitu, vymenovať aspoň po 3 príklady 

kryštalických a amorfných látok, uviesť rozdiely, 

predpokladať vlastnosti látok na základe ich 

zloženia a štruktúry, opísať molekulové kryštály 

ľadu, CO2, I2, uviesť ich charakteristické 

vlastnosti, vplyv prítomnosti vodík. väzieb na 

vlastnosti kvapalín, anomálie vody.  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností,  
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

osobnostná a sociálna 

výchova: v rozvoj 

osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov…  
v poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie 

v oblasti chémie  

  3 1.6  

NÁZVOSLOVIE  
ANORGANICKÝC 
H LÁTOK  

• chemické 

názvoslovie- 

prvky(značky), 

zlúčeniny(vzorce), 

oxidačné číslo  

• chemické 
vzorce- 
stechiometrický, 
molekulový, 
funkčný(racionálny),  
štruktúrny, 

konfiguračný, 

elektrónový 

Žiak vie používať značky a slovenské názvy s- a p-
prvkov a vybraných d-prvkov (Fe, Cu, Zn, Ag, Au, 
Mn, Cr, Co, Ni, Hg, Pt), pomenovať a napísať 
vzorce látok: voda, peroxid vodíka, amoniak, 
sulfán, určiť oxidačné číslo atómov prvkov v 
chemických zlúčeninách (napr.: H2O, NaCl, SO3, 
NaOH, HNO3, H2SO4, CaCO3, KMnO4), pozná 
vzorec a názov amónneho katiónu, vie používať 
pravidlá tvorenia vzorcov a názvov zlúčenín: 
oxidy, hydroxidy, halogenidy, bezkyslíkaté 
kyseliny, kyslíkaté kyseliny (predovšetkým dusíka, 
síry, uhlíka, chlóru, fosforu), soli kyselín 
uvedených prvkov, pozná pojmy: hydrogensoli , 
hydráty,peroxidy a vedieť používať pravidlá pre 
tvorbu ich vzorcov, žiak vie vysvetliť kvalitatívny a 
kvantitatívny význam chemických vzorcov. pozná 
a vie rozlíšiť jednotlivé typy vzorcov, zaradiť látky 
podľa vzorca alebo názvu do jednotlivých skupín 
anorganických látok,  
aplikovať pravidlá písania jednotlivých typov 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností,  
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

osobnostná a sociálna výchova:  
v rozvoj osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov…  
v poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie 

v oblasti chémie  
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vzorcov (stechiometrický, molekulový, 

racionálny, štruktúrny, elektronový) na 

konkrétne látky. 

  3 1.7  
STECHIOMETRIA  

• základné 
chemické  
charakteristiky- 

látkové množstvo, 

Avogadrova konštanta 

(nuklidy, izotopy, 

hmotnosť atómu, 

mu…)  
• výpočty z 

chemických vzorcov- 

výpočet 

stechiometrického, 

molekulového vzorca, 

výpočet hmotnosti 

zložky molekuly...  

Žiak vie definovať pojmy: Avogadrova konstanta 

NA, atómová hmotnostná konstanta mu, 

relativná atómová hmotnosť Ar, relativná 

molekulová hmotnosť Mr, látkové množstvo n, 1 

mol látky, molová- molárna hmotnosť Mm, 

mólový objem plynu Vm, hmotnostný zlomok a 

hmotnostné percento prvku v zlúčenine, pozná  

hodnotu: NA=6,02.1023mol-1, Vm=22,4 

dm3.mol-1,  
• rozlíšiť relatívnu atómovú hmotnosť Ar(X), 

relatívnu molekulovú hmotnosť Mr(Y) a molárnu 

hmotnosť Mm, pozná význam Avogadrovej 

konštanty, vie určiť molárnu hmotnosť zlúčeniny 

zo známych hodnôt molárnych hmotností prvkov 

, pozná značky a jednotky hmotnosti atómu (g, 

kg), látkového množstva (mol), molovej 

hmotnosti (g.mol-1, kg.mol-1), vie premieňať 

jednotky,  
Žiak vie napísať vzťah pre výpočet látkového 

množstva a vysvetliť symboly v zápise, vypočítať 

látkové množstvo látky, ak je zadaná hmotnosť a 

molárna hmotnosť látky, určiť stechiometrický 

vzorec zlúčeniny na základe uvedených výsledkov 

chemickej analýzy vzorky,  
vypočítať hmotnostný zlomok a percento prvku v 
zlúčenine, hmotnosť prvku (zložky) pripadajúcu 
na dané množstvo zlúčeniny, hmotnosť látky, ak 
je zadané látkové množstvo a molárna hmotnosť 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

osobnostná a sociálna 

výchova: v rozvoj 

osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov…  
v poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie 

v oblasti chémie, matematika, 

fyzika  
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látky, hmotnosť, látkové množstvo a počet 
atómov prvku pripadajúci na určité množstvo 
ďalšieho prvku v zlúčenine, počet molekul vody v 
hydráte na základe úbytku hmotnosti pri 
zohrievaní,  
Žiak vie vypočítať molekulový vzorec na základe 

známeho stechiometrického vzorca a molárnej 

hmotnosti, ukázať vzťah medzi stechiometrickým 

a molekulovým vzorcom. 

  3 1.8 ROZTOKY  • Roztoky- 

charakteristika, typy 

roztokov, rozpustnosť 

• Výpočty zloženia 

roztokov- hmotnostný, 

objemový zlomok, 

hmotnostné a 

objemové percentá, 

koncentrácia látkového 

množstva, zmiešavanie 

roztokov, riedenie, 

vyparovanie             

(cvičenia z chémie)  

Žiak vie rozlíšiť rozpustenú látku a rozpúšťadlo, 
klasifikovať roztoky podľa skupenstva, 
vymenovať po dva príklady roztokov rôznych 
skupenstiev, pripraviť nasýtený roztok,  
napísať vzťah pre výpočet hmotnostného 
zlomku a vysvetliť symboly v zápise, vypočítať 
hmotnostný zlomok zložky v roztoku, hmotnosť 
rozpustenej látky a hmotnosť rozpúšťadla, ak je 
daný hmotnostný zlomok roztoku a hmotnosť 
roztoku,  
vysvetliť význam údajov o zložení roztoku z 

hľadiska praktického použitia, vypočítať 
koncentráciu roztoku, ak je dané látkové 

množstvo a objem roztoku, riešiť jednoduché 
výpočty pri zmiešavaní, zrieďovaní, odparovaní 
roztokov, prepočet c na w (najmä u roztokov 

kyselín), vie použiť krížové pravidlo pri 
zmiešavaní, resp. riedení roztokov,  
Žiak pozná značku a jednotku koncentrácie 

roztoku, vie využiť poznatky o príprave roztokov 

pri ich príprave v domácnostiach (napr.: pri 

zaváraní, pri príprave hnojív, zisťovaní zloženia 

čistiacich prostriedkov...).  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností,  
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

osobnostná a sociálna 

výchova: v rozvoj 

osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov…  
v poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej 

situácie v oblasti chémie, 

matematika, fyzika  
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  3 1.9 CHEMICKÉ  

REAKCIE  

• Chemické reakcie- 
charakteristika, typy 
chemických reakcií • 
Chemické reakcie a 
chemická rovnica- 
zápis, vzťah s reakciou, 
koeficienty  

• Hmotnostné vzťahy v 

chemických rovniciach- 

výpočty (cvičenia z 

chémie) 

Žiak vie uviesť príklady chemických a 

fyzikálnych zmien, rozlíšiť schému a rovnicu 

chemickej reakcie,  
zapísať rovnicu reakcie na základe slovného 
popisu chemickej reakcie, vymenovať jednotlivé 
kritériá klasifikácie chemických reakcií a typy 
reakcií ( delenie reakcií podľa počtu fáz na 
homogénne a heterogénne, podľa reagujúcich 
častíc na molekulové, radikálové a iónové, 
podľa prenášaných  
častíc na protolytické, redoxné a 
komplexotvorné, podľa väzbových zmien na 
adičné, eliminačné, substitučné a prešmyky, 
podľa javovej stránky rovnice na reakcie 
rozkladné, syntézne, substitučné a podvojné 
zámeny…), porovnať jednotlivé typy reakcií a 
uviesť príklady, poukázať  na platnosť zákona 
zachovania hmotnosti pri chemických 
reakciách,  

Žiak pozná kvalitatívno- kvantitatívny význam 
chemickej rovnice, vie vysvetliť význam 
stechiom. koeficientov v chemickej  
rovnici, doplniť stechiom. koeficienty v 

jednoduchých chemických schémach na základe 

jednoduchej bilancie počtu atómov prvkov v 

reaktantech a produktoch, aplikovať pravidlá 

výpočtu stechiometrických koeficientov v 

zložitejších rovniciach redoxných reakcií 

(čiastkové redoxné systémy, polreakcie)  
vypočítať hmotnosť (resp. koncentráciu, látkové 
množstvo, objem plynu) reaktantov resp. 
produktov z chemickej rovnice na základe 
známej hmotnosti (resp. koncentrácie, 
látkového množstva, objemu plynu) jednej 
látky,  
teoretický výťažok reakcie, množstvo (m, V, n) 
nezr. reaktantu v nadbytku po skončení reakcie,  

Žiak vie vypočítať množstvo (m, n, V) produktu 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom 

v oblasti  

komunikačných 
schopností,  
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  

schopnosti ich 

riešiť 

osobnostná a sociálna výchova:  
v rozvoj osobnosti a poznania, 

kreativita, prezentovanie 

vlastných názorov…  

v poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie 

v oblasti chémie, matematika, 

fyzika 
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na základe známych množstiev oboch 

reaktantov.    

 9   TC: 2.  
FYZIKÁLNA  
CHÉMIA  

  

2.1  

TERMOCHÉMIA  

• Reakčné teplo,  
entalpia, 
termochemické rovnice  

Exotermické a 

endotermické reakcie  

• Termochemické 
zákony  
• Výpočty zmeny 
entalpie, výpočty s 
použitím údajov o 
väzbových energiách  
• Tepelné javy pri 
rozpúšťaní tuhých látok  

• entropia  

• spontánnosť 

chemickej reakcie, 

Gibbsova energia 

Žiak vie vysvetliť rozdiely v zápise chemickej 

rovnice a termochemickej rovnice, zapísať 

termochemickou rovnicou priebeh chemickej 

reakcie, ak sú zadané reaktanty, produkty, 

stechiometrické koeficienty, skupenské stavy 

reagujúcich látok a hodnota reakčného tepla,  

uviesť argumenty pre nutnosť zápisu 
skupenských stavov do termochem. rovníc; pre 
závislosť hodnoty reakčného tepla na množstve 
látky a riešiť jednoduché výpočty tepelných 
efektov z termochemických rovnic, vypočítať 
zmenu entalpie reakcie (napr. spaľovanie 
uhľovodíkov) na základe väzbových energií 
reaktantov a produktov, klasifikovať chemické 
reakcie na základe rôznych zápisov 
termochemickej rovnice na exotermické a 
endotermické, Žiak vie zakresliť graf zmeny 
energie sústavy počas chemickej reakcie,  
vymenovať po dva príklady exotermickej a 

endotermickej reakcie z každodenného života, 

určiť hodnotu reakčného tepla spätnej reakcie na 

základe hodnoty reakčného tepla priamej reakcie 

na základe 1.  
termochemického zákona, aplikovať 
termochemické zákony pri výpočte zmeny 
entalpie reakcie z termochemických rovníc  

(maximálne z 2 čiastkových reakcií), bezpečne 

pracovať s horľavými látkami. 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  
komunikačných 
schopností,  

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a  
schopnosti ich 

riešiť 

• fyzika  
• osobnostný a sociálny 
rozvoj-rozvoj schopnosti 
poznávania  

environmentálna výchova: v 

ochrana života a zdravia v 

občan, 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 v 

človek a svet práce- 

integrácia teoretických 

poznatkov a výroby  

• mediálna výchova:  

• v prezentácia vlastných 

názorov v práca s informáciami 

• tvorba projektu a prezentačná     

zručnosť 
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  6 2.2 CHEMICKÁ  

KINETIKA  
• Rýchlosť 
chemickej reakcie • 
Zrážková teória, priebeh 
chemickej reakcie- 
teória aktivovaného 
komplexu, aktivačná 
energia  
• Rýchlostná 

rovnica  
podľa Guldberga a 
Waagea  
• faktory 

ovplyvňujúce rýchlosť 

chemickej reakcie 

(cvičenia z chémie)  

Žiak vie definovať rýchlosť chemickej reakcie 

ako zmenu koncentrácie reaktantov alebo 

produktov za časový interval, aplikovať  vzťah 

pre výpočet rýchlosti reakcie (změna 

koncentráte za čas) pru riešení jednoduchých 

úloh, vymenovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií (koncentrácia, teplota, 

katalyzátor, veľkosť povrchu tuhých látok, tlak v 

prípade plynného reaktantu), opísať spôsob 

merania rýchlosti chemickej reakcie, pozná, ako 

ovplyvní zvýšenie/zníženie teploty rýchlosť 

chemickej reakcie (Arrhéniov zákon), ako 

ovplyvní zvýšenie/zníženie kon-centrácie 

reaktantov rýchlosť chemickej reakcie, ako 

ovplyvní rýchlosť chemickej reakcie pridanie 

katalyzátora, vie aplikovať princípy zrážkovej 

teorie,  
Žiak vie napísať vzťah pre rýchlostnú rovnicu  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností,  
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• environmentálna výchova: v 

ľudské aktivity a problémy 

život.prostredia  

v vzťah človeka k prostrediu v 

ochrana života a zdravia v 

človek a svet práce- integrá       
cia práce s  technikou  

• fyzika • osobnostný a 
sociálny rozvoj:  
v osobná zodpovednosť pri 
používaní chemických látok,  

nebezpečenstvo havárií  

  

    v prípadoch jednoduchých reakcií, usúdiť na 

základe známej rýchlostnej rovnice, ako sa 

zmení rýchlosť reakcie pri zmene koncentrácie 

reaktantov (jednoduché výpočty),  
nakresliť diagramy priebehu exotermickej, 
endotermickej aj katalyzovanej reakcie aj 
cez aktivovaný komplex,    

vymenovať príklad katalyzátora z každodenného 

života  (napr. enzýmy), uviesť príklad chemickej 

reakcie z každo-denného života, ktorá prebieha 

pomaly a ktorá rýchlo, vysvetliť, prečo je 

dôležité poznať rýchlosť priebehu chemických 

reakcií a možnosti ich ovplyvňovania, povedať 

príklad z každodenného života, kde sa používa 

ovplyvňovanie rýchlosti chemickej reakcie 

niektorým z uvedených faktorov.  
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 6 2.3 CHEMICKÁ  

ROVNOVÁHA  
• chemická 
rovnováha, 
charakteristika stavu 
sústavy  
• dynamická 

rovnováha, rovnovážna 

konštanta, 

GuldberWaageho zákon 

chemickej rovnováhy  
• posun 
chemickej rovnováhy- 
Le Chatelier- Braunov 
princíp pohyblivej 
rovnováhy  
  

Žiak vie vysvetliť, čo je chemická rovnováha a 
rovnovážna koncentrácia, vysvetliť význam 
hodnoty rovnovážnej konštanty, zapísať 
vyjadrenie rovnovážnej konštanty pre 
konkrétnu reakciu, vymenovať faktory 
ovplyvňujúce chemickú rovnováhu  
(koncentrácia látok, teplota, tlak), pozná ako 
ovplyvní rovnovážny stav sústavy pridanie 
reaktantu /odobratie produktu, vplyv zmeny 
teploty na rovnovážny stav a rovnovážnu 
konstantu,  

vplyv zmeny tlaku na rovnovážny stav, vie 

posúdiť vplyv katalyzátora na chemickú 

rovnováhu a na rýchlosť ustálenia 

rovnovážneho stavu.  

   

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností,  
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• matematika  

• environmentálna 

výchova: v žijeme v Európe,na 

Zemi: výz-namní vedci a ich 

prínos vede a ľudstvu v človek a 

svet práce- integrácia vedy a 

techniky v ochrana života a 

zdravia- cielená regulácia 

priebehu reakcií vo výrobe a v 

živote v záujme väčšieho 

výťažku a bezpečnosti práce • 

osobnostná a sociálna výchova:  
v poznávanie a rozvoj vlastnej 

osobnosti: rozhovory so žiakmi, 

navodenie problémovej situácie 

v oblasti chémie  

  9  2.4 KYSELINY A  
ZÁSADY  

• protolytické 
reakcie- charakteristika,  
Bronsted-Lowryho 
teória  
• rovnováha v  

Žiak pozná príklady silných kyselín (napr.  
HCl, HNO3, H2SO4) a slabých kyselín (napr. 
H2CO3), príklady silných zásad (napr. NaOH, 
KOH, Ca(OH)2) a slabých zásad (napr.  
amoniak), vie napísať chemickú rovnicu 

autoprotolýzy vody a vyznačiť oxóniový  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností,  
identifikácie 

problémov, 

navrhovania  

• enivironmentálna výchova:   

v ochrana života a zdravia- 

prvá pomoc pri zasiahnutí 

kyselinami a zásadami, 

žieravinami v človek a svet 

práce,  
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   acidobázických 
reakciách, disociačná 
konštanta, silné a 
slabé kyseliny a zásady  
• iónový súčin 
vody, pH stupnica  

• roztoky solí- 
hydrolýza  
• výpočty 
súvisiace s kyselinami 
a zásadami, výpočty 
na pH  
• acidobázické 

titrácie, indikátory 

(cvičenia z chémie)  

katión a hydroxidový anión, pozná stupnicu pH, 
jej  význam a použitie, vie vymedziť hodnoty pH, 
pre ktoré je vodný roztok kyslý, neutrálny a 
zásaditý, rozdeliť roztoky na kyslé, neutrálne a 
zásadité podľa danej hodnoty pH, určiť pomocou 
indikátora pH roztoku, aplikovať význam 
indikátorov v bežnom živote, pozná vplyv silných 
kyselín a zásad na ľudský organizmus, vie 
napísať chemickú rovnicu neutralizácie, pozná 
príklad praktického využitia neutralizácie (napr. 
pri poskytnutí prvej pomoci), Žiak pozná aspoň 
tri rôzne spôsoby prípravy  
solí, príklady konkrétnych solí, ktoré hydrolyzujú 

za vzniku kyslého, neutrálneho a zásaditého 

roztoku, vie dodržiavať zásady bezpečnosti práce 

s kyselinami a zásadami.  

 riešení a  

schopnosti ich 

riešiť  

technika  

•  biológia: kyselina soľná- 

žalúdok,  negatívny vplyv 

prekyselenia   organizmu na 

zdravie človeka  
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 6  2.5 OXIDÁCIA A  

REDUKCIA  
• redoxné deje- 
charakteristika, 
oxidácia a redukcia, 
oxidovadlá a 
redukovadlá  
• reaktivita- 
redoxné vlastnosti 
prvkov a ich zlúčenín, 
Beketov- 
elektrochemický rad 
napätia kovov • 
stechiometrické 
koeficienty • 
elektrolýza  

(cvičenia z chémie)  

• galvanické 

články  

Žiak vie určovať oxidačné čísla atómov prvkov v 

daných redoxných reakcích, vyznačiť v 

chemickej rovnici atómy prvkov, ktorých 

oxidačné čísla sa v priebehu chemickej reakcie 

zmenili, vysvetliť na príklade oxidáciu a redukciu 

látky, zapísať čiastkové reakcie oxidácie a 

redukcie, chápe význam pojmov redukovadlo a 

oxidovadlo,  
vie vymenovať po dva príklady látok, ktoré 
pôsobia ako oxidovadlá alebo redukovadlá, na 
základe usporiadania prvkov v rade napätia kovov 
Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu,  
Ag, Au rozdeliť kovy na ušľachtilé a neušľachtilé, 

vypočítať stechiometrické koeficienty v 

rovniciach(nie iónových) vybraných reakcií, 

pozná princíp priebehu elektrolýzy roztokov a 

tavenín, vie vysvetliť deje preniehajúce pri 

elektrolýze, Žiak vie vypočítať stechiometrické 

koeficienty v rovniciach (nie iónových) 

jednoduchých redoxných reakcií, zaradiť kovy 

medzi ušľachtilé a neušľachtilé, pozná 

priemyselné využitie elektrolýzy, podstatu 

korózie kovov a spôsoby ochrany kovov proti 

nej, použitie galvanických článkov a 

akumulátorov v každodennom živote, vie akú 

úlohu má oxidácia v ľudskom organizme, pozná 

príklady redoxných reakcií prebiehajúcich v 

prírode. 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• environmentálna 
výchova: v človek a svet práce: 
výroba a technika  

• fyzika  

• matematika  

• biológia  
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 3  2.6 ZRÁŽACIE,  

VYLUČOVACIE  

REAKCIE  

• zrážacie 
reakcie, málo 
rozpustné látky  
• rovnováha v 

zrážacích reakciách, 

sučin rozpustnosti • 

výpočty zo súčinu 

rozpustnosti  

Žiak vie vysvetliť pojem zrazenina, pozná iónový 

zápis zrážacej reakcie, vie  

vymenovať príklady zrážacích reakcií, pozná 

príklady využitia zrážacích reakcií v praxi, vie 

zapísať vzťah pre súčin rozpustnosti danej málo 

rozpustnej látky, posúdiť vzťah medzi Ks a 

rozpustnosťou (kon-centráciou látky v 

nasýtenom roztoku) a ich závislosť od teploty, 

aplikovať vzťah pre Ks na výpočet rozpustnosti 

látky a naopak, výpočet koncentrácie látky , v 

nasýtenom roztoku .  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• osobnostná a sociálna 

výchova: v poznávanie a rozvoj 

vlastnej osobnosti: rozhovory 

so žiakmi, navodenie 

problémovej situácie v oblasti 

chémie  

  3  2.7  
KOMPLEXOTVO 

RNÉ REAKCIE  

• komplexné- 
koordinačné zlúčeniny, 
názvoslovie  

(cvičenia z chémie) • 

komplexotvorné 

reakcie, rovnováha v 

komplexotvorných 

reakciách (cvičenia z 

chémie), význam 

tohto typu reakcií  

Žiak vie definovať pojmy: koordinačná zlúčenina, 
centrálny atóm, ligand, koordinačné číslo, 
rovnováha v  
komplexotvorných reakcích, komplexotvorné  
reakcie, uviesť príklady dôležitých 

koordinačných zlúčenín a ich využitia, pozná a 

vie zapísať názvy známych ligandov (H2O, NH3, 

CO, CN-, OH , X-, H-, O2-), vie určiť oxidačné číslo 

centrálnych atómov v koordinačních 

zlúčeninách, celkový náboj koordinačního iónu,  
navrhnúť, zapísať a predviesť jednoduché 
komplexotvorné reakcie.  
  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• osobnostná a sociálna 

výchova: v poznávanie a rozvoj 

vlastnej osobnosti: rozhovory 

so žiakmi, navodenie 

problémovej situácie v oblasti 

chémie  

  3  TC: 3.  
ANORGANICKÁ  
CHÉMIA  
3.1 CHÉMIA 

SPRVKOV  

výskyt, vlastnosti, 

zlúčeniny, reaktivita, 

vplyv na ľudský 

organizmus, 

plameňové skúšky  

Žiak pozná slovenské názvy a značky prvkov  

1. a 2. skupiny periodickej sústavy 

prvkov(orientácia v PSP), vie uviesť výskyt prvkov 

1. a 2. skupiny v prírode vo forme nerastov (NaCl-

kamenná soľ, MgCO3- magnezit,CaCO3-vápenec, 

CaSO4•2H2O sádrovec) pozná základné vlastnosti 

sodíka (redukčné vlastnosti, reakcia sodíka s 

vodou, tvorba katiónu)  vzorce látok s názvom: 

sóda, sóda bikarbóna, pálené vápno, hasené 

vápno, vápenec, pozná význam a použitie zlúčenín 

alkalických kovov: NaOH, KOH, NaCl, NaHCO3, 

Na2CO3, vie vysvetliť význam vápenca a sádrovca v 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• geológia:zloženie 

minerálov, hornín a ich využitie 

v praxi  

• geografia:výskyt 
zlúčenín prvkov v prírode, 
atmosféra, ozón  
• biológia: biogénne 

prvky, voda-základná 

podmienka života  
• environmentálna 

výchova:  

v ochrana života a zdravia v 
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stavebnom priemysle (chemická rovnica prípravy 

páleného vápna CaO a haseného vápna Ca(OH)2) 

Žiak vie porovnať rozpustnosť CaCO3 a Ca(HCO3)2 

vo vode (v spojitosti s krasovými javmi), pozná 

význam a vplyv iónov Na+, K+, Ca2+,  

Mg2+ na ľudský organizmus, minerálne vody, 

vysvetliť použitie NaCl ako konzervačnej látky, 

pozná využitie alkalických uhličitanov a 

fosforečnanov na odstraňovanie tvrdosti vody, 

človek a svet práce- výroba a 

technika v žijeme v Európe, na 

Zemiglobálne problémy pri 

riešení problémov s 

porušovaním prírodnej 

rovnováhy v dôsledku ľudskej 

aktivity, kyslé dažde  

v žijeme v Európe,na 

Zemivýznamní vedci a ich prínos 

vede a ľudstvu  

• mediálna výchova: v práca s 

informáciami v prezentácie, 

projekty 

 9 3.2 CHÉMIA P- 

PRVKOV  
výskyt, vlastnosti, 
zlúčeniny, reaktivita, 
vplyv na ľudský 
organizmus,  
plameňové skúšky  

prvky 13.(III.A) 
skupiny prvky 
14.(IV.A) skupiny 
prvky 15.(V.A) 
skupiny prvky 
16.(VI.A) skupiny 
prvky 17.(VII.A)  
skupiny            prvky 

18.(VIII.A) skupiny  

Žiak pozná výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, halogény a 
ich zlúčenín v prírode (bauxit, diamant, grafit - 

tuha, uhličitany, organické látky, kremeň, 
kremičitany, hlinitokremičitany, íly, kaolín, 
vzduch, liadky, fosforečnany, ozón, oxidy, 

elementárna síra, sulfidy a sírany: FeS2, PbS, ZnS, 
H2S, morská voda, NaCl)   
• vedieť, že Si a Al majú po O najväčšie 
zastúpenie v zemskej kôre, vie zaradiť C, N, P, O, 
S, F, I medzi biogénne prvky, pozná pôsobenie 
oxidov uhlíka CO a CO2 na živé organizmy,   
vie, že CO2 je tzv. „skleníkovým plynom“, a že v 

hlavnej miere prispieva ku globálnemu 

otepľovaniu Zeme, vie porovnať a vysvetliť 

základné vlastnosti diamantu a tuhy na základe 

pochopenia ich kryštálovej štruktúry a typov 

väzieb (tvrdosť, resp. štiepivosť),  Žiak vie uviesť a 

chápať pozitíva a negatíva použitia NaHCO3 na 

zníženie kyslosti v žalúdku, uviesť hlavný dôvod 

pre použitie (NH4)2CO3 a NaHCO3 pri pečení 

cesta (vznik CO2 – kyprenie cesta), pozná 

základné vlastnosti Al a z toho vyplývajúce jeho 

využitie (odolnosť voči korózii, nízka hustota, 

kujnosť - fólie), pozná skupenský stav dusíka, 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• geológia:zloženie 

minerálov, hornín a ich využitie 

v praxi  

• geografia:výskyt 
zlúčenín prvkov v prírode, 
atmosféra, ozón  
• biológia: biogénne 

prvky, voda-základná 

podmienka života  

• environmentálna 

výchova: v ochrana života a 

zdravia v človek a svet práce- 

výroba a technika v žijeme v 

Európe, na Zemiglobálne 

problémy pri riešení problémov 

s porušovaním prírodnej 

rovnováhy v dôsledku ľudskej 

aktivity, kyslé dažde  

v žijeme v Európe,na 

Zemivýznamní vedci a ich prínos 

vede a ľudstvu  

• mediálna výchova: v 

práca s informáciami v 
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fosforu, kyslíka, síry, chlóru a jódu za 

štandardných podmienok , vie uviesť vlastnosti 

NH3 (skupenstvo, zápach, jedovatosť), chápe a 

vie  uviesť dôvod rozpustnosti NH3, HCl vo vode 

(vodíkové väzby), vie o znečistení životného 

prostredia oxidmi N (výfukové plyny automobilov 

a nadzvukových lietadiel, priemyselné emisie) a 

ich príspevok pri vzniku kyslých dažďov,  
Žiak pozná využitie N2O (hnací plyn v 

šľahačkových sprejoch, anestetikum),  využitie 

N2 (inertná atmosféra, výroba NH3), vie 

porovnať stabilitu p6 prvkov s ostatnými p 

prvkami na základe elkektrónovej konfigurácie,  
pozná využitie vzácnych plynov , inertné 

atmosféry, náplne do žiariviek, špeciálne 

použitie He, 

prezentácie, projekty  
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  3  3.3 CHÉMIA D- 

PRVKOV  

výskyt, vlastnosti, 

zlúčeniny, reaktivita, 

vplyv na ľudský 

organizmus,   

Žiak vie vysvetliť základný princíp výroby železa a 

ocele a ich využitie (redukcia FeO uhlíkom),  

pozná základné vlastnosti Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Ag, 

Au, Pt, Hg (kujnosť, ťažnosť, elektrická vodivosť, 

nízka teplota topenia Hg, pasivácia Cr a Zn) a z 

toho vyplývajúce využitie jednotlivých kovov, 

zloženie zliatin bronz, mosadz, spájka a ich 

využitie,  triviálny názov a využitie CuSO4.5H2O,  

• vysvetliť základnú funkciu hemoglobínu v 

ľudskom organizme a vedieť, že obsahuje 

katióny železa,   

• vedieť, že Fe a Ni tvoria základ zemského 
jadra,   
• koordinačné zlúčeniny, názvoslovie a 

základné využitie, komplexné zlúčeniny železa a 

medi,  

Žiak vie vyvodiť spoločné vlastnosti d- prvkov 4. 

periódy (tvorba koordinačných zlúčenín, kovové 

vlastnosti, rôzne oxidačné čísla, približne rovnaká 

energia valenčných ns a (n-1)d elektrónov, 

farebnosť iónov na základe ľahkých prechodov d 

elektrónov medzi energeticky blízkymi 

hladinami), vysvetliť na konkrétnych príkladoch 

typ väzieb d- prvkov a ich zlúčenín: kovová, 

iónová, koordinačná, dokázať reakciou a zapísať 

rovnicou amfoteritu Zn(OH)2. 

 

 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti  

komunikačných 
schopností, 
identifikácie 
problémov, 
navrhovania 
riešení a  
schopnosti ich 

riešiť  

• geológia:zloženie 

minerálov, hornín a ich využitie 

v praxi  

• geografia:výskyt 
zlúčenín prvkov v prírode, 
atmosféra, ozón  
• biológia: biogénne 

prvky, voda-základná 

podmienka života  

• environmentálna 

výchova: v ochrana života a 

zdravia v človek a svet práce- 

výroba a technika v žijeme v 

Európe, na Zemiglobálne 

problémy pri riešení problémov 

s porušovaním prírodnej 

rovnováhy v dôsledku ľudskej 

aktivity, kyslé dažde  

v žijeme v Európe,na 

Zemivýznamní vedci a ich prínos 

vede a ľudstvu  

• mediálna výchova: v 

práca s informáciami v 

prezentácie, projekty  

 

  

  

  

  

  



 

 

Biológia  
  

Biológia 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 2 3 1 1 

Časová dotácia za 
šk. rok 

66 99 33 33 

 

Charakteristika predmetu  
  

Učebný predmet biológia poskytne v rámci školského programu stredoškolského vzdelávania základný systém 

poznatkov o živej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie zákonov, 

ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie 

citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému 

okolitému svetu ako aj sebe samému. Program je koncipovaný tak, aby bolo možné čo najviac využívať moderné 

didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu 

žiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť poznatky aplikovať.  

  

Obsah predmetu  sa odvíja od jeho cieľov a je členený v rámci štátneho programu do troch základných tematických 

okruhov: 1. Svet živých organizmov v prvom ročníku (99 hodín) nadväzuje na poznatky základnej školy. 

Prostredníctvom vybraných informácií o základných skupinách rastlín, živočíchov a 

mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a vo vzťahu k človeku, má žiakov motivovať a podnietiť ich 

záujem o ďalšie štúdium živej prírody. Východiskom je tematický celok „Život a voda“, kde vodný ekosystém slúži 

ako prostriedok pochopenia vzťahov medzi organizmami a prostredím ako aj organizmami navzájom. Tematický celok 

„Špecializácia rastlín a živočíchov“ vysvetľuje možnosti a formy adaptácií organizmov na rôzne životné 

podmienky a poskytuje priestor pre projektové vyučovanie. Praktický význam poznatkov o živých organizmoch 

približuje tematický celok „Život s človekom“. Poznávanie rozmanitosti sveta živých organizmov završuje 

tematický celok „Mikrosvet“. Záver celej časti patrí systematickému prehľadu prebraných rastlín, húb a živočíchov. 

Súčasťou predmetu sú praktické cvičenia, ktoré umožnia žiakom overiť si teoretické poznatky v praxi rôznymi 

spôsobmi.  

2. Druhý ročník je zameraný na poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov živých 

organizmov (99 hodín). Jednotlivé tematické celky približujú stavbu a organizáciu živých sústav, vysvetľujú podstatu 

procesov prebiehajúcich v organizmoch na všetkých úrovniach počnúc bunkou. Zdôrazňujú vzájomnú súvislosť medzi 

stavbou a funkciou orgánov, čoho výsledkom sú životné prejavy organizmov. Tento tematický okruh poskytne 

základné informácie dôležité pre pochopenie jednoty živej prírody. Jeho súčasťou sú praktické cvičenia, ktoré 

umožnia žiakom vyskúšať si a v praxi overiť teoretické poznatky rôznymi formami od klasických laboratórnych prác s 

prírodninami až po prácu s informáciami prostredníctvom IKT.  

3. Tretí ročník je venovaný biológii človeka a ochrane zdravia (66 hodín). Jeho ťažisko predstavuje 

tematický celok „Orgánové sústavy človeka“, ktorý okrem informácií o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov a 

orgánových sústav poskytne aj základné informácie o najčastejších poruchách ich činnosti, o ich príčinách, prejavoch, 

liečbe a prevencii. Nadväzujúci tematický celok „Zdravý životný štýl“ otvára možnosti pre projekty a samostatné 

práce žiakov. Umožní získať nielen ďalšie poznatky dôležité pre formovanie zodpovedného prístupu k vlastnému 

zdraviu, ale aj rozvíjať zručnosti pri práci s informáciami. Časť „Základy poskytovania prvej pomoci“ je možné 

realizovať formou cvičení v nadväznosti na jednotlivé kapitoly o orgánových sústavách človeka, prípadne v spolupráci 

s učebnou oblasťou Zdravie a pohyb. Praktické cvičenia na zvolené témy budú sa uskutočňovať na 

delených hodinách.  

 

 



 

 

Ciele učebného predmetu:  
  

1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch  a procesoch,  

ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé organizmy.  

  

Kompetencie:  

- schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, dynamický systém;  

- schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím;  

- vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov;  

- schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým podporovať logické myslenie;  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;  

- samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a maturitné predmety,  

zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii.  

  

2. Poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka.  

  

Kompetencie:  

- poznať najbežnejšie úžitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb a živočíchov;  

- poznať možnosti využitia vlastností a životných prejavov organizmov v biotechnológiách;  

- poznať nebezpečné a patogénne organizmy, ich účinok na ľudský organizmus, možnosti  liečby, prevencie a 

poskytnutia prvej pomoci.  

  

3. Poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.  

  

Kompetencie:  

- využívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti o vlastné zdravie;  

- poznať pozitívne aj negatívne účinky životného prostredia na ľudský organizmus;  

- poznať príčiny a možnosti prevencie najčastejších ochorení;  

- poznať dôsledky sociálnych patológií pre život a zdravie človeka;  

- posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a rozvíjať zdravý životný štýl;  

- poznať základy poskytovania prvej pomoci, vedieť ich aplikovať v praxi.  

  

4. Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu.  

  

Kompetencie:  

- schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode;  

- bezpečne manipulovať s bežným biologickým materiálom pri jeho zbere a spracovaní v laboratóriu;  

- schopnosť pracovať s bežnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri poznávaní biologického materiálu.  

  

5. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti  

ochrany živej prírody a zdravia človeka (samostatne alebo v skupinách).  

  



 

 

Kompetencie:  

- schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať s informáciami;  

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu;  

- schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia;  

- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery;  

- schopnosť pripraviť vlastné prezentácie a vystúpenia;  

- schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako 

aj prezentácii vlastnej práce;  

- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko;  

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

  

  

  

  



 

286  

Učebné osnovy  
 

Biológia – 1.ročník  – inovovaná 

Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

Schopnosť Životné ŢP a jeho zložky  *Poznať význam abiotických 2 Motivačný Environmentálna 

naučiť sa učiť. prostredie  a biotických zložiek  rozhovor. výchova. 

Komunikácia a organizmy. Vzťah organizmu a prostredia prostredia pre existenciu  Vysvetľovanie. Mediálna 

v materinskom   organizmov.  Porovnanie. výchova. 

jazyku.   *Charakterizovať pojem  Pozorovanie. Ochrana života 

Digitálna  Základné typy ekosystémov  ekosystém.  Vychádzka. a zdravia. 

kompetencia.   *Porovnať základné typy  Práca Osobnostný 

Iniciatívnosť a 

podnikavosť.  Spoločenstvo a populácia ekosystémov.  s učebnicou, a sociálny rozvoj. 

   *Vysvetliť rozdiel medzi  odbornou Tvorba projektu 

   druhom, populáciou  literatúrou. a prezentačné 

   a spoločenstvom.  Diskusia. zručnosti. 

   *Na príklade vybraného  Demonštrácia.  

   ekosystému vysvetliť  Práca v skupine.  

   potravové reťazce a siete.  IKT.  

   *Vedieť vyhľadať, spracovať    

   a prezentovať informácie    

   o vybranom prírodnom    

   ekosystéme.    

 Život a voda. ŢIVOT POD VODNOU *Poznať základné zložky 38 Problémový Environmentálna 

  HLADINOU: planktónu.  výklad. výchova. 

  ° život v sladkých vodách: *Vysvetliť význam planktónu    

  Planktón –zložky, význam pre vodný ekosystém.  Popis. Ochrana života 

   *Popísať vonkajšiu stavbu   a zdravia. 

  Bezstavovce sladkých vôd – vybranej mnohobunkovej  Porovnanie.  

  základné morfologické znaky riasy.   Tvorba projektu 

  kmeňov, tried, spôsob života, *Vedieť popísať základné  Demonštrácia. a prezentačné 

  zástupcovia morfologické  Diskusia. zručnosti. 
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   znaky jednotlivých kmeňov    

  Stavovce – základné bezstavovcov a tried  Projektové Mediálna 

  morfologické znaky tried stavovcov.  vyučovanie. výchova. 

  ( ryby, obojživelníky ), *Vedieť porovnať spoločné    

  spôsob života  a rozdielne morfologické  Laboratórne  

  °život v mori: znaky bezstavovcov.  cvičenie.  

  Morské riasy – stavba tela, *Vedieť porovnať spoločné    

  zástupcovia, význam  a rozdielne morfologické   Environmentálna 

  Morské bezstavovce – znaky stavovcov.  Vychádzka. výchova. 

  základné morfologické znaky *Na príklade vybraných    

  kmeňov, tried, spôsob života, zástupcov demonštrovať  Práca Ochrana života 
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  zástupcovia význam  postavenie bezstavovcov  s učebnicou. a zdravia. 

  Morské stavovce  - základné v potravovom reťazci    

  morfologické znaky tried  vodných ekosystémov.  Práca Tvorba projektu 

  drsnokožce, ryby, plazy, *Poznať možnosti druhovej  s prírodným a prezentačné 

  cicavce), spôsob života, ochrany a význam stavovcov  materiálom. zručnosti. 

  zástupcovia, význam  vo vodných ekosystémoch.    

   *Poznať nebezpečenstvo   Mediálna 

  ŽIVOT PRI VODE: kontaminácie vôd a jeho   výchova. 

  ° rastliny: dôsledky na vodné    

  Vodné rastliny – významní organizmy.   Osobnostný 

  zástupcovia  *Vedieť vyhľadať, spracovať   a sociálny rozvoj. 

  Rastliny lužných lesov, a prezentovať informácie    

  mokradí, močiarov – o ekologickom  Vysvetľovanie.  

  významní zástupcovia  a hospodárskom význame  Rozhovor.  

  Výtrusné rastliny - vybraných zástupcov  Práca  

  charakteristika, zástupcovia zooplanktónu, fytoplanktónu,  s učebnicou.  

   vodných bezstavovcov  Práca  

  Semenné rastliny – a stavovcov.  s prírodným  

  charakteristika    materiálom.  

  Nahosemenné   Laboratórne  

  a krytosemenné rastliny, *Poznať najznámejšie druhy  cvičenie.  

  porovnanie vodných a pobrežných rastlín  Projekčná  

  Dvojklíčnolistové – byliny a dreviny.  činnosť.  

  a jednoklíčnolistové rastliny – *Vedieť zatriediť a porovnať  Práca v skupine.  

  porovnanie, zástupcovia  výtrusné a semenné,  IKT.  

  °živočíchy: nahosemenné    

  Bezstavovce žijúce pri vode – a krytosemenné,    

  významní zástupcovia  dvojklíčnolistové    

   a jednoklíčnolistové rastliny.   Environmentálna 

  Stavovce žijúce pri vode – *Poukázať prostredníctvom   výchova. 
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  významní zástupcovia  konkrétnych zástupcov na    

   zákonom chránené druhy   Tvorba projektu 

  Plazy, vtáky, cicavce – rastlín.   a prezentačné 

  základné morfologické znaky *Vedieť vysvetliť   zručnosti. 

  tried, spôsob života, význam, prispôsobenie rastlín životu  Motivačný  

  zástupcovia  vo vode a jej okolí.  rozhovor. Mediálna 

   *Prostredníctvom  Práca v skupine. výchova. 

  Význam živočíchov žijúcich konkrétnych zástupcov  Práca s prírodným  

  pri vode pre vodný ekosystém demonštrovať postavenie  materiálom. Ochrana života 

   vodných a pobrežných rastlín  Práca a zdravia. 

   v ekosystéme.  s obrázkovým  

   *Vedieť vyhľadať, spracovať  materiálom.  

   a prezentovať zaujímavosti zo  Diskusia.  

   života vodných rastlín  Vysvetľovanie.  

   a o drevinách lužných lesov,  Praktická práca.  

   o porastoch mokradí.    

   *Poznať významné druhy    

   plazov, vtákov a cicavcov    

   žijúcich pri vode.    

   *Vedieť popísať základnú    

   morfologickú stavbu tela,    

   spoločné a rozdielne znaky    

   plazov, vtákov a cicavcov.    

   *Poznať formy prispôsobenia    

   sa plazov, vtákov a cicavcov    

   životu vo vode.    

   *Na príklade vybraných    

   zástupcov demonštrovať    

   postavenie vybraných druhov    

   plazov, vtákov a cicavcov    
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

   v potravovom reťazci.    

   *Poznať možnosti druhovej    

   ochrany a význam stavovcov    

   pre vodné ekosystémy.    

   *Vedieť vysvetliť rozdiel    

   medzi vtákmi  plávajúcimi,    

   brodivými a potápavými.    

 Špecializácia VYSOKOHORSKÉ *Charakterizovať abiotické 3 Problémový Environmentálna 

 rastlín SPOLOČENSTVÁ: faktory vysokohorského  výklad. výchova. 

 a živočíchov. Vysokohorské prostredie – prostredia.  Práca v skupine.  

  charakteristika životných *Poznať významné druhy  Práca s odbornou Tvorba projektu 

  podmienok  vysokohorských rastlín  literatúrou. a prezentačné 

   a živočíchov.  Opis. zručnosti. 

  Rastliny a živočíchy  *Vysvetliť adaptáciu  Projekčná  

   organizmov na špecifické  činnosť. Mediálna 

  ŽIVOT V EXTRÉMNYCH podmienky života.  Praktická činnosť. výchova 

  PODMIENKACH: *Poukázať na význam  Diskusia. . 

  Za polárnym kruhom , v púšti endemitov a reliktov vo  Rozhovor. Ochrana ţivota 

   vybranom ekosystéme.   a zdravia. 

  Hlboko v mori      

  Jaskyne, pôde  *Vedieť opísať špecifické    

   podmienky v rôznych    

  ŽIVOT NA ÚKOR INÝCH- biotopoch.    

  PARAZITY: *Vedieť vyhľadať, spracovať   Environmentálna 

  Parazitizmus a jeho formy, a prezentovať informácie   výchova. 

  parazitické rastliny  o živote v rôznych typoch  Vysvetľovanie. Ochrana života 

  Huby – spôsoby parazitizmu, prostredia a spolupracovať  Demonštrácia. a zdravia. 

  vybraní zástupcovia. v skupinách.  Práca v skupine. Tvorba projektu 

  Živočíchy – spôsoby   Projektová práca . a praktické 
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  parazitizmu, vybraní *Vysvetliť podstatu  IKT. zručnosti. 

  zástupcovia. parazitizmu.  Beseda. Mediálna 

   *Porovnať rôzne typy  Laboratórne výchova. 

   parazitizmu.  cvičenie.  

   *Charakterizovať vybrané    

   druhy rastlinných    

   poloparazitov a parazitov.    

   *Charakterizovať vybrané    

   druhy parazitických húb,    

   prvokov a živočíšnych    

   parazitov.    

   *Poznať význam parazitov    

   pre zdravie človeka.    

   *Vysvetliť úlohu    

   medzihostiteľa.    

    11   

 Život RASTLINY A HUBY *Poznať hospodársky  Problémový Environmentálna 

 s človekom. V SLUŢBÁCH významné druhy rastlín  výklad. výchova. 

  ČLOVEKA: a húb, ktoré slúžia ako  Popis. Tvorba projektu 

  Rastliny ako potrava – potrava, koreniny  Demonštrácia. a prezentačné 

  hospodársky významné a pochutiny.  Laboratórne zručnosti. 

  čeľade, charakteristika, *Poukázať prostredníctvom  cvičenie. Ochrana života 

  zástupcovia, význam  vybraných zástupcov na  Diskusia. a zdravia. 

  Koreniny a pochutiny  význam rastlín pre ich  Vychádzka. Mediálna 

  Liečivá a drogy  nutričné hodnoty.  Práca výchova. 

  Krmoviny - hospodársky *Poznať hospodársky  s prírodným Osobnostný 

  významné čeľad. významné a voľne rastúce  materiálom. a sociálny rozvoj. 

  Okrasné rastliny parkov druhy rastlín, ktoré slúžia ako  Porovnanie.  

  a záhrad  liečivá – drogy.  Projekčná  

  Izbové rastliny. *Vysvetliť negatívny dopad  činnosť.  
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  Priemyselné využitie rastlín jedov na ľudský organizmus.  IKT.  

   *Poznať hospodársky    

  Priemyselné využitie húb  významné druhy rastlín, ktoré    

  ŽIVOČÍCHY slúžia ako krmoviny.    

  V SLUŢBÁCH *Poznať vybrané okrasné    

  ČLOVEKA: a izbové rastliny.    

  Podmienky chovu *Poznať priemyselné využitie  Vysvetľovanie.  

  hospodársky významných rastlín a húb.  Problémové Environmentálna 

  druhov živočíchov  *Poznať dôsledky  vyučovanie. výchova. 

  Pomocníci – nesprávneho skladovania  Rozhovor. Ochrana života 

  v poľnohospodárstve, športe, hospodárskych rastlín.  Práca v skupine. a zdravia. 

  Zdravotníctve  *Poznať hospodársky  Práca Tvorba projektu 

  Spoločníci v domácnosti významné druhy živočíchov,  s učebnicou, a prezentačné 

  Akvaristika, teraristika, chov ich spôsob života a využitie.  odbornou zručnosti. 

  exotických vtákov, chov *Poznať zástupcov  literatúrou Osobnostný 

  mačiek, psov  živočíchov, ktorí uľahčujú  a internetom. a sociálny rozvoj. 

  ADAPTÁCIA NA ŢIVOT človeku jeho činnosť  Projektová práca. Mediálna 

  V ĽUDSKÝCH SÍDLACH: v rôznych oblastiach.  IKT. výchova. 

  Neželaní spoločníci *Poznať zástupcov  Diskusia.   Finančná  

  v domácnosti  - plesne, živočíchov, ktorí slúžia     gramotnosť 

  článkonožce, hlodavce  človeku ako spoločníci.    

  Živočíchy záhrad a polí  *Vysvetliť rozdiely v spôsobe    

  Živočíchy a urbanizácia života voľne žijúcich    

   a domestifikovaných    

   živočíchov.    

   *Poukázať na dôležitosť    

   správneho uskladnenia    

   a spracovania potravín.    

   *Poukázať na rôzne spôsoby    

   boja človeka proti neželaným    
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

   organizmom v domácnosti.    

   *Poukázať na význam vtákov    

   a cicavcov pre udržiavanie    

   biologickej rovnováhy    

   v záhradách a ovocných    

   sadoch.    

   *Na konkrétnych príkladoch    

   demonštrovať negatívny    

   dopad spolunažívania človeka    

   a niektorých živočíchov    

   žijúcich v blízkosti ľudských    

   obydlí na zdravie človeka.    

 Mikrosvet. Vírusy – charakteristika, *Charakterizovať vírusy 10 Motivačný Environmentálna 

  rozdelenie, význam  z hľadiska stavby a spôsobu  rozhovor. výchova. 

  Baktérie – charakteristika, života.  Problémový Ochrana života 

  rozdelenie, význam *Poznať najdôležitejšie  výklad. a zdravia. 

  Riasy – charakteristika, ochorenia spôsobené vírusmi,  Popis. Tvorba projektu 

  zástupcovia , význam  prevencia, možnosť liečby.  Práca s učebnicou a prezentačné 

  Huby – charakteristika, *Charakterizovať baktérie  a obrazovým zručnosti. 

  zástupcovia, význam  z hľadiska stavby, spôsobu  materiálom. Mediálna 

  Prvoky – charakteristika, života a významu v prírode.  Samostatná práca. výchova. 

  zástupcovia, význam  *Poznať najrozšírenejšie  Diskusia. Osobnostný 

   skupiny baktérií a bakteriálne  Vysvetľovanie. a sociálny rozvoj. 

   ochorenia.  Práca  

   *Charakterizovať  s prírodným  

   jednobunkové riasy  materiálom.  

   z hľadiska stavby a spôsobu  Projekčná  

   života.  činnosť.  

   *Vymenovať najrozšírenejšie  IKT.  

   druhy mikroskopických húb,    
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

    základné ochorenia, ich    

    význam v prírode a pre    

    človeka.    

    *Poznať najbežnejšie    

    ochorenia, ktoré    

    Spôsobujú prvoky, prevencia,    

    liečba.    

  Prehľad Jednobunkovce  *Poznať význam triedenia 2 Problémové Tvorba projektu 

  systému živej Rastliny  organizmov.  vyučovanie. a prezentačné 

  prírody. Huby  *Vedieť zatriediť vybrané  Práca v skupine. zručnosti. 

   Živočíchy  organizmy podľa  Diskusia. Mediálna 

    charakteristických znakov do   výchova. 

    najvyšších taxonomických    

    kategórií.    

BIOLÓGIA      

 - 

inovovaná       

        

Cieľ alebo  Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové  celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie        

Schopnosť naučiť       Environmentálna 

sa učiť.  1.Všeobecné Živá a neživá príroda  *Vedieť odlíšiť živé sústavy od 2 Motivačný výchova. 

Komunikácia  vlastnosti  neživých na základe  rozhovor. Ochrana života 

v materinskom  živých sústav. Organizácia živých sústav charakteristických vlastností.  Vysvetľovanie. a zdravia. 

jazyku.   a vlastnosti a prejavy *Vymenovať jednotlivé  Demonštrácia. Tvorba projektu 

Digitálna   organizmov  organizačné stupne živých  Práca v skupine. a prezentačné 

kompetencia.    sústav.  IKT. zručnosti. 

Iniciatívnosť    *Vymenovať základné životné  Práca s učebnicou. Mediálna výchova. 
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

a podnikavosť.   prejavy organizmov.    

 2. Organizácia   20   

 tela živých Bunková teória  *Vedieť vysvetliť podstatu  Problémový Environmentálna 
 organizmov.  bunkovej teórie.  výklad. výchova. 
  Veľkosť a tvar buniek  *Na príklade bunky baktérie  Demonštrácia. Ochrana života 

 2.1Bunka).  opísať stavbu prokaryotickej  Práca s učebnicou, a zdravia. 
  Základné štruktúry bunky – bunky.  odbornou Tvorba projektu 

  bunkové povrchy, membránové *Poznať všeobecnú štruktúru  literatúrou, a prezentačné 
  a vláknité štruktúry  eukaryotickej bunky.  internetom. zručnosti. 

   *Poznať rozdiely v stavbe  Práca v skupine. Mediálna výchova. 

  Typy buniek – prokaryoticka, rastlinnej a živočíšnej bunky.  Projekčná činnosť. Osobnostný 

  eukaryotická *Vedieť odlíšiť rastlinnú  Diskusia. a sociálny rozvoj. 

  rastlinná a živočíšna  a živočíšnu bunku.  IKT.  

   *Uviesť príklady na rôzne typy    

   rastlinných a živočíšnych    

   buniek, vysvetliť vzťah medzi    

   tvarom a    

  Pletivá – delivé, trváce  funkciou špecializovaných    

   buniek.   Environmentálna 

 2.2 Stavba Vegetatívne orgány  *Poznať rozdiely medzi   výchova. 
 rastlinného tela  delivými a trvácimi pletivami  Vysvetľovanie.  

 – cievnaté Reprodukčné orgány  z hľadiska zabezpečenia   Ochrana života 
 rastliny   životných procesov rastlín.  Práca s učebnicou. a zdravia. 
   *Vedieť vysvetliť funkciu    

   a význam krycích, vodivých  Práca s prírodným Osobnostný 
   a základných pletív v rastline.  materiálom. a sociálny rozvoj. 

   *Vymenovať vegetatívne    

   a reprodukčné orgány  Práca s obrazovým Tvorba projektu 

   cievnatých rastlín, poznať ich  materiálom. a prezentačné 
   funkciu.   zručnosti. 
   *Vedieť opísať stavbu kvetu  Opis.  

   magnóliorastov.   Mediálna výchova. 
   *Poznať možnosť praktického  Diskusia.  

   využitia vegetatívnych orgánov,    
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  Špecializácia živočíšnych semien, plodov a častí kvetu  Laboratórne  

  buniek  v každodennom živote človeka.  cvičenie.  

  Tkanivá – základné typy      

 2.3 Základná Prehľad orgánových sústav *Vedieť porovnať stavbu   Prezentačné  

 stavba živočíchov  prvoka a vybranej špecializovanej  zručnosti.  

 živočíšneho Orgány tráviacej sústavy  bunky-    

 organizmu – Význam orgánových sústav pre črievička a nervová bunka.  IKT.  

 stavovce  fungovanie živočíšneho *Vedieť opísať základné typy    

  organizmu ako celku. tkanív. Poznať ich funkciu.    

   *Podľa obrazového materiálu    

   vedieť opísať stavbu tráviacej    

   sústavy cicavcov.    

   *Vedieť vysvetliť význam    

   jednotlivých sústav pre    

   fungovanie organizmu ako    

   celku.    

   *Vedieť vyhľadať, spracovať    

   a prezentovať informácie    

   o rozdieloch v stavbe vybranej    

   orgánovej sústavy medzi stavov.    

   a bezstavovcami.    

 3. Životné Základné životné prejavy *Poznať význam základných 20 Problémový Environmentálna 

 prejavy organizmov  biologických procesov pre život  výklad. výchova. 

 organizmov.  organizmov.    

     Motivačný Ochrana života 

   *Vedieť opísať základné  rozhovor. a zdravia. 

 3.1 Metabolické  mechanizmy príjmu látok    

 procesy   bunkou.  Diskusia. Osobnostný 

  Príjem a výdaj látok bunkou  *Poznať podstatu anabolických   a sociálny rozvoj. 

 3.1.1 premena  a katabolických procesov  Projekčná činnosť.  

 látok a energie Metabolizmus a prenos v bunke   Tvorba projektu 

 v bunke  energie v bunke *Vedieť uviesť príklady na  Práca s učebnicou, a prezentačné 

   anabolické a katabolické deje.  obrázkovým zručnosti. 

   *Vedieť vysvetliť význam  materiálom,  
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   a funkciu ATP v bunke..  internetom. Mediálna výchova. 

  Podstata metabolizmu rastlín *Poznať význam enzýmov    

  (asimilácia, disimilácia)  v procesoch metabolizmu.  Demonštrácia.  

 3.1.2.  *Vedieť charakterizovať    

 metabolické Výživa rastlín  fotosyntézu ako spôsob  Rozhovor.  

 procesy rastlín  autotrofnej výživy rastlín.    

  Fotosyntéza – podmienky, *Poznať príklady rastlín, ktoré  IKT.  

  priebeh, význam  sa vyživujú heterotrofne    

   a mixotrofne.    

  Dýchanie rastlín – anaeróbne, *Vysvetliť proces fotosyntézy,    

  aeróbne  podmienky, konečné produkty.    

   *Poznať princíp anaeróbneho    

  Vodný režim – príjem, vedenie a aeróbneho dýchania.    

  a výdaj vody  *Poznať vstupné a konečné    

   produkty biologickej oxidácie.    

   *Poznať význam kvasenia    

   v prírode a pre človeka.    

   *Porovnať fotosyntézu    

   a dýchanie    

  Podstata metabolizmu *Poznať faktory, ktoré    

  živočíchov  ovplyvňujú príjem a vedenie   Environmentálna 

   vody rastlinou.   výchova. 

  Spôsoby výživy živočíchov *Poznať úlohu veg. orgánov pri  Vysvetľovanie.  

   zabezpečovaní vodného režimu.   Tvorba projektu 

 3.1.3.  *Vedieť vymenovať základné  Porovnanie. a prezentačné 

 metabolické Činnosť orgánov TS, procesy metabolické deje v organizme   zručnosti. 

 procesy trávenia , živočíchov.  Opis.  

 živočíchov procesy vstrebávania  *Poznať základné spôsoby   Mediálna výchova. 

   výživy živočíchov.  Práca v skupine.  

  Dýchanie živočíchov . *Vedieť charakterizovať funkciu   Ochrana života 

   jednotlivých častí TS.  Práca s učebnicou. a zdravia. 

  Transport látok. *Porovnať procesy trávenia    

   a vstrebávania živín.  Problémové Osobnostný 

  Vylučovanie  *Poznať funkciu jednotlivých  vyučovanie. a sociálny rozvoj. 
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   častí DS cicavcov.    

   *Poznať rozdiel medzi  Projekčná činnosť.  

   vonkajším a vnútorným    

   dýchaním.  Rozhovor.  

   *Vedieť vysvetliť význam    

   telových tekutín a OS stavovcov  IKT.  

   vo vzťahu k metabolizmu.    

   *Poznať význam a princíp    

   činnosti vylučovacej sústavy.    

  Nepohlavné  -princíp, formy. *Charakterizovať    

 3.2 Pohlavné  -princíp, formy  rozmnožovanie ako základný    

 Rozmnožovanie,  životný prejav organizmov.    

 rast a vývin – Bunkový cyklus  *Na príklade vysvetliť rozdiely    

 ontogenéza  medzi pohlavným    

  Mitóza  a nepohlavným rozmnožovaním.    
  Meióza  *Poznať podstatu a význam    

 3.2.1  nepohlavného rozmnožovania    

 rozmnožovanie  rastlín a živočíchov.    

   *Vedieť opísať fázy bunkového   Environmentálna 
   cyklu.   výchova. 

   *Poznať význam S-fázy BC.  Vysvetľovanie.  

   *Vedieť odlíšiť chromozóm v   Osobnostný 

 3.2.2 delenie  interfáze BC a počas delenia.  Opis. a sociálny rozvoj. 

 buniek  *Poznať základnú stavbu    

   chromozómu.  Práca s obrazovým Tvorba projektu 
   *Vedieť zdôvodniť rozdiel  materiálom. a prezentačné 
   v počte chromozómov medzi   zručnosti. 
   haploidnou a diploidnou  Práca s učebnicou.  

   bunkou.   Mediálna výchova. 
   *Vedieť definovať pojem  Práca v skupine.  

  Rodozmena  mitóza   Ochrana života 
   a charakterizovať základné fázy  Diskusia. a zdravia. 

  Opelenie a oplodnenie metodického delenia.    
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  u semenných rastlín, *Vysvetliť mechanizmus, ktorý    

  ontogenéza rastlín  pri mitóze zabezpečuje zhodu  Problémové  

   GI dcérskej bunky s materskou.  vyučovanie.  

   *Poznať význam redukčného    

   delenia buniek.  Motivačný  

     rozhovor.  

   *Na príklade machu vysvetliť    

   princíp rodozmeny.  Vychádzka.  

 3.2.3 pohlavné  *Definovať pojmy opelenie    

 rozmnožovanie  a oplodnenie.  Pozorovanie.  

 a životný cyklus  *Popísať proces oplodnenia    

 rastlín   semenných rastlín.  IKT.  

  Formy pohlavného *Poznať základné rozdiely    

  rozmnožovania, medzi oplodnením    

  hermafrodizmus, nahosemenných    

  gonochorizmus  a krytosemenných rastlín.    

   *Vedieť opísať základné fázy    

  Oplodnenie  -mimotelové, ontogenézy rastlín.    

  vnútorné  *Vedieť uviesť príklady   Environmentálna 

   zástupcov jednoročných,   výchova. 

  Ontogenéza – embryonálny dvojročných a trvácich rastlín.    

  a postembryonálny vývin   Porovnanie. Ochrana ţivota 

 3.2.4 pohlavné  *Poznať rozdiely v stavbe   a zdravia. 

 rozmnožovanie,  vajíčka a spermie.  Práca s učebnicou.  

 rast a vývin  *Charakterizovať vonkajšie   Tvorba projektu 

 živočíchov  a vnútorné oplodnenie  Práca s obrazovým a prezentačné 

   živočíchov.  materiálom. zručnosti. 

   *Poznať rozdiely medzi    

   hermafroditmi a gonochoristami.  Problémový Mediána výchova. 

   *Uviesť živočíchov s priamym  výklad.  

   a nepriamym vývinom.    

   *Poznať rozdiel medzi  Rozhovor.  

   embryonálnym    

   a post embryonálnym vývinom.    
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   *Vysvetliť vzájomnú súvislosť    

   medzi podmienkami prostredia,    

   starostlivosťou o potomstvo    

   a množstvom vytvorených    

   vajíčok.    

 4.Dedičnosť   24 Problémový Environmentálna 

 a premenlivosť.  *Poznať podstatu dedičnosti  výklad. výchova. 

  Úvod do genetiky, a premenlivosti.    

 4.1 Podstata dedičnosť , premenlivosť. *Poznať základné genetické  Opis. Ochrana života 

 dedičnosti  Základné genetické pojmy pojmy.   a zdravia. 

     Práca s učebnicou.  

   *Poznať lokalizáciu GI v bunke.   Tvorba projektu 

   *Vedieť opísať časti  Samostatná práca. a prezentačné 

 4.2 Základy Chromozóm  chromozómu   zručnosti. 

 bunkovej  *Vysvetliť rozdiel medzi  Práca s odbornou  

 dedičnosti Dedičnosť prokaryotických somatickou a pohlavnou  literatúrou. Mediálna výchova. 

  Buniek  bunkou.    

   *Poznať rozdiel medzi  IKT.  

  Dedičnosť eukaryotických autozómom a pohlavných    

  Buniek . chromozómom.  Diskusia.  

   *Vedieť opísať základné fázy    

   meiózy.    

   *Vysvetliť crossing over a jeho    

   význam pre kombináciu génov    

   v gamétach.    

   *Poznať podstatu vzniku    

   rezistencie baktérií na   Environmentálna 

   antibiotiká.  Problémový výchova. 

   *Poznať lokalizáciu génov  výklad.  

  Mendelove zákony  mimo jadra.   Multikultúrna 

 4.3 Mendelove  *Vysvetliť podstatu kríženia.  Opis. výchova. 

 pravidlá Monohybridizmus, *Vysvetliť platnosť    

 dedičnosti Dihybridizmus  Mendelových zákonov.  Motivačný Ochrana ţivota 

   *Na konkrétnych príkladoch  rozhovor. a zdravia. 
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  (mutagénny)  premenlivosť ako základ    

   variability divej prírody.  Práca v skupine. Mediálna výchova. 

  Dôsledky gametických *Poznať rozdiel medzi dedičnou    

  a somatických mutácií pre a nededičnou premenlivosťou.  Opis.  

  organizmus, *Charakterizovať pojem    

  -génové mutácie a ich praktické mutácia.  Porovnanie.  

  využitie  *Vedieť uviesť príklady na    

   základné skupiny mutagénov.  Projekčná činnosť.  

   *Poznať význam    

   antimutagénov,  Diskusia.  

   uviesť príklady.    

   *Poznať základné typy mutácií.  IKT.  

   *Vysvetliť rozdiel medzi    

  Metódy genetiky človeka dôsledkami gametických    

   a somatických mutácií na    

   organizmus.    

 4.7 Genetika Dedičnosť normálnych znakov, *Poznať význam mutácií pre    

 človeka  dedičné choroby a dispozície evolúciu živých organizmov.    

       

   *Poznať rozdiely v metódach    

  Genetické poradenstvo  využívaných vo všeobecnej    

   a humánnej genetike.    

   *Poznať geneticky podmienené    

   ochorenia človeka.    

   *Vysvetliť pojem dedičné    

   dispozície.    

   *Poznať význam genetického    

   poradenstva pre existenciu    

   zdravej ľudskej populácie.    

 5.Praktické   33   

 cvičenia. Bezpečnosť práce v laboratóriu *Poznať zásady bezpečnej práce  Motivačný Environmentálna 

   v biologickom laboratóriu.  rozhovor. výchova. 

 5.1 Práca Práca s mikroskopom  *Vedieť správne používať    

 v biologickom Príprava natívneho preparátu laboratórne pomôcky.  Vysvetľovanie. Osobnostný 
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  (mutagénny)  premenlivosť ako základ    

   variability divej prírody.  Práca v skupine. Mediálna výchova. 

  Dôsledky gametických *Poznať rozdiel medzi dedičnou    

  a somatických mutácií pre a nededičnou premenlivosťou.  Opis.  

  organizmus, *Charakterizovať pojem    

  -génové mutácie a ich praktické mutácia.  Porovnanie.  

  využitie  *Vedieť uviesť príklady na    

   základné skupiny mutagénov.  Projekčná činnosť.  

   *Poznať význam    

   antimutagénov,  Diskusia.  

   uviesť príklady.    

   *Poznať základné typy mutácií.  IKT.  

   *Vysvetliť rozdiel medzi    

  Metódy genetiky človeka dôsledkami gametických    

   a somatických mutácií na    

   organizmus.    

 4.7 Genetika Dedičnosť normálnych znakov, *Poznať význam mutácií pre    

 človeka  dedičné choroby a dispozície evolúciu živých organizmov.    

       

   *Poznať rozdiely v metódach    

  Genetické poradenstvo  využívaných vo všeobecnej    

   a humánnej genetike.    

   *Poznať geneticky podmienené    

   ochorenia človeka.    

   *Vysvetliť pojem dedičné    

   dispozície.    

   *Poznať význam genetického    

   poradenstva pre existenciu    

   zdravej ľudskej populácie.    

 5.Praktické   33   

 cvičenia. Bezpečnosť práce v laboratóriu *Poznať zásady bezpečnej práce  Motivačný Environmentálna 

   v biologickom laboratóriu.  rozhovor. výchova. 

 5.1 Práca Práca s mikroskopom  *Vedieť správne používať    

 v biologickom Príprava natívneho preparátu laboratórne pomôcky.  Vysvetľovanie. Osobnostný 
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 laboratóriu  a záznam pozorovania a pokusu *Vedieť samostatne pripraviť   a sociálny rozvoj. 

   mikroskopický preparát.  Laboratórne  

   *Vedieť používať návod pri  cvičenie. Ochrana života 

 5.2 Stavba Bunka – pozorovanie rastlinnej príprave a realizácii   a zdravia. 

 a organizácia a živočíšnej bunky  biologických pozorovaní  Práca v skupine.  

 tela živých Stavba rastlinného tela- pletivá, a pokusov.   Tvorba projektu 

 organizmov  orgány . Anatómia a morfológia *Vedieť vypracovať protokol  Projektová práca. a prezentačné 

  rastlinných orgánov – koreň, o pozorovaní a pokuse.   zručnosti. 

  stonka, list  *Vedieť zakresliť pozorované  Pozorovanie.  

  Tkanivá, orgány a orgánové javy, určovať spoločné znaky.   Mediálna výchova. 

  sústavy živočíchov. Anatómia *Na základe pozorovania vedieť  Práca s obrazovým  

  vybranej sústavy vysvetliť životné prejavy  materiálom,  

   organizmov.  internetom.  

   *Vedieť vyhľadať obrázky    

  Príjem a výdaj látok bunkou  a animácie biologických javov  Práca s učebnicou.  

  Metabolické procesy rastlín a procesov na internete.    

 5.3 Životné a živočíchov  *Vedieť zaznamenať, spracovať  IKT.  

 prejavy Delenie bunky  a vyhodnotiť údaje získané pri    

 organizmov Rozmnožovanie  pozorovaniach a pokusoch.    

  Vývin – klíčenie, rast *Vedieť analyzovať získané    

   výsledky.    

  Riešenie úloh z genetiky – *Vedieť vyvodiť závery.    

  Mendelové zákony  *Vedieť komunikovať,    

   spolupracovať v tíme pri riešení    

   úloh.    

 5.4 Dedičnosť  *Vedieť prezentovať výsledky    

 a premenlivosť  práce ústnou aj písomnou    

 (8).  formou.    
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Schopnosť 1.Orgánové   20   

naučiť sa učiť. sústavy 

Oporná sústava –fylogenéza, 

vnútorná stavba kosti *Vedieť popísať stavbu kosti.  Motivačný Ochrana života 

Komunikácia človeka.  tvar, spojenia *Poznať spôsoby spojenia  rozhovor. a zdravia. 

v materinskom  kosti, rast kosti, kostra  kosti.    

jazyku. 1.1 Tvar,  *Popísať stavbu kosti  Problémový Environmentálna 

Digitálna opora, 

Pohybová sústava – fylogenéza, 

stavba prostredníctvom obrazu, 3D  výklad. výchova. 

kompetencia. povrch tela kostrového svalu, činnosť modelu.    

Iniciatívnosť  svalu, kostrové svaly  *Poznať rozdiely medzi  Popis. Osobnostný 

a podnikavosť.   hladkým, priečne   a sociálny 

   pruhovaným a srdcovým  Opis. rozvoj. 

   svalom.    

   *Vedieť popísať stavbu  Práca Tvorba projektu 

   kostrového svalu.  s učebnicou, a prezentačné 

   *Popísať mechanizmus  odbornou zručnosti. 

   kontrakcie svalu.  literatúrou,  

   *Podľa obrazu, 3D modelu  internetom. Mediálna 

  

Tráviaca sústava –fylogenéza, 

stavba, funkcia, trávenie lokalizovať základné skupiny   výchova. 

  a vstrebávanie, výživa svalov človeka.  Projekčná  

 1.2 Sústavy  *Popísať anatomickú stavbu  činnosť.  

 látkovej  kože.    

 výmeny 

Dýchacia sústava – fylogenéza, 

stavba, *Poznať význam enzýmov.  Vysvetľovanie.  

  funkcia, mechanizmus *Poznať význam hlavných    

  dýchania  zložiek potravy vo výžive  Rozhovor.  

  Telové tekutiny – krv, človeka.    

  tkanivový mok, lymfa, *Vedieť popísať stavbu DS.  Práca v skupine.  

  zloženie krvi, krvné skupiny, *Vysvetliť mechanizmus    

  funkcie telových tekutín  dýchania a jeho súvislosť  Diskusia.  
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    s metabolizmom.   Ochrana života 

  

Obehová sústava –fylogenéza 

krvný  *Poznať základné typy  IKT. a zdravia. 

  a lymfatický obeh   telových tekutín človeka a ich    

    význam pre fungovanie   Osobnostný a 

  Vylučovacia sústava – stavba, organizmu.   sociálny rozvoj. 

  funkcia, tvorba moču  *Poznať zložky krvi, krvné  Vysvetľovanie.  

    skupiny.   Environmentálna 

    *Vedieť popísať stavbu srdca,  Problémové výchova. 

    krvné obehy  vyučovanie.  

   *Vedieť rozlíšiť krvné cievy.   Tvorba projektu 

    *Poznať základné časti  Popis. a prezentačné 

    a význam lymfatickej   zručnosti. 

    sústavy.  Práca s odbornou  

    *Vymenovať časti VS.  literatúrou, Mediálna 

   Poznať funkciu nefrónu pri  učebnicou. výchova. 

   tvorbe moču.    

      Práca v skupine.  

        

      Rozhovor.  

        

      Projekčná  

      činnosť.  

        

      IKT.  

       Ochrana života 

       a zdravia. 

      Osobnostný a 

        Sociálny rozvoj 
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 2. Zdravý   8 Motivačný Ochrana ţivota 

 životný štýl. Definícia zdravia podľa *Zadefinovať zdravie podľa  rozhovor. a zdravia. 

  WHO  WHO.    

   *Vymenovať ukazovatele  Problémové Environmentálna 

 2.1Základné Životospráva a výživa, zdravotného stavu  vyučovanie. výchova. 

 predpoklady pohybové aktivity, oddych obyvateľstva.    

   *Poznať dôsledky  Práca  

   nesprávnych stravovacích  s učebnicou, Mediálna 

   návykov a choroby TS.  odbornou výchova. 

   *Poznať vitamíny  literatúrou,  

   a minerálne látky a ich  internetom. Multikultúrna 
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

   účinky.   výchova. 

   *Poznať význam  Práca v skupine.  

   dodržiavania pitného režimu.    

   *Vedieť čítať údaje  Diskusia. Osobnostný 

   z energetických tabuliek   a sociálny rozvoj. 

   výrobkov, ktoré sú uvedené  Projekčná  

   na obale.  činnosť. Tvorba projektu 

   *Vedieť, v čom spočíva   a prezentačné 

   princíp BIO potravín.  Samostatná práca. zručnosti. 

   *Vysvetliť nevyhnutnosť    

   niesť osobnú zodpovednosť  Rozhovor.  

   za svoj život a zdravie.   Ochrana života 

     Beseda. a zdravia. 

       

     Exkurzia – Liga Environmentálna 

     proti rakovine. výchova. 

   ,    

     IKT.  

      Mediálna 

      výchova. 

     Motivačný  

     rozhovor. Multikultúrna 

      výchova. 

     Problémové  

     vyučovanie.  

       

     Práca  

     s učebnicou,  

   .  odbornou  

     literatúrou,  
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  Námety na SP žiakov:   internetom.  

 2.3Civilizačné Srdcovo- cievne ochorenia.    Ochrana ţivota 

 choroby  Nádorové ochorenia.   Práca v skupine. a zdravia. 

  Ochorenia TS a metabolické    Tvorba projektu 

  poruchy.   Diskusia. a prezentačné 

  Alergie a autoimunitné *Vysvetliť súvislosť medzi   zručnosti. 

  poruchy  civilizačným ochorením  Projekčná Mediálna 

 2.4Sociálne Námety na SP žiakov: a životným štýlom človeka.  činnosť. výchova. 

 patológie Závislosti – návykové látky *Vyhľadať, spracovať   Multikultúrna 

 a rizikové  a prezentovať informácie   výchova. 

 správanie   s využitím IKT o vybraných  Vysvetľovanie. Osobnostný 

   ochoreniach a možnosti ich   a sociálny rozvoj. 

   prevencie.  Rozhovor.  

   *Vyhľadať, spracovať    

   a prezentovať informácie  Samostatná práca.  

   s využitím IKT    

   o problematike sociálnych  Práca s odbornou  

   patológii, ich dopadu na  literatúrou.  

   zdravie a možnosť prevencie.    

     IKT.  

 3. Zásady Zástava srdca  *Vedieť poskytnúť laickú  Práca v skupine. Ochrana života 

 poskytovania  zdravotnícku pomoc pri   a zdravia. 

 prvej pomoci. Zástava dýchania  konkrétnych zraneniach  Laboratórna Tvorba projektu 

   a chorobných stavoch  práca. a prezentačné 

  Bezvedomie, stabilizovaná (teoreticky aj prakticky):   zručnosti. 

  poloha  Zlomeniny, vykĺbenie kostí,  Praktická činnosť. Mediálna 

   zastavenie dychu, šok,   výchova. 

  Zastavenie krvácania  zastavenie činnosti srdca,  IKT. Osobnostný 

   povrchové a hĺbkové   a sociálny rozvoj. 
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  Poranenie svalov a kostí  poranenie kože.  Projekčná Environmentálna 

   *Poznať TČ tiesňového  činnosť. výchova. 

   volania 112.    

   *Poznať obsah domácej  Vysvetľovanie.  

   lekárničky a autolekárničky.    

   *Poznať protišokové  Diskusia.  

   opatrenia.    

   *Uložiť osobu do    

   stabilizovanej polohy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

310  

BIOLÓGIA 

 

 

        

Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard  Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok   štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie        

  Hormonálna sústava   *Prostredníctvom obrazu    20  Environmentálna 

    lokalizovať  Problémové výchova. 

  

Nervová sústava –fylogenéza, 

stavba  žľazy s vnútorným  vyučovanie.  

  

a činnosť ONS a CNS, prenos 

nervového vzruchu vylučovaním.   Tvorba projektu 

      Popis. 

a prezentačné 

zručnosti. 

 

1.3 Riadiace 

sústavy a 

regulačné 

mechanizmy 

Zmyslové orgány – recep 

tory stavba a činnosť  

Zmyslových orgánov  
 

 

*Poznať hormóny a ich účinky. 

*Popísať stavbu a funkciu 

CNS a ONS. 

*Vysvetliť princíp prenosu 

nervového vzruchu. 

*Charakterizovať reflexný 

oblúk. 

*Popísať stavbu a funkciu 

zmyslových orgánov. 
 

   

Schopnosť 

naučiť sa učiť. 

Komunikácia 

v materinskom 

jazyku. 

Digitálna 

kompetencia. 

Iniciatívnosť 

a podnikavosť. 

 
 

     Práca s odbornou  

      literatúrou, Mediálna 

  Termoregulácia *Popísať stavbu oka a ucha.    
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*Vysvetliť význam 

termoregulácie. 
 

      Práca v skupine.  

        

      Rozhovor.  

  Imunitný systém   

*Vysvetliť princíp imunitnej 

reakcie. 
 

 Projekčná  

    *Vysvetliť pojem imunita.  činnosť.  

  Pohlavné sústavy   

 

*Poznať funkcie mužskej 

a ženskej pohlavnej sústavy. 

*Popísať stavbu mužských 

a ženských pohlavných 

orgánov. 
 

   

      IKT.  

        

  Oplodnenie a embryonálny    Ochrana života 

  vývin (1).     a zdravia. 

        

 1.4      Osobnostný a 
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

 Reprodukcia Vývinové obdobia človeka *Poznať prvé príznaky   sociálny rozvoj. 

 a vývin   tehotenstva.    

   *Vedieť popísať jednotlivé   Environmentálna 

   fázy pôrodu.  Vysvetľovanie. výchova. 

   *Vedieť charakterizovať    

   jednotlivé vývinové obdobia  Problémové Tvorba projektu 

   človeka od zárodku až po  vyučovanie. a prezentačné 

   starobu.   zručnosti. 

     Popis.  

      Mediálna 

     Práca s odbornou výchova. 

     literatúrou,  

     učebnicou.  

       

     Rozhovor.  

 2. Zdravý   8 Motivačný Ochrana ţivota 

 životný štýl.    rozhovor. a zdravia. 

   *Vysvetliť nevyhnutnosť    

   niesť osobnú zodpovednosť  Problémové Environmentálna 

 2.1Základné Životospráva a výživa, za svoj život a zdravie.  vyučovanie. výchova. 

 predpoklady pohybové aktivity, oddych     

     Práca  

     s učebnicou, Mediálna 

  Psychické zdravie    odbornou výchova. 

     literatúrou,  

     internetom. Multikultúrna 
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  

Hygiena a starostlivosť o pohlavné 

orgány     výchova. 

  .   

Práca v skupine. 

Diskusia Projekčná. 

činnosť. Samostatná 

práca. 

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti. 

   

*Poznať základné piliere pre 

zabezpečenie reprodukčného 

zdravia: 

°plánované rodičovstvo, 

°starostlivosť o matku, 

°starostlivosť 

o novorodencov, 

°prevencia sexuálne 

prenosných ochorení, 

°prevencia a liečba sterility 

a infertility. 

.    

     Rozhovor.  

  Plánované rodičovstvo     Ochrana života 

 2.2Reprodukč    Beseda. a zdravia. 

 né zdravie   *Poznať základné piliere pre    

   zabezpečenie reprodukčného  Exkurzia – Liga Environmentálna 

   zdravia:  proti rakovine. výchova. 

   °plánované rodičovstvo,    

   °starostlivosť o matku,  IKT.  

   °starostlivosť   Mediálna 

   o novorodencov,   výchova. 

   °prevencia sexuálne  Motivačný  

   prenosných ochorení,  rozhovor. Multikultúrna 

  Prevencia pohlavne °prevencia a liečba sterility   výchova. 

  prenosných ochorení. a infertility.  Problémové  

  Rovnosť pohlavia (1).   vyučovanie.  
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   *Vedieť vysvetliť význam    

   preventívnych lekárskych  Práca  

   prehliadok u gynekológa  s učebnicou,  

   a urológa.  odbornou  

   *Vedieť vysvetliť podstatu  literatúrou,  
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  Námety na SP žiakov: AIDS a poznať matnosti  internetom.  

 2.3Civilizačné Srdcovo- cievne ochorenia. prevencie.   Ochrana života 

 choroby  Nádorové ochorenia.   Práca v skupine. a zdravia. 

  Ochorenia TS a metabolické    Tvorba projektu 

  poruchy.   Diskusia. a prezentačné 

  Alergie a autoimunitné *Vysvetliť súvislosť medzi   zručnosti. 

  poruchy  civilizačným ochorením  Projekčná Mediálna 

 2.4Sociálne Námety na SP žiakov: a životným štýlom človeka.  činnosť. výchova. 

 patológie Závislosti – návykové látky *Vyhľadať, spracovať   Multikultúrna 

 a rizikové  a prezentovať informácie   výchova. 

 správanie   s využitím IKT o vybraných  Vysvetľovanie. Osobnostný 

   ochoreniach a matnosti ich   a sociálny rozvoj. 

   prevencie.  Rozhovor.  

   *Vyhľadať, spracovať    

   a prezentovať informácie  Samostatná práca.  

   s využitím IKT    

   o problematike sociálnych  Práca s odbornou  

   patológii, ich dopadu na  literatúrou.  

   zdravie a možnosť prevencie.    

     IKT.  

       

 3. Zásady Zástava srdca  *Vedieť poskytnúť laickú 3 Práca v skupine. Ochrana života 

 poskytovania  zdravotnícku pomoc pri   a zdravia. 

 prvej pomoci. Zástava dýchania  konkrétnych zraneniach  Laboratórna Tvorba projektu 

   a chorobných stavoch  práca. a prezentačné 

  Bezvedomie, stabilizovaná (teoreticky aj prakticky):   zručnosti. 

  poloha  Zlomeniny, vykĺbenie kostí,  Praktická činnosť. Mediálna 

   zastavenie dychu, šok,   výchova. 

  Zastavenie krvácania  zastavenie činnosti srdca,  IKT. Osobnostný 

   povrchové a hĺbkové   a sociálny rozvoj. 
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Cieľ alebo Tematický Obsahový štandard Výkonový Počet Metódy Prierezové témy 

kľúčové celok  štandard hodín a formy poznámky 

kompetencie       

  Poranenie svalov a kostí  poranenie kože.  Projekčná Environmentálna 

   *Poznať TČ tiesňového  činnosť. výchova. 

   volania 112.    

   *Poznať obsah domácej  Vysvetľovanie.  

   lekárničky a autolekárničky.    

   *Poznať protišokové  Diskusia.  

   opatrenia.    

   *Uložiť osobu do    

   stabilizovanej polohy.    
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Seminár z biológie  
  

  

  
Učebné osnovy predmetu Seminár z biológie  

 

 

Tematický 

celok  
Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Prierezové témy  

6  Bunka  
Rastlinná bunka. 

Chemické zloženie bunky.  

bunková teoria, všeobecné vlastnosti bunky - 

chemické zloženie, anorganické látky - voda,  

soli, organické látky - -sacharidy, lipidy,bielkoviny, 

nukleové kyseliny  

definovať bunku, vyzdvihnúť význam bunkovej teorie, 

chem.zloženie a všeobecné vlastnosti bunky, rozlíšiť 

mikroskopickú a submikroskopickú štruktúru bunky, 

poukázať na význam membránových štruktúr  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

enviromentálna 

výchova  

6    
Śtruktúra rastlinnej 

bunky.  

Všeobecná štruktúra bunky:bunkové povrchy, 

cytoplazma, bunkové organely - membránové, 

fibrilárne, cytoskeletz, inklúzie  

definovať bunku, vyzdvihnúť význam bunkovej teorie, 

chem.zloženie a všeobecné vlastnosti bunky, rozlíšiť 

mikroskopickú a submikroskopickú štruktúru bunky, 

poukázať na význam membránových štruktúr  

   

6  
Biológia 

rastlín  
Rastlinné pletivá  

pletivo, parenchým, kolenchym, sklerenchym, 

kambium, felogén, vodivé pletivá, krycie pletivá, 

základné pletivá - asimilačné, zásobné, 

vylučovacie, mechanické, meristematické pletivá, 

cievne zväzky, lyko, drevo, kamenné bunky  

vedieť definovať rastlinné pletivá, poukázať na ich 

rozmanitosť, rozlíšiť typy pletív v závislosti od schopnosti 

deliť sa a od funkcie  
   

9     

Vegetatívne orgány  
rastliny - koreň, stonka, 

list  

alorizia, homorízia, korenová čiapočka, korenové 

vlásky, pericykel, stredný valec, letokruhy, borka, 

metmorfózy korena, stonky, listu, palisádový 

parenchým, špongiový parenchým, monofaciálny 

list, bifaciálny list, prieduchy  

charakterizovaťfunkcie vegetativnych orgánov, vysvetliť ich 

anatomickú a morfologickú stavbu, poznať spoločné a 

rozdielne znaky, vedieť vysvetliť druhotné hrubnutie 

stonky, konkretizovť príkladmy metamorfózy koreńa, 

stonky a listu, poznať hospodárske využitie veg.orgánov 

človekom  

   

9     

Reprodukčné orgány  
rastliny - kvet, plod,  
semeno  

stavba kvetu, plodu, semena, samčie šištičky, 

samičie šištičky, typy súkvetí, kvetný vzorec, 

diagram,kvetné obaly, tyčinka, piestik, 

obojpohlavný kvet, jednopohlavný kvet, peľové 

zrnko, rozdelenie a typy plodov  

poznať stavbu kvetu nahosemenných a  
krytosemenných rastlií, vedieť čítať kvetný diagram, 

rozlišovať typy súkvetí, poznať stavbu plodu a semena  
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9     
Pohlavné a nepohlavné 

rozmnožovanie rastlín  

vajcová bunka, spermatická bunka, vývin vajíčka, 

zárodočný miešok,vývin peľového zrnka, 

opelenie, dvojité oplodnenie, jednoduché 

oplodnenie, gametofyt, sporofyt  

vysvetliť vývin vajíčka a peľového zrnka, princípy 

rozmnožovania demonštrovať jednoduchými náčrtmi 

rodozmeny, vedieť charakterizovať pohlavné a nepohlavné 

rozmnožovanie a jeho funkciu, vysvetliť princíp rodozmeny 

základných vyšších skupín rastlin 

environmentálna 

výchova  

3     Spôsoby výživy rastlín  
autotrofia, heterotrofia, parazitizmus, 

poloparazitizmus, saprofytizmus,mixotrofia, 

symbioza  

vysvetliť základný rozdiel medz autotrofiou a 

heterotrofiou, vedieť charakterizovať a uviesť 

konkrétne priklady na spôsoby výživy rastlín  
   

3    
Metabolizmus rastlín - 

fotosyntéza  

slnečné spektrum, chlorofyl, primárne procesy, 

sekundárne procesy fotosyntézy, fotolýza vody, 

Calvinov cyklus, fosforylácia cyklická a acyklická, 

faktory fotosyntézy  

vedieť opísať priebeh fotosyntézy- svetlá a tmavá fáza, 

vysvetliť veľký význam fotosyntézy pre život na  našej 

planéte,  

environmentálna 

výchova, osobnostný 

a soc.rozvoj  

3    
Metabolizmus rastlín- 

dýchanie  

anaerobne dýchanie, glykolýzy, kvasenie, aerobne 

dýchanie, acetylkoenzymA, Krebsov cyklus, 

dýchací reťazec, ATP  

vedieť vysvetliť význam dýchania pre rastliny, opisať 

preiebeh a miesto procesu bunkového dýchania, porovnať 

fotosyntézu a dýchanie  

environmentálna 

výchova, osobnostný 

a soc.rozvoj  

3     
Ontogenéza rastlín- rast a 

vývin rastlín  

rast, vývin, fázy rastu, klíčenie semena, 

dormancia, stimulátoraý, inhibítory rastu, 

vonkajšie činitekĺe rastu a vývinu, fotoperioda, 

etiolizácia  

opisať život rastliny od semena po uhynutie, vysvetliť 

činitele vplývajúce na rast avývin rastliny, objasniť 

význam prostredia pre život rastliny  

environmentálna 
výchova, osobnostný 
a soc.  
Rozvoj  

3    Vodný režim rastlin  
príjem vody, vedenie vody, výdaj vody, vodný 

potenciál, turgor, koreňový výtlak, transpirácia  
poznať význam vody pre rastliny, konkretizovať sily, ktoré 

zabezoečujú vodný režim rastliny  
   

3     Pohyby rastlín  kohézia, lokomocia,, tropizmus, nastia  
vedieť definovať a na príkladoch odlíšiť jednotlivé typy 

pohybov rastlín vzhľadom na podnet  
   

6  
Systematika 

rastlín  
Systém rastlinnej ríše  

taxonomické jednotky, ríša, oddelenie, trieda, 

rad, čeľaď, rod, druh, binomická nimenklatúra  

vyvetliť význam a základné zákonitosti klasifikácie rastlín, 

poznať prirodzený, umelý a vývojový systém rastlín,, 

vymedziť a definovať taxonomické kategorie, poznať 

základnú klasifikáciu rastlín  

multimediálna 

výchova  

6     Nižšie rastliny - riasy  vývojové vetvy,typy stielok  

charakterizovať zkladné znaky rastlín, vedieť 

charakterizovať nižšie a vyššie rastliny, opisať základnu 

stavbu rias- typy stielok a uviesť konkrétne príklady, poznať 

a rozlišovať dôležité oddelenia rias  

environmentálna 

výchova  

3     
Vyššie rastliny- ryniorasty, 

machorasty  

rizomoid, telom, sporofyt, ganetofyt, rodozmena, 

anterídium, archegonium, sporangium, prvoklík, 

stielka  

charakterizovať stavbu tela vyšších rastlín, poukazať na 

zákonitosti striedania pohlavnej a nepohlavnej generácie, 

poznať systém výtrusných rastlín  

environmentálna 

výchova  
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3     

Plavúňorasty, 

prasličkorasty, 

sladičorasty  

sporofyt, gametofyt,, rodozmena, anterídium, 

archegonium, prvorast, haptery  

charakterizovať stavbu tela vyšších rastlín, poukazať na 

zákonitosti striedania pohlavnej a nepohlavnej generácie, 

poznať systém výtrusných rastlín  

environmentálna 

výchova  

6    Borovicorasty  

nahosemenné, šištičky, mikro a makro 

spory,jednoduché oplodnenie,rodozmena, 

semeno  

charakterizovať semenné rastliny z hľadiska morfologie a 

vedieť rozpoznať zástupcov, vedieť rozlíšiť nahosemenné a 

krytosemenné rastliny, poznať zástupcov borovicorastov, 

ich význam v ekosystéme krajiny, zdôrazniť ich význam pre 

zdravý životný štýl  

environmentálna 

výchova  

9    Magnoliorasty  

krytosemenné, jednoklíčnolistové, 

dvojklíčnolistové, dvojité oplodnenie, zrelý 

zárodočný miešok,semeno, hospodársky 

významné čeľade krytosemenných rastlín 

vedieť rozdiel v morfolog.a anatom. Znakoch medzi jedno a 

dvojklíčnolistovými rastlinami, význam poznania vybraných 

čeladi rastlín pre človeka, poznať zástupcov hospodársky 

významných čeľadí pre človeka a jeho zdravý životný štýl, 

poznať základy zostavenia herbára, vedieť pracovať s 

kľúčom na určovanie rastlín 

environmentálna 

výchova, osobnostný 

a soc. rozvoj 

3     Opakovanie učiva  zhrnutie a opakovanie učiva   utvrdenie poznatkov a systematizácia vedomostí  

osobnostný a 

soc.rozvoj, 

environmentálna 

výchova  

  

  



 

 

Dejepis  
  

Dejepis 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 2 2 2 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

66 66 66 0 

 

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 

prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a 

demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom ako jedným zo 

základných predpokladov 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, 

celoslovenskej, 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 môžeme 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 pripisuje 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 

konečnými 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 

dejinám, preto aj za integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu  

• rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti kognitívne 

rôznorodé 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 

transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými 

(vysvetľujúcimi) metódami  a prostredníctvom  frontálnej  výučby,  a  v  širšej miere aplikovať prístupy,  ktoré  kladú  

dôraz  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  



 

 

  

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 

javov 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, 

predovšetkým 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  

• 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 – 1.ročník  – inovovaný  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

 5  Historikova dielňa   
                                              
Osobitosti historikovho 
bádania  
  
Historické pramene  

periodizácia dejín, 
metódy práce, 
interpretácia, 
klasifikácia, kritika  
prameňov, pomocné  
vedy historické, kultúrne 

dedičstvo         

-rozpoznajú rôzne druhy historických 

prameňov          -zostavia chronologickú a 

synchrónnu tabuľku v kontexte svojho 

regiónu,     

- špecifikujú postupne súbor adekvátnych 
analytických otázok k školským,  

 historickým písomným prameňom, - 

rozpoznajú postupne, že história sa 

interpretuje rôznym spôsobom                    

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  

historickou mapou  

- kritické  
hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  

 10  Z údolí veľkých riek  mestá, mestské štáty, 

teritoriálny štát  

- zdôvodniť vznik najstarších mestských 

štátov v údoliach veľkých riečnych tokov,  

- rozlíšiť hospodárske a sociálne vzťahy 

v spoločnosti najstarších  

východných štátov na jednom príklade,  -  

vystihnúť rozdiely medzi mestským a 

jednotným štátom,  

- zovšeobecniť civilizačný odkaz 

najstarších východných štátov,  

- analyzovať školské historické 

pramene z daného obdobia.  

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  
historickou mapou  
- kritické  

hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  
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 10  Fenomény antického 

sveta   
polis, tyrania, oligarchia,   - uviesť vplyv gréckej kultúry na neskoršiu 

európsku kultúru   

informačno receptívna- 

výklad    

 - práca s historickým 

časom  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

    
Grécky svet a aténska 
demokracia   
  
Vznik mestských štátov,  
Atény a Sparta   

  
Vývoj aténskej 
demokracie od Solóna  
po Perikla   

  
Klasické obdobie – 
vojenské konflikty   
  
Helenistické obdobie- 
stretnutie gréckej o  
orientálnej kultúry   

  
Grécka kultúra a 

náboženské predstavy   

aristokracia, antická 
demokracia, politický 
systém, kolonizácia, 
ostrakizmus, 
helenizmus, mytológia, 
vzdelanosť a kultúra,   

kresťanstvo – zrod,   

  

principát, senát, snem, 

plebejci, patricijovia, 

tribúni, veto, nobilita, 

zákony, provincie, 

kolonád, gladiátor, 

žoldnierska armáda, 

latifundium, dominát, 

tetrarchia, milánsky 

edikt, barbari   

- vysvetliť znaky helenizmu  -vystihnú 

znaky priamej analyzujú oslavnú reč Perikla 

nad hrobmi padlých, analyzujú Tukydidovu a 

Plutarchovu charakteristiku Perikla ako 

politika  - porovnajú antickú demokraciu s 

modernou demokraciou   
-zhodnotia význam kalokagatie pre súčasnosť   

- špecifikujú podmienky vzniku  

kresťanstva v období rímskeho cisárstva  - 
porovnajú politický systém aténskej 
demokracie a rímskej republiky   

- zovšeobecnia civilizačný odkaz antiky 

pre súčasnosť   

-uviesť typické znaky vnútornej a 

zahraničnej politiky rímskej republiky  -

rozlíšiť obdobie principátu a dominátu   

- vysvetliť príčiny rozdelenia rímskej 

ríše  

reproduktívna-riadený 
rozhovor    
heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná - 

ústne opakovanie   

skupinová práca, práca 

s knihou  

a priestorom - 
analýza 
historického  

prameňa  

- práca s  
historickou mapou  

- kritické  

hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  



 

325  

 10  Antický Rím – 

stredomorská ríša   

  
Rím od kráľovstva k  
republike   
  
Vznik rímskeho impéria   

  
Občianske vojny a vznik  
cisárstva   

  
Zánik antického sveta   

  
Európa a rímska kultúra   

  
Odkaz antiky   

  
Fenomén kresťanstva v 

rímskej spoločnosti  

- charakterizovať proces vzniku 

barbarských štátov   

- špecifikovať podmienky vzniku 

kresťanstva  

   

   

  13  

   

Fenomény stredovekého 
sveta   
  

cezaropapizmus,  

patriarcha, mojordomus, 

marka,  

– identifikovať sociálnu štruktúru spoločnosti 

v období raného a vrcholného stredoveku,   

informačno receptívna- 

výklad   reproduktívna-

riadený  

 - práca s 

historickým časom 

a priestorom  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova  
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  Vznik nových ríší a 
kultúrnych okruhov   
  
Spoločnosť v období 
včasného stredoveku, 
nové ekonomické  
základy   
  

Úloha kresťanstva pri 
formovaní Európy   
  
Vznik európskych štátov- 

Francúzska, Anglicka, 

Svätej ríše rímskej   
  
Obdobie vrcholného 

stredoveku- charakter 

spoločnosti   
  
Centralizované  
monarchie v Európe   
  
Kultúra a vzdelanosť v 

stredoveku  

markgróf, islam, moslim, 
korán, hidžra, kalifát, 
feudum, léno, lénny 
systém, vazal, svetská a 
cirkevná moc, 
ikonoklazmus, schizma, 
cirkevné misie, 
pápežstvo,  
mnísi, kláštor, rády 

Verdúnska zmluva, 

Normani, Hastings, 

Svätá ríša rímska, hrad, 

mesto, dedina, 

privilégiá, cechy, gilda, 

agrárna revolúcia, 

urbanizácia, storočná 

vojna, vojna ruží, Magna 

charta libertatum, 

základy 

parlamentarizmu, 

kurfirsti, rekonquista, 

kresťanstvo a islam, 

univerzity, gotická 

kultúra  

– charakterizovať premeny 

stredovekého  

štátu,   

– nakresliť graf lénnych vzťahov a 
rozlíšiť pojmy vazal, poddaný,  

– uviesť príčiny napätia medzi svetskou 
a cirkevnou mocou,  

– odhaliť vzťahy medzi mestom a 
dedinou,   

– vymenovať špecifické znaky 
kráľovského mesta a vysvetliť pojem 
privilégium,   

– uviesť dôsledky Veľkej schizmy,  – 

vystihnúť spoločné a rozdielne znaky 

kresťanstva a islamu,   

– vysvetliť pojem reconquista,  –
porovnať postavenie panovníka západnej 
Európy s  

Byzantskou ríšou  

rozhovor    

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná - 

ústne opakovanie   

skupinová práca, práca 

s knihou  

- analýza 

historického 

prameňa  
- práca s  

historickou mapou  
- kritické  

hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  
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  6  

   

Predkovia Slovanov v 
Karpatskej kotline  
  
Pohyb slovanských  

kmeňov, Samova ríša   

  

Veľká Morava   

  
Byzantská misia na  

Veľkej Morave   

  

Život našich predkov  

Slovania a Avari, 
pravlasť, kmeňový zväz, 
kontinuita osídlenia 
Kniežatstvá, vazalstvo, 
hradiská,  
Devín, kresťanská 
závislosť  

staroslovienčina,  

  

  

cyrilika, hlaholika, 
Proglas, trojjazyčníci, 
suverenita, Kyjevské  
listy hradiská, remeslá, 
kupci, 
poľnohospodárstvo  
veľkomoravská  
tradícia  

– vymenovať najstaršie národy v 
Karpatskej kotline,   

– vymedziť pravlasť Slovanov,  

– rozpoznať migračné prúdy Slovanov,  

– charakterizovať slovansko-avarské 

spolužitie,  

– vyberať z Fredegarovej kroniky 

informácie o Samovi a jeho ríši,   

– opísať život na slovanskom hradisku,  

– vysvetliť okolnosti vzniku Veľkej Moravy,  

– odhaliť príčiny a dôsledky napätia 

medzi Mojmírom a Pribinom, Rastislavom a 

Svätoplukom,  – charakterizovať vzťahy medzi 

Veľkou  

Moravou a Franskou ríšou,   

– opísať pôsobenie Konštantína a 

Metoda na Veľkej Morave,  

– analyzovať list Rastislava Michalovi 

III - odhalia príčiny sporov o slovanskú liturgiu 

na základe analýzy prameňov  -zaujmú postoj 

k formovaniu slovenskej etnickej identity na 

základe analýzy historických prameňov 

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  

historickou mapou  
- kritické  

hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  
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  12  

   

Uhorské kráľovstvo   
  
Formovanie Uhorského 

kráľovstva   

  
Slováci v Uhorsku za  
Arpádovcov   

  

Uhorská spoločnosť- 

organizácia štátu   

  

  

  

  
Nástup Anjouovcov – 
zlatý vek miest   
  
Uhorsko vo vzťahu k 

českému a poľskému 

kráľovstvu   

  
Vzdelanosť a kultúra v  
Uhorsku – vláda Mateja  
Korvína  

starí Maďari, 
zjednotenie kmeňov, 
kresťanstvo, kráľovstvo, 
panovník, Arpádovská 
dynastia začlenenie 
územia Slovenska do 
kráľovstva, údelné 
vojvodstvo, formovanie 
slovenskej identity, 
etnika v Uhorsku župný 
systém, pôda, cirkevná 
správa, mestské 
privilégiá, kolonizácia, 
magnáti, šľachta, tretí 
stav anarchia, vláda 
oligarchie, upevnenie 
kráľovskej moci, uhorská 
mena, baníctvo, 
mincovne, urbúra, 
privilégium pre  
Žilinu, Palatín dynastická 
politika, únia, Vyšehrad, 
husiti, bratríci, opus 
Tripartitum, nástupnícke 
zmluvy  
gotická cesta, 
humanizmus a 
renesancia, Academia  
Istropolitana  

– opísať proces formovania Uhorského 

kráľovstva,   

– poznávať postupný proces 
začleňovania územia Slovenska do  

Uhorského kráľovstva,    

– analyzovať Ponaučenia kráľa Štefana 
synovi Imrichovi,  

– uviesť výhody a  nevýhody  

mnohonárodnostného uhorského štátu, – 

zhodnotiť význam Zlatej buly,   

– analyzovať Privilégium pro Slavis ako 

dôkaz formovania slovenskej etnickej identity,  

– uviesť dôsledky tatárskeho vpádu do 

Uhorska,    

– analyzovať mestské privilégiá na 
príkladoch stredovekých miest,   

– rozlíšiť pojmy poddaný a nevoľník,  – 

vysvetliť okolnosti vzniku nevoľníctva v  

Uhorsku,  

– zostaviť plán trasy po slovenskej 
gotickej ceste   

– zostaviť obrazový materiál  

architektonických pamiatok zo slovenskej 
gotickej cesty,   

– uviesť dôsledky husitských vpádov do  

Uhorska,   

– identifikovať sociálnu štruktúru 

uhorského kráľovstva,   

– opísať postavenie uhorských 
magnátov,   

– zhodnotiť kultúrny rozvoj Uhorska za  
vlády Mateja Korvína                                   

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  

historickou mapou  
- kritické  

hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  
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Dejepis – 2.ročník  – inovovaný  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

 5 

   

Odkaz novoveku   
  

Novoveké myslenie a  
kultúra    

  

Zámorské objavy  

  

Mimoeurópsky svet  

30- ročná vojna, obdobie 
humanizmu a 
renesancie, proces 
reformácie a  
protireformácie,  

  

  

kníhtlač, humanizmus, 

renesancia, reformácia, 

protireformácia, 

protestanti, koncil, 

jezuiti  

– vysvetliť pojem kníhtlač,  – 
zhodnotiť význam kníhtlače pre človeka 
raného novoveku a človeka súčasnosti   
–uviesť pozitíva a negatíva slobodného 

šírenia myšlienok,   

– porovnať možnosti slobody prejavu 

v stredoveku  a novoveku,  – vysvetliť pojmy 

humanizmus a renesancia,  

– vytvoriť mentálnu mapu pojmov, 
ktoré súvisia so stredovekým a novovekým 
myslením,   

– na základe analýzy prameňov 

vysvetliť a príčiny reformácie,  – ukázať na 

mape smery šírenia reformácie v Európe,  – 

vysvetliť hlavné dôsledky reformačného 

procesu,   

– vysvetliť rozhodnutia Tridentského 
koncilu v kontexte reakcie katolíckej cirkvi 
na reformáciu,   

– charakterizovať na základe 

písomných prameňov činnosť jezuitov,  

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  

historickou mapou  

- kritické  
hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  
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    15 Habsburská monarchia  
v novoveku  
Koniec stredovekého  

Uhorska, nástup  

Habsburgovcov na trón 
Reformácia a  
protireformácia v Uhorsku 
Protihabsburské povstania 
Turci v Uhorsku  
Život slovenského roľníka v 
čase tureckej expanzie 
Človek osvietenstva – 
osvietenský absolutizmus 
Reformy Márie Terézie 
Reformy Jozefa II.  
Habsburgovci v európskej 
politike  
Opakovanie  
Rezerva 

Koniec stredovekého  

Uhorska -Moháč, 

Habsburgovci,  stavovský 

odboj (František II. 

Rákoci ) Turci v Uhorsku - 

reformácia, 

protireformácia, 

satumársky mier, 

rozdelenie Uhorska,  

Slovensko na Osmanskej 

ríše Človek osvietenstva 

– Osvietenský 

absolutizmus, jezuitský a 

tereziánsky školský 

systém, koniec 

nevoľníctva, náboženská 

tolerancia Habsburgovci 

v európskej politike - 

súperenie o hegemóniu s 

Francúzskom, vznik 

prusko – rakúskeho 

súperenia hranici  

  

uvedú politické, hospodárske a sociálne 
zmeny po nástupe Habsburgovcov na 
uhorský trón,  

- identifikujú dôležité medzníky vojen 

s  

Turkami,  
- zakreslia do obrysovej mapy nové 

územné členenie Uhorska,  

- uvedú dôsledky tureckej 
prítomnosti v Uhorsku,  

na jednom príklade uvedú príčiny a 
dôsledky protihabsburských povstaní, - 
porovnajú proces reformácie a 
protireformácie v Uhorsku  s kontextom 
Európy,  
- analýzou Satumarského mieru 

zhodnotia jeho význam pre uhorskú šľachtu 

a Habsburgovcov,  

- porovnajú osvietenský absolutizmus 
a absolutizmus,  

- uvedú najvýznamnejšie reformy 
Márie Terézie a Jozefa II.,  

- zhodnotia význam povinnej školskej 
dochádzky,  

- zhodnotia život roľníka po zrušení 

nevoľníctva v Uhorsku 

informačno  receptívna- 
výklad  
reproduktívnariadený 
rozhovor   
heuristická- rozhovor,  

riešenie úloh  fixačná - 

ústne  opakovanie 

skupinová práca,  

práca s knihou  

práca s 
historickým  
časom a 
priestorom - 
analýza 
historického   

prameňa  

- práca s 
historickou  mapou  
- hodnotenie 

- tvorba prezentácií - 

práca s odbornou  

literatúrou kritické  

Osobnostný a  
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 

Tvorba projektu a  

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  

    5 Zrod modernej doby a 
nacionalizmus  
Francúzska revolúcia a  

Európa  

Napoleonove výboje  
Napoleonove výboje a  
Slovensko  
Viedenský kongres, 

obdobie reštaurácie 

Konzervativizmus kontra 

Stabilita versus zmena  

-cisárstvo,  

Napoleonove výboje, 
reštaurácia, Svätá 
aliancia jar národov.  
Premeny spoločnosti  
– podoby priemyselných 

revolúcií, kapitalizmus a 

nové mocnosti, 

konzervativizmus, 

opíšu okolnosti vzniku 1. Francúzskeho 
cisárstva,  
- analyzujú Code Civil,  

- zhodnotia vnútornú politiku 

Napoleona  
Bonaparte,  

- zostavia poradie najdôležitejších  

výbojov Napoleona na časovej priamke,  

- identifikujú najdôležitejšie 

informačno receptívna- 
výklad   reproduktívna-
riadený  
rozhovor     

  

  

heuristická-rozhovor, 

riešenie úloh   fixačná - 

ústne opakovanie   

skupinová práca, práca 

práca s historickým 
časom a priestorom 
- analýza 
historického  

prameňa  

  

  

  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné  

zručnosti  

  

  

Multikultúrna 
výchova  
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liberalizmus  
Politika medzinárodnej 
rovnováhy síl  
Anglická priemyselná 
revolúcia  
Anglická priemyselná 
revolúcia  
Revolúcie v rokoch  
1848/1849  

Revolúcie v rokoch  

1848/1849  
Mocenský vzostup Británie  

Mocenský rast Francúzska  
Vznik Talianska  

Vznik Nemecka  

liberalizmus, socializmus, 

kapitalista, robotník, 

vedec, ženská otázka, 

život – mesto, vidiek 

Národný štát - 

nacionalizmus, vznik 

Nemecka a Talianska  

zahraničnopolitické aktivity Napoleona,  

- posúdia (pochopia) kontroverznosť 
osobnosti Napoleona,  
- objasnia význam Viedenského 
kongresu,  
- vysvetlia úlohu Svätej aliancie, - 

charakterizujú význam priemyselnej 

revolúcie, technické inovácie, 

industrializáciu, urbanizáciu, - pochopia 

nástup industriálnej spoločnosti ako i 

následnú premenu agrárnej spoločnosti,  

- určia (vyhľadajú) výrobné odvetvia, 
ktoré sa vďaka priemyselnej revolúcii 
radikálne zmenili, definujú zásadnú premenu 
európskej spoločnosti v 19.  

storočí,  

- zdôvodnia, prečo je 19. storočie 

storočím tzv. ideológií,  

opíšu zmeny v živote moderného človeka,  

- zhodnotia život kapitalistu 
(podnikateľa), robotníka, žien, detí v 19. st.,  

- porovnajú spôsob života v meste a 
na dedine v 19. st. s predchádzajúcimi 
obdobiami,  
- pochopia historický význam vzniku 

národných štátov,  

- porovnajú spôsob zjednotenia  

 Nemecka a Talianska,  
- posúdia rozdiel medzi národným  

hnutím a nacionalizmom 

s knihou  - práca s  

historickou mapou  
- kritické  
hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  
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    15 Moderný slovenský 
národ  
Národné povedomie  
Slovákov koncom 18.storočia  

Jozefínske reformy, hnutie 
jakobínov v Uhorsku 
Modernizácia Uhorska v 
rokoch 1780 – 1848 Prvá 
fáza národného obrodenia –
bernolákovci  
Idea slovanskej vzájomnosti  
Rozvoj slovenského 
divadelníctva  

Štúrovci  

Slovensky prestolný 
prosbopis, uzákonenie 
spisovného jazyka 
Revolúcia 1848/1849 a  
Habsburská monarchia 
Žiadosti slovenského národa  
Slováci v revolúcii  
1848/1849  

Moderné politické 
prúdy, človek 
moderného veku - 
spisovný jazyk,  
maďarské národné 

hnutie,  učenecká 

fáza národného 

hnutia (Bernolák, 

Palkovič)  
Tri generácie národne 

uvedomelých vzdelancov 

– všeslovanská 

vzájomnosť (Kollár, 

Šafárik), politické 

programy (Štúr), od 

kultúrnych k politickým 

požiadavkám  
Slováci v revolúcii 
1848/49 -Slováci medzi 
Viedňou a  

Budapešťou  

objasnia proces formovania moderného 
slovenského národa,  
- identifikujú jednotlivé etapy 
formovania moderného slovenského národa, 
- charakterizujú znaky slovenského 
národného hnutia,  
- analyzujú historickú úlohu troch 

generácií slovenských národne uvedomelých 

dejateľov,  

- identifikujú spoločné a rozdielne 
spôsoby, ale i výsledky v činnosti  
slovenských vzdelancov,  
-uvedú dôvody nevyhnutnosti kodifikácie 
spisovného jazyka,  
- vysvetlia na konkrétnych 
udalostiach posun od jazykovo kultúrnych ku 
politickým aktivitám,  

- charakterizujú maďarské národné  
hnutie ( L.Kossuth ),  

- zhodnotia Štúrov politický program,  

- opíšu historickú úlohu revolučného 

roku 1848 v Rakúskej monarchii, - 

identifikujú spoločné znaky revolúcií 1848/49 

v Európe,  

- zhodnotia revolučné roky 1848/49 a 

boj  
Slovákov za národné práva,  

- analyzujú 1. politický program 

Slovákov  

- Žiadosti národa slovenského,  
- zhodnotia výsledky revolučných 

rokov  

1848/49 z pohľadu jednotlivých  

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  
historickou mapou  

- kritické  

hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 
Tvorba projektu a 
prezentačné  

zručnosti  

  

  

Multikultúrna 
výchova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  

    spoločenských (sociálnych ) vrstiev žijúcich v 

Rakúskej monarchii  
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    8 Európska expanzia 
Objavné plavby a ich 
dôsledky  
Objavné plavby na 

časovej priamke Prvé 

rozdelenie 

koloniálnych sfér 

Dobýjanie Ameriky 

Dobýjanie Ameriky – 

indiánska otázka 

Británia – koloniálne 

impérium  
Rozdelenie a „zánik“ 

mimoeurópskeho sveta 

Rozdelenie a „zánik“ 

mimoeurópskeho sveta 

Rasizmus v dnešnej 

spoločnosti  

Rasizmus v dnešnej 

spoločnosti  

  

Objavitelia, dobyvatelia 
-hľadanie cesty do Indie, 

cesta okolo sveta, 
koloniálne ríše, 

kolonizátor, zámorský 
obchod,  
Kolónie, impérium   

Objavitelia a objavení -
europeizácia, delenie  
sveta, stret kultúr,  

rasizmus  

opíšu predpoklady a príčiny rozmachu 

zemepisných objavov v 15. storočí, - 

zostavia chronologickú tabuľku 

objavných plavieb,  
- identifikujú trasy putovania, 

najvýznamnejších moreplavcov,   

-zhodnotia pozitívne a negatívne stránky 
výsledkov zámorských objavov,  
- pochopia okolnosti vzniku 

koloniálnych ríši,  

- charakterizujú význam kolónií,  

- posúdia (porovnajú) vzťah 

objaviteľov (dobyvateľov) s objavenými,  

- rozpoznajú (objasnia) na vybraných 
príkladoch vzťah kolonizátorov a 
kolonizovaných,  
- oboznámia sa s konkrétnymi 
prejavmi netolerantnosti a odporu v 
kontexte koloniálnej expanzie,  
- uvedú kľúčové európske mocnosti a 
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o zámorské 
objavy,  
- identifikujú pomocou mapy 

objavené a  

dobývané územia,  

- pochopia nevyhnutnosť 
tolerantného rešpektovania iných kultúr, 
iných národov, iného spôsobu správania sa, - 
vysvetlia okolnosti vzniku svetového  
trhu a svetového obchodu,  

- vysvetlia na konkrétnych príkladoch 
zmenu životného štýlu pod vplyvom 
európskej expanzie,  

- opíšu rozdelenie kolónií európskych 

veľmocí na začiatku novoveku - porovnajú 

rozdelenie kolónií európskymi   

veľmocami na konci 19. storočia a  na 

informačno receptívna- 
výklad   reproduktívna-
riadený rozhovor   
heuristickározhovor, 
riešenie  
úloh    

  

  

  

  

  

  

fixačná - ústne 

opakovanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

 práca s historickým 
časom a priestorom 
- analýza 
historického  

prameňa  
- práca s  

historickou mapou  
- kritické  

hodnotenie  

  

  

  

  

- tvorba 
prezentácií - práca s 
odbornou  
literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  
  

  

  

  

  

Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  
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začiatku 20. storočia,  

- zdôvodnia záujem o nové územné  

prerozdelenie sveta v závere 19. a  na 

začiatku 20. storočia.  

    12 Na ceste k 1. svetovej 
vojne  
Výsledky modernizácie – 

svet na prelome storočí 

Nemecká zahraničná  
politika – prejavy 
imperializmu  
Mocenské ambície Ruska 
Vznik národných štátov na  
Balkáne  
Rast medzinárodného 
napätia vo svete Balkánske 
vojny 1912 - 
1913  

Na ceste k 1. svetovej vojne  
Na ceste k 1. svetovej vojne  
Obraz 1. svetovej vojny v 
literatúre  

Prvá svetová vojna v našej 

rodine, v našom regióne  

Zápas o veľmocenské  
postavenie - európska  
rovnováha, 
imperializmus,  
regionálne konflikty,  
Trojspolok,   
Dohoda  

pochopia príčiny zlyhania európskej 
rovnováhy určenej Viedenským 
kongresom,  

- opíšu znaky monopolistického kapitalizmu 

(imperializmu) ako produktu modernej 

doby záveru 19. storočia , - zhodnotia 

pomocou kľúčových udalostí (medzníkov) 

situáciu veľmocenskej politiky v   
2. polovici 19. storočia (Anglicko,  
Francúzsko, Turecko, Rusko,Rakúsko,  
USA, Japonsko),  
- vysvetlia okolnosti vzniku 
veľmocenských blokov v závere 19.  

storočia,  

- porovnajú ciele Trojspolku a 
Dohody, - zhodnotia zásadné regionálne 
konflikty záveru 19. storočia a na začiatku 20.  

storočia, ktoré  urýchlili vznik 1. svetovej 

vojny, - identifikujú vplyv 

nerovnomerného vývoja jednotlivých 

štátov na aktuálnu - medzinárodnú 

situáciu,  

- analyzujú príčiny napätia   

- a konfliktov medzi štátmi na   

- začiatku 20. storočia  

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  

historickou mapou  

  

  

  

- kritické  

hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 
Tvorba projektu a 
prezentačné  

zručnosti  

  

  

  

Multikultúrna 
výchova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  
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    6 Slováci v Rakúsko – 
Uhorsku  
Slovensko za Bachovho 
absolutizmu Pád 
absolutizmu a národná 
aktivita Slovákov 
Memorandum  
slovenského národa Matica 

slovenská a slovenské 

gymnázia Rakúsko-maďarské  
vyrovnanie  

Slovenské politické aktivity v 

čase dualizmu  

Industrializácia Slovenska 

Demografický a sociálny vývoj 

v druhej polovici  storočia a 

na začiatku 20. storočia  

Vysťahovalectvo v našej 

rodine, v našej 

dedine/meste Slovenska 

politika v podmienkach 

maďarizácie Andrej Hlinka a 

černovská tragédia  
Veda, kultúra a umenie v 

druhej polovici 19. storočia a 

na začiatku 20. storočia 

Mnohonárodná 
monarchia – dualizmus, 
maďarizácia, 
modernizácia, slovenská 
otázka,  politické strany,  
industrializácia  
Uhorska  
Politické aktivity  
Slovákov  

Premeny Slovenska – 

vysťahovalectvo, mesto, 

dedina  

opíšu cestu Habsburskej monarchie k 
dualizmu ,  
- zhodnotia spôsob fungovania 
monarchie po vzniku Rakúsko–Uhorska,  

- uvedú spoločné a rozdielne 

mocenské inštitúcie v monarchii,  

- vysvetlia postavenie Slovenska a  
Slovákov v monarchii,  

- zhodnotia politické aktivity Slovákov 

v  

2. polovici 19. storočia,  

- analyzujú Memorandum národa 

slovenského a porovnajú ho so Žiadosťami 

národa slovenského,  

- uvedú význam založenia Matice 
slovenskej,  

identifikujú Starú a Novú školu v prostredí 
slovenských národne uvedomelých 
vzdelancov,  
- rozpoznajú okolnosti a ciele prvých 

politických strán na Slovensku ( v slovenskej 

spoločnosti ),  

- osvoja si poznatky o významných 
osobnostiach slovenského politického, 
kultúrneho, hospodárskeho života v 2.  

polovici 19. storočia,  

- charakterizujú rozdielnosť 
národnostných pomerov v Rakúskej a  
Uhorskej časti monarchie,  

- analyzujú príčiny a dôsledky 
černovskej tragédie,  
- charakterizujú modernizáciu 

monarchie  

v 2. polovici 19. storočia, - opíšu priebeh a 

výsledky industrializácie Uhorska v 2. 

polovici 19.  

  

informačno receptívna- 

výklad   reproduktívna-

riadený rozhovor   

heuristickározhovor, 

riešenie úloh   fixačná - 

ústne opakovanie   

skupinová práca, práca 

s knihou  

práca s historickým 

časom a priestorom 

- analýza 

historického 

prameňa  
- práca s  
historickou mapou  

- kritické  

hodnotenie - 
tvorba 
prezentácií - 
práca s 
odbornou  
literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia  
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storočia,  

- porovnajú spôsob života v meste a 
na dedine v monarchii koncom 19. a na 
začiatku 20. storočia s predchádzajúcimi 
historickými obdobiami,  

- objasnia príčiny vysťahovalectva,  
- charakterizujú význam Slovákov v 
USA,  

- oboznámia sa s osobnosťami 

amerických Slovákov 

  

  

   
Dejepis – 3.ročník – inovovaný  

   

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

6  Prvá svetová vojna  • Vypuknutie prvej 
svetovej vojny, 
fronty  

• Zákopová vojna    

Významné medzníky 

vojny  Revolučné 

Rusko vo vojne  
• Výsledky a dôsledky 

vojny  
• Versailleský systém 

Žiaci:  

- zovšeobecnia príčiny 1. svetovej vojny,  

- uvedú a zhodnotia ťažiskové medzníky z  
- priebehu 1. svetovej vojny, porozumejú 
zákopovej forme boja na konkrétnych príkladoch,  

- zoznámia sa so životom v zázemí,  
- identifikujú zmeny v spôsoboch boja 
vďaka novým vedecko technickým vynálezom, - 
zostavia sprievodcu o cintorínoch, resp. 
pomníkoch, či pamätných tabuliach obetiam 
1.svetovej vojny, v mieste napr. svojho bydliska,  
zdôvodnia pomenovanie vojny 1. svetová, - 

informačno receptívna- 

výklad   

reproduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie úloh   

fixačná - ústne 

opakovanie   skupinová 

práca, práca s knihou 

- práca s 

historickým časom a 

priestorom - analýza 

historického  
prameňa  
práca s historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou 

Multikultúrna 
výchova  
SJL  
RJ FRJ  
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zhodnotia geopolitické výsledky 1. svetovej vojny 

8 Slováci a vznik  
ČSR  

  

• Slovenská 
spoločnosť počas 
prvej svetovej vojny  

• Zahraničný a 
domáci odboj  

• Cesta  

k českoslov. štátu  

Žiaci:  

-opíšu situáciu na Slovensku počas 1. svetovej 
vojny,  
- zhodnotia pomocou mentálnej mapy 

medzníky domáceho a zahraničného 

československého odboja,  

- objasnia úlohu československých légií v 

kontexte s 1. svetovou vojnou, - identifikujú 

významné osobnosti československého odboja,  
- analyzujú a následne hodnotia 
Clevelandskú a Pittsburskú dohodu, 
Washingtonskú a Martinskú deklaráciu,  

- porovnajú z hľadiska spoločných a 

rozdielnych znakov uvedené dokumenty, - 

zhodnotia historický význam vzniku  1. ČSR,  

informačno receptívna- 

výklad   

reproduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie úloh   

fixačná - ústne 

opakovanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

- práca s 

historickým časom a 

priestorom - analýza 

historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

   Mediálna 
výchova 
Osobnostný a  
sociálny rozvoj  
SJL  

FRJ  

12  Európa a 

Československo 

v medzivojnovom  
období   

  

• Totalitné režimy – 

Rusko, Taliansko,  
Nemecko  

• Moderné  

demokracie –  

Anglicko, USA  

• Svetová 

hospodárska kríza  
• Kultúra a veda na 

začiatku 20. storočia  

• Postavenie 

Slovenska v ČSR  
• Mníchovská kríza  a 

jej dôsledky 

Žiaci:  

- sa oboznámia s okolnosťami nástupu 

boľševického režimu v Rusku, oboznámia - opíšu 

fungovanie komunistickej totality  
medzivojnovom ZSSR,  

- vysvetlia vznik fašistického totalitného 
systému,  

- identifikujú spoločné a rozdielne znaky 

medzi fašizmom a nemeckým národným  

socializmom,  

- objasnia úlohu propagandy totalitných 

režimov,  

- charakterizujú medzivojnové moderné 
demokratické systémy,  
- zhodnotia klady a nedostatky  

informačno receptívna- 

výklad   

reproduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie úloh   

fixačná - ústne 

opakovanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

- práca s 

historickým časom a 

priestorom - analýza 

historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie - tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Multikultúrna 
výchova 
Mediálna 
výchova Tvorba 
projektu  
SJL  
NAS  
ANJ  
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medzivojnových demokratických systémov, - 
objasnia pomocou mentálnej mapy spôsob 
fungovania demokratických a totalitných 
systémov medzivojnovej Európy,  

- zhodnotia pozíciu ľudských a občianskych 
práv v medzivojnovom období,   
- vysvetlenia pojmy : rasizmus, 

antisemitizmus, xenofóbia, extrémizmus  

   

6  Druhá svetová 
vojna  
  

• Príčiny a medzníky  
svetovej vojny  

• Vznik  
protifašistickej  

koalície  
• Napadnutie ZSSR a 

USA  Život v 
okupovaných 
krajinách  

• Obrat vo vývoji 

vojny  

• Etnické čistky – 

holocaust  

• Záverečné etapy  
vojny  

• Dôsledky  vojny  

Žiaci:  

- analyzujú príčiny 2. svetovej vojny,  

- opíšu ťažiskové medzníky z priebehu  

2.svetovej vojny,  

- vysvetlia historickú úlohu  
protifašistickejkoalície, pochopia ( odhalia ) čo 

spájalo a čo rozdeľovalo členov Veľkej trojky,  

- opíšu formy a výsledky protifašistického 
odboja,  
- vysvetlia okolnosti vzniku ako i realizáciu 
holokaustu,  
- spoznávajú pomocou mapy Európy 

koncentračné a vyhladzovacie tábory, - zhodnotia 

pomocou konkrétnych príkladov úlohu vedy a 

techniky v totálnej vojne,  
- zdôvodnia historické miesto etnických 

čistiek následkom ukončenia 2. svetovej vojny, - 

porovnajú 2. svetovú vojnu s 1. svetovou  vojnou,  
- zdôvodnia poslanie a význam OSN,  

informačno receptívna- 

výklad   

reproduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie úloh   

fixačná - ústne 

opakovanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

- práca s 

historickým časom a 

priestorom - analýza 

historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Multikultúrna 
výchova Tvorba 
projektu Ochrana 
života a zdravia  
 SJL    
NAS  

ANJ  
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7  Slovenský štát  
(1939-1945)  

  

• Politický systém  

ČSR  

• Protektorát Čechy a 
Morava  

• Slovenská  
republika v 
rokoch 1939 –  
1945  

• Autoritatívny režim 

  Protifašistický odboj  
• Slovenské národné 

povstane  Oslobodenie 

ČSR  

Žiaci:  

- porozumejú medzníkom histórie ČSR,  

- vysvetlia vnútornú a zahraničnú politiku,  

- zhodnotia politický systém 

medzivojnového Československa,  

- porovnajú hlavné prúdy slovenskej 

politickej  

scény medzivojnového obdobia, - 

analyzujú prejavy čechoslovakizmu, 

centralizmu, autonomizmu,  

- opíšu hospodársky systém Slovenska  v 
medzivojnovom období,  

- oboznámia sa s osobnosťami politického a 

kultúrneho života v medzivojnovej ČSR, - 

porozumejú historickému miestu Mníchovskej 

dohody a Viedenskej arbitráže,  

informačno receptívna- 

výklad   

reproduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie úloh   

fixačná - ústne 

opakovanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

- práca s 

historickým časom a 

priestorom - analýza 

historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie - tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Multikultúrna 
výchova Mediálna 
výchova 
Osobnostný a  
sociálny rozvoj  

SJL  
NAS  

    - opíšu autonómiu a vznik Slovenského štátu,  

- zostavia kalendárium najdôležitejších 
vnútro politických udalostí Slovenskej republiky v  
období 1939 – 1945,  
- zhodnotia medzinárodné postavenie  

Slovenskej republiky,  

- objasnia riešenie židovskej otázky v období  
Slovenského republiky 1939 – 1945  

- analyzujú Židovský kódex  

- opíšu historický význam Slovenského 
národného povstania,  

- uvedú formy a spôsoby protifašistického 
odboja na území Slovenskej republiky 1939 – 1945,  

- vyhľadajú príklady účasti Slovákov na 
bojiskách 2.svetovej vojny  

-zoznámia sa s každodennosťou obyvateľov  

Slovenského štátu 1939 – 45  

- opíšu hospodársky a kultúrny život v 
Slovenskej republike 1939 – 1945,  

- opíšu priebeh oslobodenia Slovenska,  
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Moravy a Čiech,  

6  Konflikt ideológií  

  
  

  

  

  

  

  

  

Vývoj bipolárneho 
sveta  
Konflikty ideológií 

Začiatky studenej 

vojny  
Nemecká otázka  

Vznik 

Sovietskeho 

bloku Obdobie  

uvoľnenia napätia  

Dekolonizácia a tretí 

svet  

Žiaci:  

- pochopia pojem studená vojna na základe 
analýzy dokumentov: Churchilov prejav vo Fultone 
Marschallovho plánu a Trumannovej doktríny,  
- porovnajú fungovanie politickéhova  
ekonomického systému rozdeleného sveta na  
Východný a Západný blok,  
- uvedú príklady krízových javov vo 
východnom bloku,  

- objasnia najzávažnejšie konflikty obdobia 
studenej vojny,  

- opíšu postavenie tretieho sveta v 2.polovici  

20. storočia,  
- zhodnotia proces dekolonizácie v druhej 

polovici 20. storočia,  

- identifikujú príčiny ukončenia studenej 

vojny, respektíve pádu železnej opony  

informačno receptívna- 

výklad   

reproduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie úloh   

fixačná - ústne 

opakovanie   skupinová 

práca, práca s knihou  

- práca s 

historickým časom a 

priestorom - analýza 

historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Multikultúrna 
výchova Mediálna 
výchova Ochrana 
života a zdravia  
Environmentálna 
výchova  
GEO  
NAS  

RJ  

6  Československo za  

železnou oponou  
  

  

  

Vývoj povojnovej  

ČSR  
Februárový prevrat 
– porážka 
demokracie  

• Politické procesy – 

upevnenie režimu  

• Pražská jar – 

obrodný proces  
• Sovietska  

intervencia  

Konsolidácia       a 

normalizácia 

Žiaci:  

- -vysvetlia cestu povojnového ČSR od 
ľudovej demokracie ku komunistickej totalite 
zhodnotia historické miesto februárového prevratu v 
roku 1948,  

- objasnia príčiny a dôsledky začleneniavČSR 
do sovietskeho bloku,  
- identifikujú podoby komunistickej totality v 

ČSR,  

- opíšu existujúci odpor proti komunistickej 
totalite,  
- zhodnotia historický význam obrodného 
procesu z roku 1968  

- uvedú významných predstaviteľov 
obrodného procesu,  

- vysvetlia príčiny a dôsledky československej 
normalizácie,  
oboznámia sa so spôsobmi fungovania 

informačno receptívna- 

výklad   

reproduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie úloh   

fixačná - ústne opakovanie   

skupinová práca, práca s 

knihou 

- práca s historickým časom 

a priestorom - analýza 

historického prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
tvorba prezentácií - 

práca s odbornou 

literatúrou 

Multikultúrna 
výchova Mediálna 
výchova Tvorba 
projektu 
Osobnostný a  
sociálny rozvoj  

NAS  
RJ 
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každodenného života v období komunistickej 

totality v ČSSR, 

7  Integrácia Európy  
  

• Európsky  

integračný proces  

• Svet tržných 

ekonomík  
• Význam  

fungovania EÚ  
• Slovenská  

republika a EÚ  

• Globalizačné a 

rozvojové procesy  

Žiaci:  

- opíšu proces integrujúcej sa Európy v  

2.polovici 20. storočia,  
- zhodnotia historický význam fungovania EÚ 
vzhľadom na klady, ale i nedostatky, - porovnávajú 
spoločné a rozdielne znaky jednotlivých európskych 
kultúr,  
- pochopia nevyhnutnosť vzájomnej 

tolerancie a rešpektovaniu sa, napriek existujúcej 

inakosti,  

- uvedomujú si dôležitosť zachovania úcty k 

tradičným kultúrnym európskym hodnotám,  

- chápu, čo nás v Európe rozdeľuje,  

- hľadajú, čo nás, inak rozdielnych, v dnešnej  

Európe môže spájať,  

- identifikujú aktuálne zmeny súčasného 

sveta na konkrét. príkladoch (informačná explózia, 

mediálny svet, globálna dedina)  

- spoznávajú tie vývojové trendy súčasného 

sveta, ktoré priamo, či nepriamo ohrozujú ľudstvo 

ako také (terorizmus, ekológia)  

informačno receptívna- 

výklad   

reproduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie úloh   

fixačná - ústne opakovanie   

skupinová práca, práca s 

knihou  

- práca s 

historickým časom a 

priestorom - analýza 

historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Multikultúrna 
výchova Mediálna 
výchova Tvorba 
projektu 
Osobnostný a  
sociálny rozvoj  

GEO  

NAS  

8  Slovensko po roku  
1989  
  

• Pád železnej opony 
– rozpad 
východného  
bloku  

• Zamatová  

Žiaci:  

- vysvetlia rozdelenie ČSFR v roku 1993 na 

dva samostatné štáty,  

- zhodnotia historický význam vzniku  
Slovenskej republiky v r. 1993,  

informačno receptívna- 

výklad   

reproduktívnariadený 

rozhovor   heuristická-

rozhovor, riešenie úloh   

fixačná - ústne  

- práca s 

historickým časom a 

priestorom - analýza 

historického  
prameňa  
- práca s 

historickou mapou  

Multikultúrna 

výchova Mediálna 

výchova Tvorba 

projektu  

    

  

revolúcia 1989 

Demokratické 

Československo 

Vznik samostatnej 

Slovenskej 

republiky  

- oboznámia sa s významnými osobnosťami a 

udalosťami suverénnej Slovenskej republiky od 

roku1993 po súčasnosť,  

- hodnotia význam začlenenia SR do  

Európskeho integračného procesu,  

- posudzujú dôležitosť zachovania národných 

opakovanie   skupinová 

práca, práca s knihou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Osobnostný a  
sociálny rozvoj  

NAS  
SJL  
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tradícií v európskom kontexte,    

  

  

 

 

 

 



 

 

Seminár z dejepisu  
  

  

Seminár z dejepisu 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 0 0 3 3 

Časová dotácia za 
šk. rok 

0 0 99 99 

 

Charakteristika predmetu  
  

Voliteľný predmet vychádza z obsahu ŠKVP, sústreďuje sa na kľúčové obdobie svetových dejín, v ich kontexte je 

venovaná pozornosť aj národným dejinám.Nosnými témami sú svetové konflikty – 1. a 2. svetová vojna, moderný 

svet – náboženstvo, kultúra , mentalita, Európa a svet , fázy studenej vojny, problémy postkoloniálnych rozvojových 

krajín, vývoj Československa, postkomunistická transformácia, integrácia a globalizácia sveta atď. Doplnením  obsahu 

sú aj regionálne dejiny. Pozornosť bude venovaná aj na hodnotenie tých historických faktov, ktoré dodnes nemajú 

jednoznačnú interpretáciu a hodnotenie.   

  

Ciele predmetu  
  

Cieľom voliteľného predmetu Seminár z dejepisu je opakovanie, rozširovanie systematizácia získaných poznatkov, 

orientácia v historických procesoch, posúdenie a zdôvodnenie ich príčinnosti, schopnosť charakterizovať historické 

vývojové etapy, význam medzníkov dejín, začlenenie osobnosti do historického procesu, vedieť pracovať s 

historickými prameňmi, poznať ich výpovednú hodnotu, hľadať kontinuitu histórie a súčasnosti. Predmet bude 

prípravou na zvládnutie ústnej maturitnej skúšky.          

  

  

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 

javov 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, predovšetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, každodenný život  
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Seminár z dejepisu  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

 6  Moderná doba – prvá 
svetová vojna  
Medzinárodné vzťahy – 
prelom 19. a 20. storočia 
Dohoda proti Spolku 
Charakteristika svetovej vojny  
Vojnové udalosti v rokoch     
1914 - 1916 

Revolučné Rusko – 

februárová revolúcia, 

boľšev. prevrat 1917 

Vstup USA do vojny, 

Wilsonov  mierový 

program, dôsledky  

európska rovnováha, zápas o 

veľmocenské postavenie  

militarizmus, imperializmus   
Trojspolok, Dohoda   

  
zákopová vojna   
versaillský systém   

  

  

Žiak vie/dokáže   
analyzovať príčiny zlyhania európskej rovnováhy,  

zhrnúť podstatné znaky imperializmu,  objasniť 

hlavné ciele politiky veľmocí,  určiť príčiny vzniku 

veľmocenských blokov,  objasniť príčiny napätia a 

konfliktov v Európe,  analyzovať školské historické 

pramene z daného obdobia.   
Žiak vie/dokáže   
rozpoznať kľúčové medzníky v priebehu prvej 
svetovej vojny,  
vysvetli expanzívne zámery veľmocí charakterizuje 

príčiny a priebeh vojny dokumentuje politické, 

hospodárske a sociálne dôsledky vojny 

zdokumentovať útrapy ľudí na fronte a v zázemí,  

vymedziť závažné dôsledky prvej svetovej vojny,  

vystihnúť geopolitické zmeny po prvej svetovej 

vojne,   

informačno 

receptívna- výklad 

reproduktívnariadený 

rozhovor   

heuristickározhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

- práca s  

historickým časom a  
priestorom - 
analýza 
historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Environmentálna 
výchova Ochrana 

života a zdravia 
Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Mediálna výchova 
Tvorba projektu a 
prezentačné 
zručnosti  
Multikultúrna 

výchova  

 9  Slováci v rokoch vojny 

a vznik ČSR  
Účasť Slovákov vo vojne – 

slovenská politika, 

informačné centrá  
Zahraničný a domáci odboj  
Vznik ČSR  
Politický systém republiky  

Slovenská liga,  
Československá národná  
rada, légie  čechoslovakizmus  

Slovenská národná rada  

národnostné menšiny  

doformovanie slovenského 

moderného národa  

centralizmus,   

Žiak vie/dokáže   
konkretizovať aktivity domáceho a zahraničného 
odboja,   
zhodnotiť význam vzniku ČSR,   
analyzovať školské historické pramene z daného 
obdobia.  
charakterizovať politický systém ČSR,  porovnať 

hlavné prúdy slovenskej politickej scény v rámci 

ČSR,   
vymedziť postavenie Slovenska v rámci ČSR  

informačno 
receptívna- výklad 
reproduktívnariadený 
rozhovor   
heuristickározhovor, 
riešenie úloh   fixačná 
- ústne opakovanie   
skupinová práca,  
práca s knihou  

  

- práca s  

historickým časom a  
priestorom - 
analýza 
historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Multikultúrna 
výchova  
Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
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9  Medzivojnové obdobie  
  
Povojnové usporiadanie sveta 
– nová mapa Dvadsiate roky – 
roky prosperity  
Nástup totalitných režimov  

Veľká Británia, USA  
hospodárska kríza  sovietske 
Rusko, ZSSR, Taliansko, 
Nemecko  socializmus, 
fašizmus, národný socializmus  
(nacizmus)   

Žiak vie/dokáže   
vymedziť znaky demokratických politických systémov   
špecifikovať znaky totalitných politických systémov   
rozlíšiť v hlavných znakoch demokratický a totalitný 

politický systém,   

informačno 

receptívna- výklad 

reproduktívnariadený 

rozhovor   

heuristickározhovor, 

riešenie úloh    

- práca s  

historickým časom a  
priestorom - 
analýza 
historického  
prameňa  
- práca s 

historickou  

Environmentálna 
výchova Ochrana 
života a zdravia 
Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Mediálna  

 

  

   Spoločné rysy totalitarizmu 
Svetová hospodárska krízy- 
od prosperity ku kríze  
Národnooslobodzovacie 

hnutie – udalosti v Číne,  
Indii, Turecku  

občan – práva a povinnosti  
Spoločnosť národov, 
appeasement   
  

zdokumentovať na konkrétnom príklade zmenu 

vzťahu štátnej moci k občanovi,   
konkretizovať zahranično-politické vzťahy medzi 

veľmocami,   
analyzovať školské historické pramene z daného 

obdobia.   

fixačná - ústne 
opakovanie   
skupinová práca, 
práca s knihou  
  

mapou  
- tvorba prezentácií - 

práca s odbornou 

literatúrou  

výchova Tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
Multikultúrna 

výchova  

9 Slovensko v 

medzivojnovej ČSR  
Hospodársky vývoj na 
Slovensku – 
spriemyselňovanie, kultúrny 
rozvoj  
Vnútropolitický vývoj – vzťahy 

Čechov a Slovákov 

Mníchovská kríza -  úloha 

spojencov  
Autonómia Slovenska,  
Viedenská arbitráž  

autonomizmus   
politické prúdy na Slovensku  

slovenská kultúra   

Žiak vie/dokáže  
analyzovať hospodárske, sociálne a kultúrne 

podmienky v ČSR,  špecifikovať medzinárodné 

postavenie ČSR,  rozpoznať príčiny a dôsledky 

rozbitia ČSR,  analyzovať školské historické 

pramene z daného obdobia.   

informačno 
receptívna- výklad 
reproduktívnariadený 
rozhovor   
heuristickározhovor, 
riešenie úloh   fixačná 
- ústne opakovanie   
skupinová práca,  
práca s knihou  

  

- práca s  

historickým časom a  
priestorom - 
analýza 
historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 

Mediálna 

výchova Tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
Multikultúrna 

výchova  

12  Druhá svetová vojna – 
roky neistoty  

blesková vojna, totálna vojna  
Pearl Harbor, Stalingrad, 

Žiak vie/dokáže   
určiť hlavné príčiny vzniku druhej svetovej vojny,  

informačno 

receptívna- výklad 

- práca s  

historickým časom a  
Osobnostný a 

sociálny rozvoj 



 

347  

  Vypuknutie vojny- príčiny, 
charakter  
Etapy vojny- ciele Osy,  
zápas demokracie s  
totalitou  
Útok na ZSSR – formovanie  
protihitlerovskej koalície 
Vstup USA do vojny, africký 
front, konferencie spojencov  
Kapitulácia Nemecka a  
Japonska  
Diplomatický boj o podobu  
Európy a sveta, vznik OSN  
Vznik Slovenskej republiky, 
Protektorát  
Čechy a Morava  
Politický režim satelitného 

štátu autoritatívny režim  
Hospodárske postavenia 

Slovenskej republiky 

Zahraničný a domáci odboj- 

druhy a ciele odboja 

Slovenské národné povstanie 

– vyvrcholenie odboja, 

význam Oslobodenie a 

obnovenie ČSR – príchod ČA , 

pád SR 

vylodenie v Normandii   
Veľká trojka  protifašistický 
odboj,  
kolaborácia   
holokaust, Spravodliví medzi 
národmi   
Hirošima, Nagasaki   

  
totalitný režim  antisemitizmus, 
arizácia  protifašistický odboj, 
SNR, Slovenské národné  
povstanie  oslobodenie   
  

vymedziť kľúčové medzníky v jej priebehu,  rozpoznať 

útrapy ľudí na fronte a v zázemí,  zdokumentovať 

holokaust na konkrétnom príbehu,   
špecifikovať dôsledky druhej svetovej vojny,  určiť 
príčiny nútenej migrácie obyvateľstva po vojne,   
analyzovať školské historické pramene z daného 
obdobia.   
Žiak vie/dokáže   
rozpoznať kľúčové medzníky vnútropolitického a 

zahraničnopolitického vývoja,  určiť charakter 

politického systému,  analyzovať hospodárske, 

sociálne a kultúrne pomery,   
objasniť riešenie židovskej otázky na konkrétnom 
príbehu,   
rozpoznať rôzne interpretácie SNP,  vyhľadať 
príklady účasti Slovákov na bojiskách II.  
svetovej vojny,   
zdokumentovať na konkrétnych príbehoch 

každodenný život,   
analyzovať školské historické pramene z daného 

obdobia.   

reproduktívnariadený 

rozhovor   

heuristickározhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

priestorom - 
analýza 
historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 
prezentácií - práca s 
odbornou  
literatúrou  
  

Mediálna 

výchova Tvorba 

projektu a 
prezentačné 

zručnosti  
Multikultúrna 

výchova  

 9 Európa a svet po roku  
1945  

železná opona, studená vojna   
sovietizácia/zadržiavanie 

Žiak vie/dokáže  určiť hlavné príčiny vzniku 

bipolárneho sveta,   analyzovať školské historické 

informačno 

receptívna- výklad 

- práca s  

historickým časom a  
Environmentálna 
výchova Ochrana 
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 Dôsledky vojny – rozpad 
koalície   
Začiatky  studenej vojny – 

bipolárny svet Charakter 

dvoch superveľmocí – stret 

záujmov  
Trumenová doktrína , 
berlínske krízy, vojenské bloky  
Európska integrácia – 
spolupráca západnej  
Európy  
Prejavy studenej vojny – 

Kórea, Vietnam  

komunizmu   
hospodárske a vojenské 
zoskupenia,  
Európske hospodárske 

spoločenstvo  Európska únia  

základné hodnoty: voľný 

pohyb osôb, kapitálu, tovaru  
a služieb   
práva menšín   

  

  

pramene z daného obdobia.   
Žiak vie/dokáže   
vysvetliť mocenské a politické dôvody euroatlantickej 
hospodárskej a vojenskej spolupráce,   
rozpoznať kľúčové medzníky procesu európskej 
integrácie,   
posúdiť dôležitosť zachovania národných hodnôt a 

tradícií v kontexte európskej integrácie,  

zdokumentovať krízové javy v Európe i vo svete po 

roku 1989  

reproduktívnariadený 

rozhovor   

heuristickározhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

priestorom - 
analýza 
historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

života a zdravia 
Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Mediálna výchova 
Tvorba projektu a 
prezentačné 
zručnosti  
Multikultúrna 

výchova  

9  ČSR po vojne Obnovenie 

ČSR – postavenie Slovenska 

Politický režim republiky po 

vojne - voľby  
Prvé roky komunistického 

režimu  
Upevnenie režimu – politické  
procesy. ekon.  
kríza, opozícia  Pokus o 
reformu  
socializmu – Pražská jar 1968  
Intervencia Varšavskej 

zmluvy do ČSSR Obdobie 

normalizácie – previerky , 

federácia Opozícia proti 

režimu –      Charta 77, 

disent  

Národný front, Benešove  
dekréty  februárový 
prevrat  
industrializácia, 
kolektivizácia  
politické procesy, 
rehabilitácia   
pražská jar, socializmus s 

ľudskou tvárou  federácia   
okupácia, „normalizácia”  
Charta 77, disent, tretí odboj   
  

Žiak vie/dokáže  rozpoznať medzníky 

vnútropolitického vývoja ČSR v rokoch 1945-

1948,   
určiť medzinárodnopolitické postavenie ČSR,  

vymedziť hlavné príčiny a dôsledky reformného 

procesu v roku 1968,   
vysvetliť dôsledky obdobia tzv. normalizácie,  

zdokumentovať na konkrétnych príbehoch rôzne 

podoby každodenného života,   
analyzovať školské historické pramene z daného 

obdobia.   

informačno 

receptívna- výklad 

reproduktívnariadený 

rozhovor   

heuristickározhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

- práca s  

historickým časom a  
priestorom - 
analýza 
historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 
prezentácií - práca s 
odbornou  
literatúrou  

  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Mediálna 

výchova Tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
Multikultúrna 

výchova  

9  Rozdelený svet 
Ohniská konfliktov 
studenej vojny – Kuba,  
Afganistan, Čína Tretí 
svet –proces 
dekolonizácie,   
Hnutie nezúčastnených  
Svet medzi Západom a  
Východom  

Ohniská studenej vojny,   
tretí svet dekolonizácia  
odzbrojovanie   
politika détente, Ostpolitik  

  
perestrojka, glasnosť   
Solidarita  

  

zdokumentovať podstatné príklady krízových javov 
rozdeleného sveta (1956-1989),  vymedziť ohniská 
závažných konfliktov v období studenej vojny,   
zhodnotiť dôsledky perestrojky a glasnosti na 

medzinárodné vzťahy,   
zdokumentovať podoby spolupráce v rozdelenom 
svete  
  

informačno 

receptívna- výklad 

reproduktívnariadený 

rozhovor   

heuristickározhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie    

- práca s  

historickým časom a  
priestorom - 
analýza 
historického  
prameňa  

  

  
- práca s 

historickou  

Environmentálna 

výchova Ochrana 

života a zdravia 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Tvorba projektu  
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 Politika détente. konferencia 

v Helsinkách, Ostpolitik  
    skupinová práca, 

práca s knihou  
mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 
prezentácií - práca s 
odbornou  
literatúrou  

  

a prezentačné 

zručnosti  
Multikultúrna 

výchova  27  Pád totality  
Situácia v ZSSR –nástup  
Gorbačova,  
glasnosť,perestrojka Rozpad 
komunistického bloku  
Solidarita, pád Berlín. múru  
Nežná revolúcia 1989 a 
pád komunizmu v  
Československu  
Obnovenie demokracie –  
slobodné voľby 

Rozdelenie 

Československa – 

vzájomné nezhody Vznik 

samostatnej SR – politický 

a hospodársky vývoj  
Miesto Slovenska vo svete  
– vstup do integrovanej  
Európy  
Globálne problémy sveta  
Zdroje svetových konfliktov  
– náboženská intolerancia  

sviečková manifestácia  nežná 

revolúcia   
rozdelenie Československa  
vznik Slovenskej republiky   
reštitúcia, privatizácia  

integrácia SR do európskych 

štruktúr   

  
extrémizmus, terorizmus  
ekológia   
informačná explózia, mediálny 

svet, globálna dedina   

Žiak vie/dokáže  vysvetliť príčiny pádu 

totalitného režimu,  určiť kľúčové medzníky 

vývoja Slovenskej republiky,   
vystihnúť pozitíva a negatíva transformačného 

procesu,  rozpoznať podoby spolužitia Čechov a 

Slovákov v 20. storočí,   
analyzovať školské historické pramene z daného 
obdobia.   
Žiak vie/dokáže špecifikovať globálne problémy 

súčasného sveta,  zdokumentovať na konkrétnych 

príkladoch klady a zápory globalizačných tendencií,   
analyzovať školské historické pramene z daného 

obdobia.   

informačno 

receptívna- výklad 

reproduktívnariadený 

rozhovor   

heuristickározhovor, 

riešenie úloh   fixačná 

- ústne opakovanie   

skupinová práca, 

práca s knihou  

- práca s  

historickým časom a  
priestorom - 
analýza 
historického  
prameňa  
- práca s 
historickou mapou  
- kritické 

hodnotenie  
- tvorba 

prezentácií - práca s 

odbornou literatúrou  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Mediálna 

výchova Tvorba 

projektu a 
prezentačné 

zručnosti  
Multikultúrna 

výchova  
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Geografia  
  

 
Geografia 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 2 2 0 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

66 66 0 0 

 

Charakteristika predmetu  
  

 

V predmete sa realizuje obsah vzdelávacieho odboru Geografia.  

Predmet Geografia vychádza zo ŠVP a nadväzuje na poznatky zo základnej školy. Od toho sa rozvíja obsah predmetu.   

Predmet slúži žiakom k získavaniu kľúčových kompetencií a to prostredníctvom geograficky tematizovaného 

vyučovacieho procesu. Okrem toho získava aj kompetencie čisto geografické.  

Vzdelávanie vo vyučovacom predmete Geografia smeruje predovšetkým k:   

- získavaniu geografických vedomostí, zručností a návykov s ohľadom na  zapojenie sa do života a prostredia, ktoré 

ho obklopuje,  

- rozvíjaniu orientácie v prostredí,  

- zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými materiálmi a inými zdrojmi informácií,  

- používaniu rôznych poznávacích metód,   

- získavaniu a rozvíjaniu zručností pracovať so zdrojmi geografických informácií,  

- zdokonaľovaniu sa v zručnostiach pri práci s databázami, diagramami, grafmi, fotodokumentáciou i v podobe 

výstupov tematických máp,  

- pochopeniu územných rozdielov, zvláštností, jedinečností, ale i zákonitostí v priestorovom rozmiestnení 

geografických objektov, javov a procesov,  

- vytvoreniu medzi predmetových vzťahov medzi geografiou a ostatnými vednými odbormi (história, biológia, 

matematika, umenie),  

- rešpektovaniu prírodných hodnôt, ľudských výtvorov a k podpore ochrany životného prostredia,  

- chápaniu zvláštností rôznych ľudských rás, národov a kultúr,  

- identifikácii základných zákonitostí, väzieb, aktuálnych problémov na Zemi a v spoločnosti a ich riešeniu,  

- schopnosti rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom,  

- analýze premien krajiny v čase a možnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom využívaní, zveľaďovaní a ochrane,  

- rozvoju záujmu o poznávanie vlastnej krajiny a regiónov sveta ako neoddeliteľnej súčasti života moderného 

človeka,  

- rozvíjaniu kritického myslenia a logického uvažovania – posudzovať a porovnávať zmeny, javy v miestnej krajine, 

vo vlastnom štáte, s javmi a procesmi v európskom a celosvetovom meradle.  

Vo vedomostnej oblasti si žiaci osvojujú a rozvíjajú svoje základné vedomosti o Zemi ako vesmírnom telese, o 

znázornení povrchu Zeme (glóbus, mapy). Získavajú vedomosti o prírodných, spoločenských, hospodárskych, 

politických a kultúrnych pomeroch. Získavajú dôležité poznatky o svetadieloch a oceánoch, o štátoch sveta a 

súčasných globálnych problémoch ľudstva. Rozširujú si vedomosti o krajinnej sfére zeme a životnom prostredí i z 

iných predmetov. V činnostnej oblasti žiaci získavajú zručnosti potrebné pre prácu s mapami, štatistickým materiálom 
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i s informačnými materiálmi a orientujú sa v nich. Učia sa samostatne vyhľadávať a triediť informácie z rôznych 

zdrojov, obhajovať výsledky svojej práce, pracovať s chybou, komunikovať s ľuďmi, hľadať cesty k správnemu 

riešeniu, chápať pojmy europanstvo, demokracia, morálka, vlastenectvo, národná kultúra. Naučia sa spolupracovať 

so spolužiakmi pri riešení úloh a problémov a tým si vytvárajú vlastný postoj k ostatným ľuďom.  

Výučba prebieha v kmeňových triedach, v učebni vybavenej počítačovou technikou a formou terénneho vyučovania.  

  

Pri výučbe sa využívajú nasledujúce formy a metódy práce :  

- frontálne vyučovanie prepojené riadeným rozhovorom s využitím demonštračných pomôcok a obrazového 

materiálu,  

- prezentácie vlastných názorov v diskusii, referátoch, projektoch,  

- samostatná a skupinová práce (s využitím máp, odbornej literatúry, časopisov, internetu),  

- terénne vyučovanie,  

- riešenie problémových úloh vyžadujúcich konvergentné i divergentné spôsoby myslenia.  

Geografia má okrem toho aj integračný potenciál pretože je prienikom prírodných a spoločenských vied. V rámci 

medzipredmetových vzťahov spolupracuje s dejepisom, občianskou výchovou, biológiou, chémiou, fyzikou a 

matematikou a významným spôsobom prispieva k dosiahnutiu množstva kompetencií žiaka.  

  

Geografia v sebe zahrňuje tieto prierezové témy:  

- Environmentálna výchova - Výchova demokratického občana  

- Mediálna výchova  

  

2. Ciele:  
  

Hlavný cieľ:   

  

Žiak má vedieť:   

- zvládnuť a správne využiť nadobudnuté geografické poznatky a zručností v praxi.  

  

Čiastkové ciele:   

  

Žiak má vedieť:   

- analyzovať obsah mapy, orientovať sa podľa nej,  

- získavať informácie z diagramov, schém, tabuliek s geografickou tematikou,  

- aplikovať a hodnotiť geografické informácie z máp, literatúry, médií, osobných skúseností z regiónu alebo z iných 

oblastí sveta,  

- orientovať sa v aktuálnych situáciách vo svete a na Slovensku, - hodnotiť javy a fakty vzniknuté v prírode alebo 

zapríčinené človekom,  

- dokázať posúdiť súčasnú politickú a ekonomickú situáciu v jednotlivých regiónoch Zeme.  
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3. Kľúčové kompetencie:  
  

Kompetencie k učeniu:  

  

Učiteľ:  

- rozvíja schopnosť samostatne vyhľadávať informácie, triediť ich a spracovávať,  

- vedie žiakov k používaniu odbornej terminológie s porozumením,  

- zadáva žiakom referáty alebo prezentácie,  

- vedie žiakov k aplikácii poznatkov v iných vyučovacích predmetoch a v reálnom živote,  

- získané poznatky prepojuje so znalosťami ďalších vzdelávacích oblastí,  

- kladie žiakom otázky vzťahujúce sa k spôsobu a príčinám rôznych prírodných procesov, spoločne hľadajú riešenie 

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,  

- kontroluje výsledky pozorovaní, meraní a skúmaní a požaduje aby ich žiaci samostatne zhodnotili a porovnali so 

svojimi doterajšími skúsenosťami, vedomosťami a schopnosťami a formulovali zodpovedajúce závery.  

  

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:  

- vytvára so žiakmi na základe pozorovania, osvojených vedomostí a skúseností hypotézy k problémom či úlohám,  

- snaží sa so svojimi žiakmi o hľadanie a pomenovanie zhodných, podobných a odlišných znakov geografických 

objektov, javov a procesov, vyvodzujú spoločne  

  zodpovedajúce závery,  

- 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,  
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- 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.  

  

Kompetencie komunikačné:  

  

Učiteľ:  

- vyžaduje od žiakov formuláciu hypotéz, pomenovanie problému či vlastných názorov na konkrétne témy prírodného 

a spoločenského prostredia,  

- konzultuje názory svojich žiakov, vedie ich k vhodnej argumentácii, spoločne spolupracujú na riešení problémov 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:  

- 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 jednanie 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 manuálne:  

  

Učiteľ:  

- 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.  
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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 – 1.ročník  – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

 6  Geografia v 
praxi  
  
Zdroje 
poznávania v  
geografii  
  

  

  

  
Mapa, grafy, 

diagramy  

Mapa  

Poloha bodu na mape  
Geografické súradnice  

Tematické mapy Legenda 

mapy, mierka mapy, 

mapové znaky, systém 

GPS. diagramy, tabuľky  

Používať s porozumením základnú terminológiu 

geografickú, kartografickú, topografickú. Vymedziť 

krajinnú sféru a na konkrétnych prípadoch uviesť jej 

jednotlivé zložky.   
Používať dostupné kartografické produkty, čítať z nich 
údaje, rozlišovať kartografické produkty podľa 
jednotlivých kritérií z hľadiska tvorby a použitia.  

Vysvetliť určovanie polohy bodu na Zemi.  Získať 

údaje z rôznych zdrojov (tematické mapy, tabuľky, 

grafy, schémy, štatistiky) a použiť údaje pri riešení 

úloh.  
Orientovať sa na mape a vedieť rozoznávať mierky máp.  
Určovať polohu ľubovoľného sídla na mape 

pomocou geografických súradníc.  Zhotoviť 

grafy, diagramy.  
Počítať vzdialenosti na mape pomocou mierky mapy.  

práca s mapou  

terenne cvičenie  

individuálna práca 

žiaka s textom 

aplikačná m. 

pojmová mapa 

skupinová práca  

uplatňovanie 
matematickéhomyslenia  
informačných a  
komunikačných  

technológií         k 

celoživotnému učeniu sa  

komunikačné  riešiť 

problémy  

OSR – 
osobnostný a 
sociálny  
rozvoj  
MEDV – 

 mediálna  

výchova  MKV 

–  
multikultúrna 
výchova  ENV – 
enviroment. 
výchova  REGV 
–  
regionálna 

výchova  
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10  Planéta Zem  
  

Zem ako 
vesmírne teleso 
Tvar a veľkosť 
Zeme  
Pohyby Zeme  
Zem vo vesmíre 
Objavovanie 
vesmíru  
  

Mesiac- pohyby,  

slapové javy  

  

Časové pásma  

Zem, vesmír, planéty, 
kométy, Slnko, slnečná 
sústava.  
Tvar a veľkosť Zeme, 
pohyby Zeme, ekliptika, 
rotácia Zeme, Obeh Zeme 
okolo Slnka,  
(hviezdny deň, slnečný 
deň),zatmenie Slnka, 
Mesiaca,  Mesiac, obeh  
Mesiaca okolo  

Zeme,slapové javy,          

Časové pásma  

Zhodnotiť postavenie Zeme vo vesmíre a v rámci 

Slnečnej sústavy.  

Porovnať Zem s ostatnými telesami Slnečnej sústavy. 
Konkretizovať tvar a veľkosť Zeme. Porovnať veľkosť 
Zeme pri aproximácii jej tvaru ako gule a elipsoidu.  
Uviesť príklady dôsledkov tvaru Zeme na 

usporiadanie typov krajín na Zemi.  Demonštrovať 

pohyby Zeme na modeloch, nákresoch a uviesť 

dôsledky jej pohybov.  Opísať otáčanie Zeme okolo 

zemskej osi aj s dôsledkami. Opísať obeh Zeme okolo 

Slnka, vysvetliť, dôsledky obehu na ľubovoľné miesto 

na Zemi. Charakterizovať pohyby, fázy Mesiaca.  
Vysvetliť vznik slapových javov.Opísať spôsob  výpočtu 

rozdielu časov miest 

demonštračná 

práca s mapou   

čítanie s 

porozumením      

komentovaná 

prezentácia  

komunikačné     v oblasti 
IKT uplatňovanie 
matemat.  
myslenia riešiť 

problémy  

ENV   

MEDV  
TPP –tvorba 

projektov a 

prezentácií  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

14  Atmosféra 

Zloženie atmosféry   

Počasie   

Klíma   

Podnebné pásma  

Rozloženie teploty 

a zrážok na Zemi 

Prúdenie vzduchu 

v atmosfére 

Klimatické pásma a 

oblasti  Zmeny 

klímy, Globálne 

otepľovanie  

Atmosféra, zloženie 

atmosféry, počasie, 

podnebie, prvky počasia, 

klimatotvorné činitele, 

podnebné 

pásma,rozloženie teploty a 

zrážok, klimatické 

diagramy  

Charakterizovať zloženie atmosféry a význam jej 

jednotlivých vrstiev. Charakterizovať zmeny klímy na 

Zemi a jej príčiny.   
Zdôvodniť rozdiely v počasí a klíme v atmosfére a na 

základe tabuliek a mapy ich vedieť charakterizovať.  
Vysvetliť vzťah medzi teplotnými a zrážkovými pásmami 

a zdôvodniť ich vznik. Zhrnúť rozloženie zrážok a teplôt 

na Zemi.   
Objasniť a opísať mechanizmus všeobecnej cirkulácie 
atmosféry a jej dôsledky pre vytváranie klimatických 
pásiem.   

Na tematických mapách odlíšiť klimatické pásma a 

oblasti. Čítať klimatické diagramy a pomocou nich 

charakterizovať podnebie rôznych miest na Zemi.  

Uviesť znaky globálneho otepľovania a aktualizovať 

poznatky o nich. Diskutovať o  dopadoch glob. 

otepľovania na prírodu a človeka.  

tvorba projektu 

terénne cvičenie 

skupinová práca 

práca s mapou 

komentovaná 

prezentácia  

komunikačné      riešenia 

problémov          v oblasti 

IKT       uplatňovanie 

matemat. myslenia            

občianske  

ENV   

MEDV  

OŽZ –ochrana 
života a  
zdravia   

TPP   
REGV  
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  12 Hydrosféra  
Obeh vody na  

Zemi   
Svetový oceán 
vlastnosti a pohyby 
vody  
Vodstvo súše 
Režim odtoku 
Podpovrchová 
voda Vodou 
podmienené  
procesy a formy 
reliéfu  
Pitná voda  

Obeh vody,svetový 
oceán - vlastnosti pohyby 
morskej vody, vlnenie, 
príliv, príboj, slapové javy 
Rieky na povrchu, režim 
rieky: Amazonka,  
Kongo, Níl, Volga, 

Jazerá,  ľadovce, 

horské, pevninské 

vodopády, činnosť 

vody na zemský 

povrch– 

kaňony,jaskyne.  
Pitná voda  

Rozlíšit jednotlivé zložky hydrosféry a jej funkciu v 

krajine. Popíše mechanizmus celkového obehu vody.  

Pomocou mapy popísať jednotlivé vertikálne a 

horizontálne prvky oceánov a morí  
Znázorniť hlavné jednotky oceánského dna. Opísať 

dynamiku pohybov oceánskej a morskej vody a príčiny 

vzniku slapových javov.Diskutovať o význame riek pre 

obyvateľov v rôznych častiach sveta. Znázorniť režim 

odtoku rieky podľa jej polohy v podnebnom pásme. 

Zhodnotiť zdroje podzemnej vody. Opísať vodou 

podmienené procesy a formy reliéfu a ich význam pre 

formovanie tvárnosti krajiny. Porovná vznik a znaky 

riečneho a ľadovcového údolia. Zhodnotiť zdroje pitnej 

vody na Zemi a na Slovensku, zhodnotiť ich dostupnosť 

a navrhnúť význam jej ochrany.  

tvorba projektu 

terénne cvičenie 

skupinová práca 

práca s mapou 

komentovaná 

prezentácia  

komunikačné riešenia 

problémov v oblasti IKT 

uplatňovanie 

matematickéhomyslenia 

občianske  

ENV   

MEDV   

OŽZ  
TPP   

REGV  

 14  Litosféra  
Stavba Zeme  

Pohyby Zeme 

Endogénne procesy 

Exogénne procesy 

Stavba Zeme, zemská kôra, 

zemské platne, pohyb 

zemských platní, 

vrásnenie, kryhová 

činnosť, zemetrasenie, 

sopečná činnosť,  

cunami.  Vonkajšie sily 
pôsobiace na zemský 
povrch Voda, vietor  
Etna, Hekla, Fudžisan, 
Vezuv, Himaláje, Alpy,  
Karpaty,Mount Everest,  
Mont Blanc, Canon  

Bryce, Grand Canyon,  
Arizona  

Poznať stavbu zemského telesa,základných jednotiek 

pevnín, ich mobilitu, príčiny mobility a  dopady na 

horotvornú činnosť, sopečnú činnosť a zemetrasenia. 

Porovnať mechanizmy pôsobenia endogénnych a 

exogénnych procesov a ich vplyv na tvorbu zemského 

povrchu. Zdôvodniť miesta  
výskytu zemetrasení, cunami a sopečných erupcií a 

možnosti ochrany človeka pred nimi. Zhodnotiť na 

príkladoch príčiny a dôsledky prírodných katastrof 

spôsobených vnútornými prírodnými silami na prírodu a 

na život ľudí.  Objasniť protikladné pôsobenie 

vnútorných a vonkajších činiteľov na tvorbu zemského 

povrchu.  

Popísať proces zvetrávania.  
Vytvoriť mapy najzaujímavejších povrchových tvarov na 

svete.  

tvorba projektu 

terénne cvičenie 

skupinová práca 

práca s mapou 

komentovaná 

prezentácia  

komunikačné riešenia 

problémov v oblasti IKT 

uplatňovanie 

matematickéhomyslenia 

občianske pracovné 

smerujúce k iniciatívnosti  
sociálne a personálne  

ENV   
MEDV   

OŽZ  

TPP   
REGV  
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  10  Biosféra, 
pedosféra a  

poľnohospodár- 
stvo   
Bioklimatické pásma 

a zóny Typy 

poľnohos- podárskej 

krajiny Lesy- proces 

odlesňovania a jeho 

riziká  

Bioklimatické pásma  
Tundra, tajga, lesy 
mierneho pásma,step, 
savany, dažďové lesy,  
charakteristika 

jednotlivých 

bioklimatických pásiem 

Pedosféra, vznik pôdy, 

pôdne pásma, Využívanie 

pre poľnohospodár-  stvo   

Dôsledky vplyvu ľudskej  
činnosti na prírodu 
Vegetačné pásma,  
rastliny a živočíchy v nich  

Vedieť charakterizovať bioklimatické pásma a zóny, ako 

aj príčiny vertikálneho členenia biosféry.  Vysvetliť 

prepojenie podnebných, vegetačných a pôdnych 

pásiem.   
Opísať dôsledky ľudských aktivít na pôdy,rastlinstvo a 

živočíšstvo.   

Na základe činnosti človeka v krajine opísať typy 

poľnohospodárskej krajiny. Analyzovať proces 

odlesňovania a jeho riziká, uviesť príklady.  

terénne cvičenie 
tvorba projektu 
práca s mapou  
čítanie s  

porozumením 

diskusia  

komunikačné riešenia 

problémov v oblasti IKT 

uplatňovanie 

matematickéhomyslenia 

občianske sociálne a 

personálne  

ENV   

MEDV  

TPP OŽZ  
REGV  

  

  

  
Geografia – 2.ročník  – inovovaná  

  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

 1  

  

  

  

  

  

Politická mapa  
sveta,   
  
Politické a 

hospodárske 

systémy štátov sveta  

Štáty, svetadiely, hlavné 
mestá vybraných štátov 
OSN, NATO, EÚ   
Štát, kolónia, závislé 

územie; najdôležitejšie 

etapy vývoja politického  

Vedieť sa orientovať na politickej mape sveta.   

  

Vedieť vybrať významné udalosti 19. a 20.  

storočia, ktoré ovplyvnili zmeny politickej mapy 

sveta. S využitím politickej mapy sveta bude 

vedieť  

riadený dialóg, 

komentovaná 

prezentácia, 

krátkodobý 

školský projekt, 

práca s mapou,  

komunikačné k 
celoživotnému učeniu  
sa občianske vnímať a  

chápať kultúru                v 

oblasti IKT  

MKV   
MEDV   

TPP   

REGV  
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2  

Organizácie - OSN,  
NATO  

  
Integračné 
zoskupenia  

štátov sveta  
  
Európska únia  

usporiadania sveta v 19. 

a 20. storočí Politický 

systém, typ vlády, 

štátoprávne 

usporiadanie, 

hospodársky systém 

Integračné zoskupenia 

EU - história vzniku, 

hlavné orgány, sídla 

ciele, členské štáty  

klasifikovať vybrané štáty podľa politického a 
ekonomického systému a ukázať ich na mape.   
Vedieť porovnať politické systémy štátov sveta, 
svetové integrácie a princípy ich fungovania na 
základe údajov z médií a internetu.  
  

Poznať zameranie jednotlivých organizácií.   

skupinová práca, 
diskusia,  čítanie s  
porozumením 

pojmová mapa, 

brainstorming  

  

 3  

  

  

  

  

  

  

Obyvateľstvo sveta   

  

  

Vývoj počtu 

obyvateľstva a jeho 

rozmiestnenie  
  
Prirodzený pohyb  

obyvateľstva  

  
Mechanický pohyb  

obyvateľstva  

  
Štruktúra  

obyvateľstva  

  

Faktory rozmiestnenia 

obyvateľstva, hustota 

zaľudnenia, populačná 

explózia. Dynamika obyv., 

prirodz. a mechan. pohyb, 

migrácia.  
Pôrodnosť, úmrtnosť, 
prirodzený prírastok a  
úbytok Typy pohybov, 

emigračné a imigračné 

faktory Štruktúra 

obyvateľstva podľa -  
veku, pohlavia, jazykov, 

religiozity  

Na základe údajov lokalizovať  oblasti s vysokou 

koncentráciou obyvateľstva,  Vysvetliť dôvody 

migrácie, problémy migrantov.   
Zhodnotiť ako prírodné pomery ovplyvňujú 
rozmiestnenie osídlenia.    
Porovnať rozmiestnenie obyvat. v rôznych 

častiach sveta,  Prezentovať informácie zo 

zdrojov, zatriediť ich a vyhodnotiť.  Získať 

údaje z rôznych tematických máp a 

nesúvislých textov a vedieť ich použiť pri 

riešení úloh.  

Vedieť využiť dostupné kartografické produkty a 

rôzne geografické zdroje údajov v tlačenej aj 

elektronickej podobe a vytvoriť kartodiagramy s 

danou problematikou.  

Vedieť vysvetliť príčiny a dôsledky rôznych 

demografických javov.  

skupinová práca, 

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu, 

práca s mapou  

komunikačné k 

celoživotnému učeniu sa 

občianske vnímať a 

chápať kultúru   v oblasti 

IKT  

MEDV TPP  

 5  Sídla a osídlenie, 

urbanizácia  
Sídlo, osídlenie, obec, 
mesto, aglomerácia, 
konurbácia, megalopolis  
Mesto -  multikultúra, 
štruktúra mesta, pôdorys, 
problémy s rastom.   

Stupeň urbanizácie.  

Vysvetliť vplyv prírodných pomerov na vznik sídla. 

Vymenovať typické prvky miest, prezentovať ich 

formou IKT.   
Získať zo zdrojov základné informácie o vybraných 
mestách.   
Porovnať ich pôdorys, stavby, štruktúru mesta, 

život obyvateľov  v meste. Porovnať a vysvetliť 

príčiny rozdielnej urbanizácie v rôznych 

regiónoch.  

skupinová  
práca, 
komentovaná 
prezentácia,  
tvorba projektu, 

práca s mapou  

komunikačné k 
celoživotnému učeniu  
sa občianske vnímať a  

chápať kultúru                v 

oblasti IKT  

MKV   
MEDV   

TPP   
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 2  Hospodárstvo, 
charakteristika  
- priemyslu  
-poľnohospo-dárstva  

Základné pojmy - 
hospodárstvo  
Odvetvia priemyselnej, 

poľnohospodárskej výroby - 

tendencie vývoja, 

rozmiestnenia  Postavenie 

štátov v svetovom 

hospodárstve, priem. 

výroba, poľnohospodárstvo 

Vedieť vysvetliť hospodárske pojmy a rozdeliť 
hospodárske odvetvia.  
Podľa štatistických údajov a informácií z rôznych 
zdrojov porovnať postavenie vybraných štátov v 
hospodárstve sveta, aktualizovať podľa najnovších 
údajov, ktoré hospodárstva stagnujú a ktoré majú 
rastový trend.   
Vysvetliť ako sa na hospodárskom raste prejaví aj v 

budúcnosti globálna kríza.  Vysvetliť vplyv 

prírodných pomerov na rozvoj hospodárstva.   

komentovaná 
prezentácia, 
riadený dialóg, 
práca s mapou, 
čítanie s  
porozumením  

komunikačné      k 

celoživotnému učeniu sa 

občianske           v oblasti 

IKT uplatňovať základy  
matematickéhomyslenia  

OSR   

MEDV   

OŽZ  
MKV   

REGV  

 3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

Doprava, dopravné  
systémy,   

  
Cestovný ruch  

  

  

  

  

  

  
Kultúrne regióny 
sveta  
  

  

  

  

  

Zahraničný obchod  
  

Hlavné druhy dopravy,  
dopravné systémy, 

prístavy, letiská,  

rozširovanie a zastavanie 

poľn. pôdy, rozširovanie 

doprav. sietí Základné 

pojmy CR,  hlavné oblasti  
cestovné ruchu vo svete 

(mimoeurópske) kritéria 

vymedzenia regiónov, 

druhy cest. ruchu, výber 

miest cestov. 

ruchu,destinácie, oblasti 

CR: kultúrne, horské, 

prímorské oblasti 

služby,veda, finančníctvo,  

obchodná bilancia - 

export, import.  

Na základe získaných údajov zo zdrojov porovnať 

objem a nákladovosť jednotlivých druhov dopravy 

a taktiež aj z hľadiska ekologického. Vyhodnotiť 

súčasný stav. Údaje preniesť do mapy.  
Porovnať možností a miesta oddychu a rekreácie z 

hľadiska zamerania cestovného ruchu.  

Vytvoriť vlastný zoznam oblastí cestovného ruchu, 
zhodnotiť ich potenciál na základe vytvorených 
vlastných kritérií, tvorba portfólia, kriticky hodnotiť 
klady a nedostatky vybraných destinácií.   

Vytvoriť návrh trasy exkurzie v ubovoľ.lokalite. 
Exkurzia, itinerár cesty.  

Porovnať zahraničný obchod v rôznych regiónoch 

podľa vybratých dôležitých komodít.  

skupinová práca, 

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu, 

práca s mapou  

komunikačné k 

celoživotnému učeniu sa 

občianske  

v oblasti IKT uplatňovať 

základy matematického 

myslenia pracovné sociálne 

a personálne  

TPP   
REGV   

OŽZ  

MKV   

ENV  
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 3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

Ochrana prírody a  
krajiny medzinárodné 
organizácie na  
ochranu prírody  

  

  

  

  

  

Kultúra, veda, šport,  

olympijské hry  

Zdroje znečisťovania vody, 

pôdy, vzduchu, ozónová 

diera, kyslé dažde, 

znižovanie biodiverzity, 
rozširovanie púští, 

znehodnocovanie pôdy a 

vody Oblasti ohrozené: 

tropické dažďové lesy v 

Afrike, princípy fair – play  
Náboženstvá, kultúrne 

tradície, čínska kultúra, 

japonská, grécka, 

polynézska, olympijské hry, 

olympizmus  

Získavať aktuálne údaje zo zdrojov, hodnotiť stav 
prírod. a kultúr. pamiatok. Vytvoriť návrhy na 
zlepšenie stavu. Diskutovať na tému významu 
prírod., kultúr., technic. a umelec. pamiatok a 
podporovať ich ochranu.Na základe aktuálnych 
údajov získaných zo zdrojov uviesť oblasti 
ohrozenia a príčiny problémov.   
Porovnať základné črty svetových náboženstiev. 

Diskutovať na tému: má náboženstvo miesto v 

našom živote? Vytvoriť si zaujímavé portfólio o 

svetových kultúrach na základe vybraného znaku. 

Rozlišovať rôzne súčasti kultúr.  

skupinová  

práca, 

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu, 

práca s mapou  

komunikačné k 

celoživotnému učeniu sa 

občianske  
v oblasti IKT uplatňovať 

základy matematického 

myslenia pracovné sociálne 

a personálne  

TPP   

REGV   

OŽZ  
MKV   

ENV  

  3  

  

Kultúrne a prírodné 

dedičstvo, národné 

parky   

 

UNESCO, zoznam  
pamätihodností a miest, 

ktoré majú označenie 

svetové kultúrne dedičstvo 

Príroda a kultúra   

Získavať informácie o miestnom, národnom, 

európskom a svetovom kultúrnom dedičstve,  
skupinová práca,  komunikačné      k 

celoživotnému učeniu  
MKV ENV   

 3  Spoločenské zvyky v 

rôznych oblastiach 

sveta   

 zasadiť ich do komplexu krajiny, vážiť si kultúrne a 

umelecké hodnoty svetových kultúr. Uviesť 

príklady vzťahov prírody a kultúry v rôznych 

častiach sveta a vyhodnotiť ich. Poznať základné 

charakteristiky spoločenského správania, Vyjadriť 

sa k tradíciám, poznať ich a diskutovať na tému 

majú tradície význam v našom súčasnom živote? 

Máme si ich vážiť?   

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu, 

práca s mapou  

sa občianske  v oblasti 

IKT pracovné sociálne a 

personálne  

REGV   
OSR   
TPP  
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 3  Regionálna 
geografia  
Austrália:  
  
Základná 
geografická 
charakteristika  
kontinentu  

  
Socio-ekonomická 
charakteristika 
oblasti  
  
Obyvateľstvo  
Austrálie,   
Mestá v Austrálii    
  
Hospodárstvo   

Historický vývoj územia 
Geologický vývoj a 
povrchové prvky Klimatické 
pásma a vodstvo  
Bioklimatické a pôdne 
pásma  
Austrálske endemity 

Prírodné a kultúrne 

osobitosti, rozmiestnenie 

obyvateľstva, príchod 

obyvateľov z Európy, 

Aboriginovia, Sydney, 

Brisbane, Melbourne, 

Canberra, spolužitie 

roznych kultúr v mestách 

Politické a 

socioekonomické špecifiká.  

Podľa mapy charakterizovať a analyzovať prírodné 

pomery jednotlivých regiónov, využívať poznatky z 

fyzickej geografie a informácií z médií. Vedieť 

zdôvodniť výskyt endemických druhov. Na základe 

údajov z rôznych zdrojov porovnať obyvateľstvo a 

hospodárstvo jednotlivých regiónov a miest.  
Zhodnotiť zdroje a dostupnosť pitnejvody pre 

obyvateľov rôznych oblastí.  

skupinová práca, 
komentovaná 
prezentácia,  
tvorba projektu, 

práca s mapou  

komunikačné k 
celoživotnému učeniu sa 
občianske vnímať a  

chápať kultúru                v 

oblasti IKT  

ENV MEDV  

 4  Základná 
geografická 
charakteristika  
kontinentu   
  

  

Obyvateľstvo Afriky  
a osídlenie  
Afriky,   
Mestá v Afrike,  

  

  

  
Socio-ekonomická 

charakteristika a  

Poloha, rozloha, 

horizontálna členitosť, 

historický vývoj,  
Geológia a povrch 
Bioklimatické a pôdne  
pásma  
Rozmiestnenie, dynamika, 

štruktúra obyvateľstva, 

urbanizácia, Káhira,  
Alexandria, Pretória 
Politické, ekonomické a 
problémy  

životného prostredia 

Severná, Západná,  

Charakterizovať a analyzovať prírodné pomery 
jednotlivých regiónov,  
Využívať poznatky z fyzickej geografie a informácií 
z médií.  
Vedieť zaradiť jednotlivé regióny do  
podnebných, bioklimat. a 
pôdnych pásiem.  
Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať 

obyvateľstvo a hospodárstvo jednotlivých 

regiónov.   
Vymenovať typické prvky miest, prezentovať ich 
formou IKT.  
Získať zo zdrojov základné informácie o vybraných 
mestách.   
Vedieť lokalizovať vybrané prírodné a kultúrne  

skupinová  

práca, 
komentovaná 
prezentácia,  
tvorba projektu, 

práca s mapou  

komunikačné k 
celoživotnému učeniu  
sa občianske vnímať a  

chápať kultúru                v 

oblasti IKT  

ENV  
MEDV  

MKV  
TPP  
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  špecifické 

zvláštnosti oblastí 

a štátov  

Stredná, Východná a  

Južná Afrika Prírodné a 

kultúrne osobitosti  

zaujímavosti. Analyzovať príčiny 

nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu, 

poľnohospodárstva a dopravy v regiónoch.  

Zhodnotiť zdroje a dostupnosť pitnejvody pre 

obyvateľov rôznych oblastí.  

   

 7  Amerika  

  
Základná 
geografická 
charakteristika 
kontinentu - 
Severnej a  
Latinskej  
Ameriky  

  
Obyvateľstvo a 
osídlenie  
Ameriky  

  
Socio-ekonomická 

charakteristika a 

špecifické zvláštnosti  

oblastí a štátov  

  
Staré civilizácie a ich 

prínos pre svet  

Poloha, rozloha, horizont. 

členitosť, historický vývoj,  

Geológia, povrch  
Klima a vodstvo  
Bioklimatické a pôdne  

pásma,  

Rozmiestnenie, dynamika, 
štruktúra obyvat., 
urbanizácia, Politické, 
ekonomické a problémy 
život. prostredia:  
Kanada, USA,  

Stredná Amerika a  
Karibská,  

Andsko- guayanská, 
Andská,Brazílska a  

Laplatská oblasť Prírodné a 
kultúrne osobitosti 
Ameriky: staré civilizácie –
Inkovia,  
Mayovia, Aztékovia.   

Podľa mapy charakterizovať a analyzovať prírodné 
pomery jednotlivých regiónov, Využívať poznatky z 
fyzickej geografie a informácie z médií.  
Vedieť zaradiť jednotlivé regióny do 
podnebných bioklimatic. a pôdnych 
pásiem.  
Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať 

obyvateľstvo a hospodárstvo regiónov. Vedieť 

lokalizovať významné NP a vysvetliť vplyv 

odlesňovania na klímu Zeme. Analyzovať príčiny 

nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu, 

poľnohospodárstva a dopravy v regiónoch.  
Vysvetliť prepojenosť ekonomík Ameriky, Európy a 
ostatných svetadielov.  
Na  základe  odborných  textov  a  získaných údajov 
zo zdrojov porovnať v čom zásadnom  
prispeli staroveké civilizácie k rozvoju poznania.  

skupinová práca, 

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu, 

práca s mapou  

komunikačné k 
celoživotnému učeniu  
sa občianske vnímať a  

chápať kultúru                v 

oblasti IKT  

ENV  

MEDV  

MKV  
TPP  
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 9  Ázia:  
  
Základná geografická 
charakteristika  
kontinentu  

  
Obyvateľstvo a 
osídlenie  
Ázie  

  
Socio-ekonomická 

charakteristika a 

špecifické  

Poloha, rozloha, horiz.  

členitosť, historický 
vývoj, geológia, 
povrch Klimatické 
pásma a vodstvo  
Bioklimatické a pôdne  
pásma  

Rozmiestnenie, dynamika, 
problémy populač. explózie, 
štruktúra obyvat.,  
urbanizácia: Dillí,  
Bombaj, Peking,  

Podľa mapy charakterizovať a analyzovať prírodné 
pomery jednotlivých regiónov, využívať poznatky z 
fyzickej geografie a informácie z médií.  
Na základe klimatických prvkov vedieť zaradiť 
jednotlivé regióny do podnebných bioklimat. a 
pôdnych pásiem.  
Vymenovať a zdôvodniť oblasti najhustejšej 
koncentrácie obyv.  
Zdôvodniť nerovnomerné rozmiestnenie 

obyvateľstva, uviesť príčiny a dôsledky. Porovnať 

mestá podľa informácií zo zdrojov:  
pôdorys, stavby, štruktúru mesta, život obyvateľov 

v meste.   

skupinová práca, 

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu, 

práca s mapou  

komunikačné k 

celoživotnému učeniu sa 

občianske vnímať a 

chápať kultúru v oblasti 

IKT  

ENV  

MEDV  
MKV  
TPP  

  zvláštnosti oblastí 

a štátov  
Jeruzalem, Abu Dhabí,  
Tokio,  

Politické, ekonomické a 

problémy život. 

prostredia Juhozápadná,  
Zakaukazké štáty, Stredná, 
Južná, Juhovýchodná, 
Východná Ázia  
Prírodné a kultúr. 

osobitosti.  

Porovnať hospodárstvo jednotlivých regiónov. 

Charakterizovať hlavné produkčné oblasti 

poľnohospodárskej výroby.  

Analyzovať príčiny nerovnomerného rozmiestnenia 

priemyslu a dopravy v jednotlivých regiónoch.  
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  13  Európa:  
  

Základná 
geografická 
charakteristika 
Európy:  
Prírodné pomery  
  

Obyvateľstvo a 
urbanizácia, Staré 
civilizácie a ich 
prínos pre svet.  
  
Charakteristika 

hospodárstva- 

priemyslu, 

poľnohospodárstva, 

nevýrobná sféra  
  
Regióny Európy  

  
Európska únia a  
Európa  

Poloha, rozloha, 
horizont. členitosť, 
historický vývoj, 
Geológia,povrch, Klima 
a vodstvo,, pôdne 
pásma Rozmiestnenie, 
dynamika, štruktúra 
obyv., problém 
utečencov, staré 
civilizácie: Gréci, 
Rimania, urbanizácia 
Oblasti priem. a pľn. 
výroby - vývoj, 
rozmiestnenie, Hlavné 
dop.  
systémy,oblasti, 

zameranie CR,  Regióny a 

štáty:  stredná, západná, 

severná,južná, 

juhovýchodná, východná  
Európa   
Spolupráca krajín EÚ  

Charakterizovať prírodné pomery regiónov. 

Zaradiť regióny do podnebných, bioklimat. a 

pôdnych pásiem. Porovnať rozmiestnenie 

obyvateľstva v Európe s inými svetadielmi.  
Lokalizovať oblasti najhustejšej koncentrácie 

obyvateľstva.  

Zdôvodniť nerovnomerné rozmiestnenie 

obyvateľstva, uviesť príčiny a dôsledky.  Opísať 

vybrané pamiatky UNESCO – zameranie na 

prírodné a kultúrne lokality. Porovnať 

hospodárstvo jednotlivých regiónov. Analyzovať 

príčiny nerovnomerného  rozmiestnenia priemyslu, 

poľnoh. a dopravy v regiónoch.  
Vedieť použiť získané poznatky pri spracovaní 

samostatnej práce a v teréne. (exkurzia) Vedieť 

vysvetliť výhody (nevýhody) členstva v EU.  

skupinová  

práca, 

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu, 

práca s mapou  

komunikačné  k 

celoživotnému učeniu sa 

občianske  v oblasti IKT 

pracovné sociálne a 

personálne uplatňovať 

základy matematického 

myslenia   

TPP   

MKV   
REGV  
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Seminár z geografie  
 

Seminár z geografie 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 0 0 0 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

0 0 0 0 

 

  

Charakteristika predmetu  
  

V predmete sa realizuje obsah vzdelávacieho odboru Geografia.  

Predmet Seminár z geografie vychádza zo ŠVP a nadväzuje na poznatky zo strednej školy. Od toho sa rozvíja obsah 

predmetu.   

Predmet slúži žiakom k získavaniu kľúčových kompetencií a to prostredníctvom geograficky tematizovaného 

vyučovacieho procesu. Okrem toho získava aj kompetencie  geografické. Vzdelávanie vo vyučovacom predmete 

smeruje k:   

- získavaniu geografických vedomostí, zručností a návykov,  

- rozvíjaniu orientácie v prostredí,  

- zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými materiálmi a inými zdrojmi informácií,  

- používaniu rôznych poznávacích metód,   

- zdokonaľovaniu sa v zručnostiach pri práci s databázami, diagramami, grafmi, fotodokumentáciou i v podobe 

výstupov tematických máp,  

- pochopeniu územných rozdielov, zvláštností, jedinečností, ale i zákonitostí v priestorovom rozmiestnení 

geografických objektov, javov a procesov,  

- vytvoreniu medzi predmetových vzťahov medzi geografiou a ostatnými vednými odbormi (história, umenie),  

- rešpektovaniu prírodných hodnôt, ľudských výtvorov a k podpore ochrany životného prostredia,  

- chápaniu zvláštností rôznych ľudských rás, národov a kultúr,  

- identifikácii základných zákonitostí, väzieb, aktuálnych problémov na Zemi a v spoločnosti a ich riešeniu,  

- schopnosti rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom,  

- rozvoju záujmu o poznávanie regiónov sveta ako neoddeliteľnej súčasti života moderného človeka,  

- rozvíjaniu kritického myslenia a logického uvažovania.  

Vo vedomostnej oblasti si žiaci osvojujú a rozvíjajú svoje základné vedomosti o Zemi. Získavajú vedomosti o 

prírodných, spoločenských, hospodárskych, politických a kultúrnych pomeroch. Získavajú dôležité poznatky o 

svetadieloch a oceánoch, o štátoch sveta. V činnostnej oblasti žiaci získavajú zručnosti potrebné pre prácu s mapami, 

štatistickým materiálom i s informačnými materiálmi a orientujú sa v nich. Učia sa samostatne vyhľadávať a triediť 

informácie z rôznych zdrojov, obhajovať výsledky svojej práce, pracovať s chybou, komunikovať s ľuďmi, hľadať cesty 

k správnemu riešeniu, chápať pojmy europanstvo, demokracia.   

Výučba prebieha v kmeňových triedach, v učebni vybavenej počítačovou technikou.  

Pri výučbe sa využívajú nasledujúce formy a metódy práce :  

- frontálne vyučovanie prepojené riadeným rozhovorom s využitím demonštračných pomôcok a obrazového 

materiálu,  
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- prezentácie vlastných názorov v diskusii, referátoch, projektoch,  

- samostatná a skupinová práce (s využitím máp, odbornej literatúry, časopisov, internetu), Geografia má okrem 

toho aj integračný potenciál pretože je prienikom prírodných a spoločenských vied.   

Geografia v sebe zahrňuje tieto prierezové témy:  

- Environmentálna výchova - Výchova demokratického občana  

- Mediálna výchova  

  

Ciele:  
  

Hlavný cieľ: Žiak má vedieť: - zvládnuť a správne využiť nadobudnuté geografické poznatky                                                    

a zručností v praxi.  

Čiastkové ciele: Žiak má vedieť: - analyzovať obsah mapy, orientovať sa podľa nej,  

- získavať informácie z diagramov, schém, tabuliek,  

- aplikovať a hodnotiť geografické informácie z máp,                                                        literatúry, médií,   

- posúdiť súčasnú politickú a ekonomickú situáciu                                                         v jednotlivých regiónoch Zeme.  

Kľúčové kompetencie:  
  

Kompetencie k učeniu: Učiteľ:  

- rozvíja schopnosť samostatne vyhľadávať informácie, triediť ich a spracovávať,  

- vedie žiakov k používaniu odbornej terminológie s porozumením,  

- zadáva žiakom referáty alebo prezentácie,  

- získané poznatky prepojuje so znalosťami ďalších vzdelávacích oblastí,   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:  

- vytvára so žiakmi na základe pozorovania, osvojených vedomostí a skúseností hypotézy k problémom či úlohám,  

- snaží sa so svojimi žiakmi o hľadanie a pomenovanie zhodných, podobných a odlišných znakov geografických 

objektov, javov a procesov, vyvodzujú spoločne zodpovedajúce závery, - 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,  

- kladie otázky s geografickou tematikou a objavuje problémy s tým súvisiace,  
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- rieši problémy, overuje ich správnosť.  

  

Kompetencie komunikačné:  

Učiteľ:  

- vyžaduje od žiakov formuláciu hypotéz, pomenovanie problému či vlastných názorov na konkrétne témy 

prírodného a spoločenského prostredia,  

- konzultuje názory svojich žiakov, vedie ich k vhodnej argumentácii, spoločne spolupracujú na riešení problémov 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:  

- rozdeľuje pracovné úlohy v skupinách,  

- zoznamuje žiakov s pravidlami spolupráce v tíme,  

- vedie žiakov k dodržovaniu dohodnutých postupov a pravidiel,    - 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 manuálne:  

Učiteľ:  

- rozvíja individuálne schopnosti a samostatnú prácu žiakov,  

- vyžaduje od žiakov zodpovedný prístup k zadaným úlohám, úplné dokončenie práce, Žiak:  

- dokáže samostatne pracovať,  

- používa správne pracovné postupy a vhodné pracovné pomôcky,  

- správne používa didaktickú techniku.  

  

  

  



 

369  

 

Seminár z geografie  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

 3  Geografia v 

praxi  
mapa  obsah mapy  

tematické mapy  

zdroje geografických 

informácií  diagram, 

kartogram, 

kartodiagram  

schéma, tabuľka   
GPS   

Určiť polohu ľubovoľného miesta na mape pomocou 
geografických súradníc,   
Rozlíšiť informačné zdroje (dôveryhodné, menej 
dôveryhodné, nedôveryhodné),   
Vyhľadať a interpretovať štatistické údaje, fakty a dôležité 
skutočnosti z dôveryhodných informačných zdrojov,   
Tvorivo využívať geografické poznatky v rôznych grafických 
podobách (obsah tematickej mapy, tabuľky, schémy, 
diagramy, kartogramy, kartodiagramy),   
Porozumieť a adekvátne používať údaje prezentované v 

GPS prístrojoch a navigátoroch.   

skupinová práca, 

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu 

demonštračná,  
čítanie s  
porozumením  

  

  

  

komunikačná k 

celoživotnému 

učeniu sa,  

uplatňovať základy 

matematického  
myslenia   

  

TPP   

ENV   
MEDV  

REGV  

  

9  Zem ako 

planéta vo 

vesmíre  

tvar Zeme   

hviezdny deň, slnečný deň   

tropický rok, priestupný rok   
časové pásma, nultý 
poludník, dátumová  
hranica   
typy krajiny   

Mesiac   

Rozpoznať základné hypotézy týkajúce sa vzniku a stavby 
Zeme,   
Vysvetliť princípy obehu Zeme okolo Slnka a dôsledky 
sklonu zemskej osi k rovine jej obehu,  Vysvetliť príčiny 
vzniku rozdielov v dĺžke trvania dňa a noci na rôznych 
miestach Zeme v priebehu roka,  Určiť rozdiel v miestnom 
čase medzi dvoma bodmi na Zemi,   

Zdôvodniť príčiny vzniku prírodných pásiem na Zemi.   
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9  Priestor na Zemi 

a jeho 

zobrazovanie  

glóbus   

kartografické zobrazenia  

skreslenie  obsah mapy  

legenda  mierka mapy  

GPS navigátor  

Rozpoznať spôsoby, ktorými zobrazujeme zemský povrch 
do roviny,   

Vysvetliť príčiny vzniku skreslenia a jeho prejavy,  Vypočítať 

skutočnú vzdialenosť miest na mape z číselnej alebo 

grafickej mierky,   

Vyhľadať mesto (miesto, ulicu, pamiatku) v on-line 

dostupnej digitálnej mape a navrhnú k nemu trasu,  

Zhodnotiť význam a vplyv technológie GPS na bežný život.   

skupinová  

práca, 
komentovaná 
prezentácia,  
tvorba projektu, 
práca s mapou  
čítanie s  
porozumením 

demonštračná, 

situačná  

komunikačná k 

celoživotnému 

učeniu sa,  

uplatňovať základy 

matematického  
myslenia   

  

TPP   

MEDV   
MKV  
REGV  

  

 9  Atmosféra   zloženie atmosféry  

klimatotvorné činitele   

Zhodnotiť vplyv klimatotvorných činiteľov na podnebie 

vybraných miest na Zemi,   

skupinová práca,  komunikačná k 

celoživotnému  

TPP  MEDV   

   teplota vzduchu, vlhkosť 
vzduchu, tlak vzduchu  
tlakové útvary   
prúdenie vzduchu –  

vietor  stále, pravidelné 
a miestne vetry, inverzia   
klimatické pásma a oblasti   
zmeny klímy na Zemi  

meteorologické 

predpovede  atmosférické 

riziká, hurikán, tornádo, 

víchrica   

Vysvetliť príčiny vzniku prúdenia vzduchu v troposfére,   
Identifikovať prejavy počasia ovplyvnené základnými 
tlakovými útvarmi,   

Správne interpretovať údaje o klimatických 
charakteristikách prezentované v rôznych grafických a 
textových podobách (tabuľky, schémy, grafy, klimatické 
diagramy, tematické mapy),   
Poznať význam a spoľahlivosť meteorologických 
predpovedí,   

Na konkrétnych príkladoch opísať globálne zmeny 

podnebia a ich možné dôsledky pre život na Zemi,  

Zhodnotiť riziká atmosférických procesov.   

komentovaná 

prezentácia, 

tvorba projektu 

demonštračná,  
čítanie s  
porozumením  

tvorba projektu, 
práca s mapou 
situačná metóda  
  

učeniu sa,  uplatňovať 
základy matematického  
myslenia   

  

   

  

MKV  

REGV  
ENV   

  

 3  Globálne 

ekologické 

problémy  

globálne problémy Zeme, 

otepľovanie, dezertifikácia, 

svetový oceán, odpadové 

hospodárstvo, exhaláty, 

voda, výživa, ozónová diera, 

odlesňovanie   

Kategorizovať globálne problémy na Zemi a ich prejavy.   
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  3  Hydrosféra   obeh vody na Zemi  

(hydrologický cyklus)  

svetový oceán  vlastnosti 

vody oceánov a morí  

morské prúdy slapové javy 

vodstvo súše - rieky, 

močiare, jazerá, umelé 

vodné nádrže  ľadovce  

podpovrchová voda  

pramene  minerálna voda  

termálna voda  ochrana a 

zdroje pitnej vody   
hydrologické hrozby   

Rozpoznať proporčné zastúpenie jednotlivých prvkov 

hydrosféry na celkovom množstve vody na Zemi a ich 

previazanosť (hydrologický cyklus),   

Vysvetliť príčiny vzniku rozdielov vo fyzikálnych a 
chemických vlastnostiach vody oceánov,   
Charakterizovať zákonitosti prúdenia vody v oceánoch a 

ich vplyv na živočíšne spoločenstvá a človeka,  Zdôvodniť 

vznik a prejavy slapových javov a opíšu ich priebeh,   
Vysvetliť príčiny rozdielneho režimu odtoku riek sveta a 
uvedú ich príklady,   
Zhodnotiť význam ľadovcov a podpovrchovej vody pre 

formovanie povrchu Zeme a život obyvateľstva,  Uviesť 

hlavné zdroje pitnej vody a ich obmedzenú dostupnosť,   

Rozpoznať hydrologické hrozby a vedia sa riadiť pokynmi 

varovných systémov.   

  3  Litosféra   stavba Zeme  litosferické 

dosky  vnútorné a 

vonkajšie procesy   

Vysvetliť dôvody usporiadania jednotlivých vrstiev 
zemského telesa,   
Uviesť dôkazy zmeny usporiadania kontinentov a oceánov 

na Zemi v geologickej minulosti,   

   horotvorná činnosť  

zemetrasenia  

sopečná činnosť  

prírodné katastrofy  

erózia, transport  

zarovnávanie, 

akumulácia  varovné 

systémy   

Vysvetliť príčiny pohybu litosferických dosiek,   
Identifikovať miesta zvýšeného rizika výskytu 
katastrofických prejavov tektonických procesov,  Porovnať 
vplyv vnútorných a vonkajších geologických procesov na 
formovanie povrchu Zeme,   
Uviesť varovné systémy upozorňujúce na hrozbu živelných 

pohrôm a katastrofických udalostí.   
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 3  Biosféra a 

pedosféra   
zemina, pôda  vlastnosti 
pôdy  pôdne druhy, pôdne 
typy  ohrozenie pôdy  
ekosystém   
horizontálne a vertikálne 

členenie biosféry  

bioklimatické pásma  

rastlinstvo a živočíšstvo 

oceánu  vplyv človeka na 

biosféru   

Vystihnúť rozdiely medzi pôdou a rozdrobenou horninou,   
Zhodnotiť vplyv pôdotvorných činiteľov na vlastnosti pôdy,   

Zdôvodniť rozšírenie pôd v Európe,    
Vysvetliť príčiny vzniku bioklimatických pásiem na Zemi,   
Uviesť príklady najznámejších rastlinných a živočíšnych 
druhov žijúcich v jednotlivých  
bioklimatických pásmach Zeme,   

Vysvetliť príčiny a prejavy vertikálnej členitosti biosféry,   
Opísať najvážnejšie ekologické problémy spôsobené 

činnosťou človeka.   

    Politická 

geografia  
regionalizácia, regióny 

Zeme (svetadiely, 

kontinenty, kultúrne 

regióny)  politická 

mapa, štát  

medzinárodné 

organizácie a  

hospodárske združenia   

NATO, OSN, EÚ   

Vysvetliť príčiny vzniku nových štátov na mape sveta,  

Zdôvodniť význam a úlohu spolupráce medzi štátmi a 

regiónmi,   

skupinová práca, 
komentovaná 
prezentácia,  
tvorba projektu, 
práca s mapou  
heuristická 
metóda situačná  

činnosť  

  

komunikačná k 

celoživotnému 

učeniu sa, 

občianske riešenia 

problémov   

  

  

  

  

TPP   

ENV   
MEDV  
REGV  
MKV  

  

  

  

  6  Obyvateľstvo  rozmiestnenie 

obyvateľstva  pohyb 

obyvateľstva  natalita, 

mortalita, prirodzený 

prírastok  mechanický 

pohyb, migrácia  štruktúra 

obyvateľstva  vojnové 

konflikty a spory   

Vysvetliť príčiny nerovnomerného rozmiestnenia 

obyvateľstva v regióne (verzus na Zemi),  Vymedziť 

hlavné rozdiely v natalite a mortalite vyspelých a 

hospodársky najmenej rozvinutých  

regiónov a štátov na Zemi,   

Zhodnotiť príčiny migrácie obyvateľstva,   

Identifikovať na mape najdôležitejšie smery a oblasti 

migrácie obyvateľstva,   

Správne interpretovať informácie o vývoji a zložení 

obyvateľstva prezentované vo forme grafov, tabuliek, 

vekových pyramíd, diagramov a tematických máp,  

 9 Sídla  sídla  urbanizácia  

mestá, veľkomestá   

 Z dostupných informačných zdrojov určiť 15 

najľudnatejších miest sveta, lokalizovať ich na mape a určiť 

ich zastúpenie v určitom regióne,   
Uviesť problémy života obyvateľov veľkomiest vo vyspelých 

a menej rozvinutých krajinách sveta,   
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 15  Socioekonomic 

ká geografia  
hospodárstvo sveta  

chudoba, 

nezamestnanosť  HDP   
životná úroveň, kvalita  

života  primárny sektor, 

sekundárny sektor  

terciárny sektor, kvartérny 

sektor  lokalizačný činiteľ  

odvetvia priemyslu  

doprava zahraničný 

obchod oblasti cestovného 

ruchu  
  

Porovnať štáty s najväčším a najmenším HDP na obyvateľa 

a lokalizovať ich na mape,   

Uviesť aktuálne problémy svetového hospodárstva a 
príčiny zväčšujúcej sa priepasti medzi bohatými a 
chudobnými,   
Správne interpretovať štatistické údaje a ekonomické 

ukazovatele hospodárskej výkonnosti jednotlivých štátov 

sveta a jej regiónov,   
Zhodnotiť najdôležitejšie lokalizačné činitele ovplyvňujúce 
umiestnenie automobilového, chemického, 
potravinárskeho a textilného priemyselného závodu,   
Zoradiť podľa významu jednotlivé typy dopravy a posúdiť 

ich význam podľa regiónov Zeme,   

Určiť najvýznamnejšie oblasti a centrá cestovného ruchu na 
jednotlivých svetadieloch a lokalizujú ich na mape,   
Vysvetliť podstatu zahraničného obchodu a určiť 

najvýznamnejších importérov a exportérov v regiónoch a 

na svete,   

skupinová práca, 
komentovaná 
prezentácia, 
tvorba projektu, 
práca s mapou 
tvorba projektu,   

situačná  

činnosť  

  

pracovné sociálne a 

personálne 

komunikačná k 

celoživotnému 

učeniu sa, občianske 

riešenia problémov   

  

TPP   

ENV   
MEDV  
REGV  

MKV  

  

  

  18  Regióny Zeme  Regióny:   

Európa, Európska únia,  
Nemecko, štáty susediace 
so  
Slovenskom  Rusko   
Ázia, Čína, India, Japonsko   
Afrika, Juhoafrická 
republika, Nigéria  
Amerika, USA, Brazília   
Austrália   

Porovnať jednotlivé svetadiely a ich regióny.  V 
rámci tohto porovnania aplikovať všetky 
nasledujúce výkony:   

Zhodnotiť polohu regiónu a identifikovať ho na mape,   

Vyzdvihnúť nosné prírodné danosti regiónu,   

Zhodnotiť súčasnú politickú situáciu v regióne,  Zaujať 

stanovisko k aktuálnym ohniskám vojnových konfliktov 

a náboženských sporov,   

Správne interpretovať štatistické údaje a ekonomické 

ukazovatele hospodárskej výkonnosti jednotlivých 

regiónov, štátov,  Správne interpretovať informácie o vývoji 

a zložení obyvateľstva regiónu prezentované vo forme 

grafov, tabuliek, vekových pyramíd, diagramov a 

tematických máp 

.   

skupinová  

práca, 
komentovaná 
prezentácia,  
tvorba projektu, 

práca s mapou 

tvorba projektu,  

situačná činnosť  
didaktické hry, 
problémový  
výklad  

  

uplatňovať  základy 

matematického 

myslenia  pracovné 

sociálne a personálne 

komunikačná k 

celoživotnému 

učeniu sa, občianske 

riešenia problémov   
  

TPP   

ENV   
MEDV  

REGV  

MKV  

  

 9  Slovensko   poloha, rozloha a hranice 

Slovenska  pohoria, kotliny, 

nížiny   

Zhodnotiť geografické súvislosti vyplývajúce z polohy 
Slovenska,   
Uviesť príklady pôsobenia horotvorných procesov  

skupinová  

práca, 

komentovaná  

komunikačné  k 

celoživotnému učeniu 

sa občianske  

TPP   

ENV   

MEDV  
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    reliéf   

podnebie, počasie  
klimatické oblasti (chladná, 
mierne teplá,  
teplá)   

  

režim odtoku rieky   

jazerá, vodné nádrže   

  

podzemná voda, minerálne 
a termálne pramene   
výškové stupne  

rastlinstva  veľkoplošné 

chránené územia  vývoj 

osídlenia  hustota 

zaľudnenia  prirodzený a 

mechanický pohyb 

obyvateľstva  zloženie 

obyvateľstva  sídla   
odvetvia priemyselnej 
výroby (automobilový, 
hutnícky, chemický, 
potravinársky)  druhy 
dopravy  oblasti 
cestovného ruchu  
a ich centrá  pamiatky 
zapísané v Zozname 
prírodného a  
kultúrneho dedičstva  

UNESCO   

zahraničný obchod   

prebiehajúcich v geologickej minulosti na území Slovenska a ich 
dôsledky,   

Určiť najvýznamnejšie povrchové tvary vznikajúce činnosťou 

ľadovca, vody a vetra,   

Charakterizovať najväčšie pohoria, nížiny a kotliny  

Slovenska a identifikovať ich na mape,   

Vysvetliť príčiny premenlivosti počasia v SR  

Zdôvodniť vznik a rozmiestnenie klimatických oblastí na území 
Slovenska,   
Vysvetliť príčiny vzniku rozdielov vo vodnom stave a prietokoch 
významných slovenských riek   
Identifikovať na mape významné zdroje podzemnej vody a 
pramene termálnych vôd,   

Rozlíšiť jazerá a vodné nádrže podľa využitia  Charakterizovať 

typické rastlinné a živočíšne druhy žijúce v jednotlivých 

vegetačných stupňoch,  Zosumarizovať príčiny nerovnomerného 

rozmiestnenia obyvateľov na území Slovenska,  Identifikovať 

významné funkcie najľudnatejších miest  

Slovenska, ich hospodársku vybavenosť a perspektívy rozvoja,   
Správne interpretovať informácie o vývoji a zložení obyvateľstva 

Slovenska,   

Vysvetliť príčiny aktuálnych problémov slovenského  

hospodárstva a dôvody nerovnomerného rozmiestnenia 
priemyslu na území Slovenska,   
Správne interpretovať štatistické údaje a ekonomické ukazovatele 
popisujúce hospodársku výkonnosť SR a jeho regiónov,   

Analyzovať údaje o nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch 
Slovenska,   
Odhadnúť vývoj a možné riziká zmien v kľúčových odvetviach 
priemyslu Slovenska,   
Porovnať rozvinuté a menej rozvinuté regióny  

Slovenska,   

Zhodnotiť potenciál rozvoja najvýznamnejších oblastí cestovného 
ruchu na Slovensku,   

Určiť najvýznamnejšie centrá cestovného ruchu.   

prezentácia,  

tvorba projektu, 
práca s mapou 
brainstorming  
didaktické hry  

  

riešenia problémov 

uplatňovať  základy 

matematickéhomysl 

enia pracovné 

sociálne a  
personálne  

  

REGV  
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Občianska náuka  
  

Občianska náuka 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 0 0 2 3 

Časová dotácia za 
šk. rok 

0 0 66 99 

  

Charakteristika predmetu  
Predmet oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie, politológie, práva, ekonómie, 

sveta práce a filozofie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, 

sociálnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a 

intelektuálnom rozvoji žiakov.  

Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a 

ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a 

poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych 

životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a 

orgánov as možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie 

žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na 

živote demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a 

uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým 

aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité  laboratórium ľudského myslenia.  

  

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,  

• orientácii v politických, právnych a ekonomických faktoch tvoriacich rámec každodenného života,   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,   

• osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých podmienkach modernej 

trhovej ekonomiky a korientovaniu a rozhodovaniu sa v rôznych situáciách na trhu,  

• získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu  práce, ktoré mu umožnia 

základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle,  

• zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie,   

• prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony jednotlivých filozofov ako 

inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými 

platformami,   

• uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,   

• k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,  

• vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a 

spoločenskovedného charakteru,   
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• rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu 

zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.  

  

Kompetencie Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových 

kompetencií:  

 sociálnych a personálnych,  

 spoločenských a občianskych,  

 iniciatívnosť a podnikavosť,  

 schopnosť naučiť sa učiť  

  

Hodnotenie a klasifikácia  
Hodnotenie a klasifikácia v predmete občianska náuka sa riadi Metodickým usmernením MŠ SR č.21/2011  

Pri klasifikácii výsledkov v predmete sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:  

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí a vzťahov, 

kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované rozumové a motorické činnosti,  

b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov a zákonitostí, ako aj pri 

riešení praktických úloh v každodennom živote,  

c) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,  

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,  

e) výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,  

f) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy,  

g) kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť a schopnosť spolupráce.  

Stupňom 1 – výborný - sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti presne 

a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. 

Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je presný a 

estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie jasne a 

pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine.  

Stupňom 2 – chválitebný - sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom medzi nimi. Pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností prejavuje nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne 

alebo na základe menších podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a 

praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie nedostatky v 

správnosti, presnosti a výstižnosti.. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činnosti sú 

kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. 

Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine.  

Stupňom 3 – dobrý - sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 

definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj 

pri aplikácií osvojených poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Závažnejšie 

nepresnosti a chyby dokáže s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, 

grafický prejav je menej estetický. K požadovaným záležitostiam vie menej pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné 

stanovisko. Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga samostatne pracovať. Má priemerne rozvinuté zručnosti práce v 

skupine.  
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Stupňom 4 – dostatočný - sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 

definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj 

pri aplikácii osvojených poznatkov a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. 

Jeho ústny a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho 

činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. K požadovaným záležitostiam nevie pohotovo zaujať 

postoj a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá 

dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce.  

Stupňom 5 – nedostatočný - sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, definície a zákonitosti neosvojil. 

Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný 

riešiť teoretické a praktické úlohy kvôli chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je 

nevyhovujúci. K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak nie 

je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. Nezapája sa do práce v skupine.  

  

V rámci hodnotiaceho portfólia sú jednotlivé práce rozdelené na:  

1. povinné – prezentácia projektu, písomné testy z jednotlivých tematických celkov,   

                     ústna  odpoveď  

         

2. voliteľné (nepovinné) – aktivita na hodinách, zapájanie sa do diskusie, tvorivý                                             

prístup k témam, iniciatívna práca v skupinách, pri   

                                          vyhľadávaní informácií na internete  alebo z iných  zdrojov,                                                       

seminárne práce  

  

Jednotlivé zložky budú posudzované pri záverečnej klasifikácii cez vážený priemer. Každá hodnotiaca činnosť má 
teda svoju váhu:  Testy- 2  

Ústna odpoveď – 1  

Projekt - 2  

Voliteľné práce – 1   

  

Testové aktivity budú hodnotené podľa nasledovnej stupnice:  

100 – 91%     výborný  

 90  -  76%     chválitebný  75  -  

55 %    dobrý  

 52  -  35%     dostatočný  

 34  -   0%      nedostatočný  
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Učebné osnovy  
  

Občianska náuka – 3. ročník  – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

 18  ČLOVEK AKO  
JEDINEC - podstata 

ľudskej psychiky, 

osobnosť človeka, 

psychológia v  
každodennom  

živote  

podstata ľudskej 

psychiky, psychika, 

vnímanie, pozorovanie, 

pamäť, myslenie, 

emócie, osobnosť 

človeka, temperament, 

schopnosti, motívy a 

postoje, učenie, duševná 

hygiena,  zdravie, stres, 

poradenstvo  

Vie uviesť, ako človek vníma, prežíva a 

poznáva skutočnosť, seba a druhých ľudí, vie 

rozlíšiť, čo ovplyvňuje vnímanie a 

poznávanie, pozná základné city a vie uviesť 

príklady, vysvetlí, prečo a ako sa ľudia 

odlišujú vo svojich prejavoch správania, vie 

porovnať rôzne metódy učenia, rozlišuje 

rôzne druhy učenia, vie uviesť príklady. 

Identifikuje príčiny stresu a vie uviesť jeho 

dôsledky, pozná a uplatňuje zásady duševnej 

hygieny. vie uviesť vhodné spôsoby 

vyrovnávania sa s náročnými životnými 

skúsenosťami.  

motivačné metódy:  
rozprávania, 
rozhovoru, 
demonštrácie,  
problému ako 

motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a 

dialogické slovné a 

samostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a 

skupinové  

 -vedomie 

jedinečnosti a 

neopakovateľnosti 

každého jedinca v 

spoločnosti, - 

vedomie vlastnej  

identity a 

rešpektovanie 

identity iných ľudí,  

-reálne 
sebapoznávanie a 
sebahodnotenie  
  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Ochrana života a 

zdravia   
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 18   ČLOVEK A  

SPOLOČNOSŤ -  

proces socializácie, 

sociálne potreby, 

sociálne fenomény  

socializácia, sociálne 
vzťahy, sociálne 
skupiny, sociálne roly a 
pozície, medziľudská 
komunikácia, sociálne 
potreby, rodina, funkcie 
a typy rodín, škola, rola 
žiaka a rola učiteľa, 
práva a povinnosti v 
škole, školská 
samospráva, voľný čas, 
záujmy, spoločenské 
organizácie, normy 
správania, deviácia, 
sociálne problémy - 
kriminalita,  
extrémizmus  

Vie definovať dané pojmy, uviesť príklady 

sociálnych vzťahov, charakterizuje sociálnu 

skupinu, rozlišuje rôzne druhy. Vie určiť 

vlastné sociálne roly a pozície.  
Uplatňuje vhodné spôsoby komunikácie vo 

formálnych a neformálnych vzťahoch. Vie 

charakterizovať rodinu a vymenovať 

jednotlivé funkcie. Vysvetlí rozdiely v 

jednotlivých typoch rodín. Odlišuje rozdielne 

postavenie a roly žiaka a učiteľa. Pozná práva 

a povinnosti v škole, na príkladoch ilustruje 

možnosti angažovania sa v školskom 

prostredí. Vie obhájiť racionálne využívanie 

voľného času. Objasní podstatu niektorých 

sociálnych problémov súčasnosti a popíše 

možné dopady sociálno-patologických javov 

na jedinca a spoločnosť.  

motivačné metódy:  

rozprávania, 
rozhovoru, 
demonštrácie,  
problému ako 

motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a 

dialogické slovné a 

samostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a 

skupinové  

- uplatňovanie 
vhodných 
komunikačných 
prostriedkov k 
vyjadrovaniu 
vlastných  myšlienok, 
citov, názorov a 
postojov  - 
obhajovanie 
vlastných postojov a 
primerané 
obhajovanie svojich 
práv  
  

Osobnostný a sociálny 
rozvoj   
Multikultúrna výchova  

 26  OBČAN A ŠTÁT -  štát, znaky štátu,  Rozlišuje a porovnáva historické a  motivačné metódy:  -aktívne občianstvo  Osobnostný a sociálny  

  štát, demokracia, 

ľudské práva  
formy štátu, právny štát, 

Ústava SR, demokracia, 

princípy demokracie, 

politický systém, voľby, 

volebné systémy  

súčasné typy štátov (vlády), pozná základné 

znaky právneho štátu, funkciu ústavy v 

štáte, jej zloženie, rozlišuje a porovnáva 

funkcie a úlohy orgánov štátnej moci. 

Charakterizuje podstatu demokracie, 

odlišuje ju od nedemokratických foriem 

riadenia. Ovláda štruktúru politického 

systému, pozná úlohu jednotlivých zložiek 

tejto štruktúry. Charakterizuje druhy 

volieb, rozlišuje spôsoby volieb a dva 

základné volebné systémy, ich využitie. Vie 

objasniť pojem ĽP, pozná delenie ľudských 

práv a dokumenty zakotvujúce ĽP. Vie 

vysvetliť systém ochrany ĽP. Pozná a na 

príkladoch vie uviesť svoje práva i práva 

iných, obhajuje a rešpektuje ĽP.  

rozprávania, 
rozhovoru, 
demonštrácie,  
problému ako 

motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a 

dialogické slovné a 

samostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a 

skupinové  

a osobná 

angažovanosť, 
uvedomenie si 

vlastných práv a 

povinností  - 

rešpektovanie 

základných 

princípov 
demokracie a 

tolerancie  
  

rozvoj  Ochrana 

života a zdravia  

 4 AKTUALIZÁCIA UČIVA 

A JEHO ZHRNUTIE 
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Občianska náuka – 4. ročník  – inovovaná  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  Metódy, formy práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

18 OBČAN  A PRÁVO  
- právo, právo v  

každodennom  

živote  

právo, normy, morálka, 

právna spôsobilosť, právny 

systém, odvetvia práva, 

občianske právo, rodinné 

právo, trestné právo, orgány 

ochrany práva - advokácie, 

prokuratúra, notariáty  

Vysvetlí rozdiely medzi morálnymi a právnymi 

normami. Vie rozlíšiť právnu spôsobilosť a 

spôsobilosť na právne úkony. Charakterizuje 

právny systém.  
Uvedie, ktoré št. orgány vydávajú právne 
predpisy a kde sú zverejňované.  
Rozlišuje odvetvia vnútroštátneho práva. 

Pozná zmysel a význam obč. , rodinného a 

trestného práva. Pozná zákl. práva 

spotrebiteľa, vie uviesť podmienky vzniku 

manželstva a definuje pojem deliktuálna 

spôsobilosť. Odôvodňuje účel sankcií pri 

porušení právnych noriem. Rozlišuje náplň 

činnosti orgánov právnej ochrany, uvedie 

príklady právnych problémov, ktoré riešia. 

motivačné metódy: 

rozprávania, rozhovoru, 

demonštrácie, problému 

ako motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a dialogické 

slovné a samostatnej 

práce,         formy: 

frontálne, individuálne a 

skupinové  

 používanie vhodných 

komunikačných 

prostriedkov k 

vyjadreniu vlastných 

názorov a citov -

schopnosť primerane 

obhajovať svoje práva,  
  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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32   EKONOMIKA -  

zákl. ekonomické 
problémy, trhový 
mechanizmus, trh 
práce,  
nezamestnanosť a jej 

sociálno-ek. dopad, 

svet práce, úloha 

peňazí a finančných 

inštitúcií  

 zákl. ek. problémy, otázky, 
problém vzácnosti, príkazová, 
trhová, národná ekonomika, 
trh. mechanizmus, ek. kolobeh, 
funkcie, úlohy a typy trhov, 
dopyt, ponuka,  tvorba cien,  
konkurencia, trh, ponuka , 
cena a  mobilita práce,  
pracovný trh  

EÚ,nezamestnanosť a jej 

formy, úrad práce, povolanie, 

zamestnanie, vzdelávanie, 

kariérne poradenstvo, žiadosť 

do zam., motivačný list, 

prihláška na štúdium, 

prof.životopis, prac. pomer, 

prac. zmluva, živnosten. 

podnikanie, funkcie a formy 

peňazí,  banky, poisťovne, 

dane  

 Rozumie zákl. pojmom, chápe podstatu zákl. 

ek. Otázok,   vie charakterizovať typy  

ekonomík a ekonomiku SR, pozná subjekty 

trhu, ovláda trh. mechanizmus, vzťahy 

ponuky a dopytu. Pozná proces tvorby ceny, 

druhy konkurencie. Vie vysvetliť špecifiká 

trhu práce, dokáže porovnať záujmy 

subjektov na trhu práce, má orientáciu v 

profesijnom dopyte na slov./eur. trhu práce. 

Pozná príčiny nezamestnanosti, vie rozlíšiť 

jej formy. Pozná inštitúcie, kt. riešia 

nezamestnanosť, pozná  hmotné 

zabezpečenie v nezam., vie uviesť pomoc 

úradov práce, posúdiť svoje zdravotné, 

osobnostné a kvalifikačné predpoklady k 

voľbe štúdia a profesie.  
Má zručnosť vypracovať  dokumenty  k 

uchádzaniu sa o prácu/štúdium. Pozná 

podmienky vzniku a zániku prac. pomeru, 

ovláda náležitosti prac. zmluvy. Vie, ako 

postupovať pri založení živnosti. Vie rozlíšiť 

súč. formy peňazí, pozná úlohu bánk a 

finanč. inštitúcií,  zákl. bank. produkty. 

Rozlišuje zákl. typy daní, pozná princíp 

činnosti a význam daňových inštitúcií.  

 motivačné metódy: 

rozprávania, rozhovoru, 

demonštrácie, problému 

ako motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a dialogické 

slovné a samostatnej 

práce,         formy: 

frontálne, individuálne a 

skupinové  

- orientácia v 

ekonomických faktoch 

tvoriacich rámec     

každodenného života  
- osvojenie si 

základov ekonomickej 

gramotnosti, dôležitej 

na orientáciu v   

zložitých  
podmienkach modernej 
trhovej ekonomiky a k 
orientovaniu a   
rozhodovaniu sa v 
rôznych situáciách na  
trhu  
-získanie zákl.  

vedomostí o formách a 
nástrojoch politiky 
zamestnanosti a       trhu  
práce, ktoré mu 
umožnia zákl. orientáciu 
o uplatnení sa na 
pracovnom trhu  aj v 
medzinár.  
meradle  

  

 Osobnostný a 
sociálny rozvoj  
Multikultúrna 
výchova Mediálna 
výchova  

  

12  FILOZOFIA A JEJ 

ATRIBÚTY  
 Filozofia a mýtus, filozofické 
otázky a zdroje filozofických 
úvah,  
filozofické disciplíny,filozofia, 

veda, náboženstvo, umenie, 

ideológia  

 Vie uviesť rozdielne znaky filozofie a mýtu, 

nájsť v texte znaky mytologického a 

filozofického uvažovania. Vie uviesť 

rozlišovacie znaky, ktoré odlišujú filozof. 

otázky od bežných otázok. Vie sformulovať 

vlastné stanovisko k filozofickému textu a 

postaviť vlastnú otázku, na základe 

inšpirácie filozofickým textom. Vie uviesť 

základné identifikačné znaky filozofie, vedy, 

náboženstva, umenia a ideológie  

 motivačné metódy: 

rozprávania, rozhovoru, 

demonštrácie, problému 

ako motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a dialogické 

slovné a samostatnej 

práce,         formy: 

frontálne, individuálne a 

skupinové  

 zvládnutie základného 
kategoriálno- 
pojmového aparátu  
filozofie  

  

 Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

žiaka  

 Multikultúrna 

výchova  
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   a základné diferencie, ktoré odlišujú 
filozofiu od uvedených významových 
útvarov. Vie identifikovať prvky 
filozofickej reflexie, vedeckého 
vyjadrovania, náboženského 
presvedčenia, umeleckej tvorby a 
prípadných ideologizmov v textoch.  
  

   

24  DEJINNO – 
FILOZOFICKÝ  
EXKURZ  

 Zákl. znaky západnej filozofie 
ako celku, periodizácia dejín 
filozofie, zákl. myšl. domény 
európ. filozof.myslenia:   
a) myslenie 
orientované na poznanie 

sveta – Parmenides, 
Herakleitos, atomisti, sofisti, 
Sokrates,  
Platón, Aristoteles,  

Epikuros  
b) na poznávajúci 

subjekt  
a na pod-mienky  

a možnosti poznávania – A. 
Aurélius,  Akvinský,  
Kuzánsky, Descartes,  

Spinoza, Leibniz, Locke,  
Hobbes, Hume, Kant,  
Hegel, Schoppenhauer,  
Nietzsche  
c) myslenie orientované 

na jazyk – štrukturalizmus, fe- 

nomenológia, analytická  
filozofia (Wittgenstein), 

hermeneutika, postmoderna  

 Vie charakterizovať spoločné črty vlastné 

západnej filozofii ako celku a uviesť 

odlišnosti, ktoré ju odlišujú od filozofického 

myslenia spätého s inými kultúrnymi, resp. 

civilizačnými okruhmi. Vie uviesť, ktoré 

témy resp. problémy sú ťažiskové pre 

jednotlivé obdobia dejín filozofie. Vie 

vysvetliť príčiny zmien ťažiskových tém a 

problémov filozof. myslenia. Vie 

interpretovať dejiny filozof.  
myslenia ako proces vykazujúci  dva 

rozhodujúce kvalitatívne posuny: ako 

prechod od skúmania sveta k skúmaniu 

subjektu, ktorý o svete niečo vypovedá a 

ako prechod od myslenia o svete k analýze 

jazyka, v ktorom svet myslíme a 

vyjadrujeme. Vie identifikovať a analyzovať 

problémy, otázky a spory, ktoré zohrávali 

úlohu kryštalizačného jadra filozofických 

diskusií a polemík v rámci každej z 

uvedených domén. Vie charakterizovať 

stanoviská filozofov k ich riešeniu. Vie 

porovnať alternatívne riešenia uvedených 

problémov a zaujať k nim vlastné 

stanovisko.  

 motivačné metódy: 

rozprávania, rozhovoru, 

demonštrácie, problému 

ako motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a dialogické 

slovné a samostatnej 

práce,         formy: 

frontálne, individuálne a 

skupinové  

 prezentovanie filozofie 

a jej dejín ako určité 

laboratórium ľud. 

myslenia a výkony 

jednotlivých filozofov 

ako inšpirujúcu ukážku 

toho, ako sa ľudské 

myslenie rodilo, v čase 

menilo a precizovalo v 

strete s inými 

myšlienkovými 

platformami  

 Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

žiaka  
Multikultúrna 

výchova  
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9   RELIGIONISTIKA   Náboženstvo a jeho atribúty, 

prvky náboženstva ( viera, 

symboly, praktiky a prejavy), 

kresťanstvo a svetové 

náboženstvá, alternatívne 

náboženské prejavy (nové 

náboženské hnutia)  

 Vie vysvetliť  prvky náboženstva, pozná  

charakteristiky jednotlivých svetových 

náboženských  systémov. Vie rozpoznať 

prejavy novodobých siekt a tolerancie, 

prípadne intolerancie  

 motivačné metódy: 

rozprávania, rozhovoru, 

demonštrácie, problému 

ako motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a dialogické 

slovné a samostatnej 

práce,         formy: 

frontálne, individuálne a 

skupinové 

 pochopenie a 

rešpektovanie 

kultúrnych, 

náboženských a iných 

odlišností ľudí a 

spoločenstiev  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

žiaka  
Multikultúrna 

výchova  

3  AKTUALIZÁCIA  

UČIVA  
  Vie napísať jednoduchú filozofickú esej s 

využitím znalostí z filozofie.  
      

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

    



 

 

Spoločenskovedný seminár  
  

  

Spoločenskovedný seminár 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 0 0 3 3 

Časová dotácia za 
šk. rok 

0 0 99 99 

 

 

  

Charakteristika predmetu  
- rozširuje a dopĺňa učivo  občianskej náuky v problematike práva, ekonomiky a politológie  

- je súčasťou  prípravy na maturitu z občianskej náuky a vysokoškolského štúdia so zameraním na spoločenské 

vedy  

- rozširuje základy ekonomickej gramotnosti, upevňuje právne vedomie, vedie študentov k aktívnej účasti na 

spoločenskom, politickom a občianskom živote  

- využíva rôzne formy práce: výklad učiteľa, referáty a prezentácie žiakov, návšteva súdneho pojednávania na 

Okresnom súde v Lučenci, práca s rôznymi dokumentmi, s internetom a pod.  

  

Ciele predmetu  
- orientácia v politických, právnych a ekonomických faktoch  

- aktívne občianstvo a osobná angažovanosť  

- znalosť politologických javov na orientáciu v politickom živote spoločnosti  

- uvedomovanie si práv a povinností, rešpektovanie základných princípov demokracie  

- výchova k ochrane ľudských práv a slobôd  

- rozširovanie ekonomických poznatkov v zmiešanej ekonomike  

- znalosť ekonomickej terminológie na orientáciu v trhových podmienkach  
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Spoločenskovedný seminár – 4.ročník   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové témy  

  26  Politológia    charakteristika vedy, 

vzťah k iným vedám, 

štát, formy štátu podľa 

hlavy štátu, 

územnoprávneho 

členenia, podľa štátnej 

moci a počtu suverénov 

podieľajúcich sa na 

moci, formy vlády, 

Politický systém  - 

politické strany, 

nátlakové ekonomické a 

neekonomické skupiny, 

voľby – funkcie, druhy v 

demokracii, národ a 

menšiny v politike, 

Ústava SR, ústavný 

vývoj, volebné systémy 

– ich výhody a 

nevýhody, štátna moc a 

horizontálne členenie 

štátnej moci  

Vie definovať politológiu ako vedu, pozná 

vzťah k iným spol. vedám, rozlišuje konkrétne 

formy štátu podľa jednotl. kritérií, vie ich 

charakterizovať, uviesť príklady z minulosti i 

súčasnosti, pozná históriu polit. demokracie, 

pozná prvky polit. systému, chápe význam 

polit. strán, vie ich rozlíšiť podľa orientácie. 

Vie charakterizovať nátlakové skupiny, ich 

podiel na ekon. a spoločen. živote štátu, vie 

uviesť príklady, chápe opodstatnenosť volieb 

v demokracii, vie rozlíšiť druhy volieb v 

SR,definovať národný štát, pozná princípy 

národn. politiky  SR, význam, štruktúru a 

základné prvky Ústavy SR,  prehľad ústav. 

vývoja u nás. Vie rozlíšiť jednotlivé volebné 

systémy a zhodnotiť ich výhody a nevýhody. 

Vie definovať štátnu moc, pozná jej členenie 

a subjekty.  

  

motivačné metódy:  

rozprávania, 
rozhovoru, 
demonštrácie,  
problému ako 

motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a 

dialogické slovné a 

samostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a 

skupinové  

osvojovanie noriem 
spoločenského 
správania a  
občianskeho  
spolužitia, orientácia v 
politických faktoch 
tvoriacich rámec   
každodenného  

života, aktívne 

občianstvo a osobná 

angažovanosť, 

uvedomovanie si práv 

a povinností, 

rešpektovanie 

základných princípov 

demokracie a  
tolerancie  

  

  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj žiaka  
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  27   Právo   právna kultúra, právne 
systémy, eur.  
právny systém, 

aplikácia práva, sústava 

súdov, náprava 

nezákonnosti v 

právnom štáte, 

členenie ľudských práv, 

generácie ľudských 

práv, vývin ľudských 

práv a slobôd, systém  

 Vie vymenovať prvky právnej kultúry, 

pozná štyri základné druhy právnych 

systémov, vie charakterizovať eur. 

kontinentálny typ právnej kultúry. Pozná 

mechanizmus aplikácie práva, činnosť a 

sústavu súdov. Rozlišuje osobité 

postavenie Ústavného súdu. Vie 

vymenovať princípy ochrany práva a 

inštitúcie, ktoré zabezpečujú nápravu 

nezákonnosti. Vie rozlíšiť ľudské práva a 

slobody podľa obsahových okruhov, 

rozumie ich vývojovým stupňom  

 motivačné metódy: 
rozprávania, 
rozhovoru, 
demonštrácie,  
problému ako 

motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a 

dialogické slovné a 

samostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a 

skupinové 

 orientácia v 
právnych  faktoch 
tvoriacich rámec   
každodenného  

života,   

istota ľudskoprávnej 

ochrany, obhajovanie 

vlastných postojov a  

primerané obhajovanie 

svojich práv  

 Osobnostný a sociálny 

rozvoj žiaka  

   ochrany ľudských práv, 

ochrana spotrebiteľa, 

OSN, legislatívny proces, 

odvetvia práva – 

občianske, rodinné, 

pracovné a trestné  

(generáciám) Získa prehľad o vývine 

ľudských práv a slobôd od obdobia antiky po 

súčasnú dobu. Pozná základné dokumenty o 

ĽP v chronologickom vývine. Pozná systém 

ochrany ľudských práv v podmienkach 

spoločnosti i z medzinárodného pohľadu. 

Chápe opodstatnenosť ochrany spotrebiteľa, 

základné prvky spotrebiteľských práv a ich 

aplikáciu v každodennom živote. Pozná vznik 

OSN, jej fungovanie, štruktúru, angažovanosť 

pri konfliktoch  
vo svete, základné dokumenty a inštitúcie 

ochraňujúce ĽP. Vie vymenovať etapy 

legislatívneho procesu, pozná mechanizmus 

prijímania zákonov.  

Vie zaradiť jednotlivé odvetvia do systému 

práva, pozná subjekty jednotlivých odvetví, 

zákl. problematiku a terminologické fakty. 

Chápe dôležitosť daných odvetví pre svoj 

každodenný život.   
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  24   Ekonomika   prechod od centrálne 

riadenej ekonomiky na 

trhovú (zmiešanú), 

výrobné faktory, hosp. 

politika štátu – 

monetárna, rozpočtová, 

dôchodková, sociálna a 

zahraničnoobchodn á, 

podnikanie a jeho 

právne úpravy, podnik, 

FO, PO, druhy 

podnikov, peňažný, 

bankový a menový 

systém, medzinárodná 

ekonomická integrácia, 

EÚ, národné a svetové 

hospodárstvo , 

ekonomické teórie  

 Vie vymenovať zmeny, ktoré je potrebné 

uskutočniť pri prechode typov ekonomík. 

Uvedomuje si zákonný rámec týchto zmien. 

Vie vysvetliť pojmy privatizácia a reštitúcia. 

Vie charakterizovať pôdu, nerastné 

bohatstvo a kapitál ako výrobné faktory, ich 

dopyt a ponuku, zisky z nich plynúce. Vie 

vymenovať ciele štátu v ekonomickej oblasti, 

nástroje jednotlivých oblastí hospodárskej 

politiky, získa pojmový aparát daných 

oblastí. Vie definovať podnikanie a 

vymenovať znaky podniku. Rozlišuje fyzickú 

a právnickú osobu. Vie vymenovať a 

charakterizovať druhy podnikov podľa 

rôznych kritérií. Je oboznámený s niektorými 

konkrétnymi zákonmi, ktoré určujú 

podnikanie. Vie vymenovať druhy a funkcie 

peňazí, je oboznámený s finančným trhom. 

Pozná štruktúru bankového systému, funkcie  

bánk a finančných inštitúcií. Pozná  

 motivačné metódy: 
rozprávania, 
rozhovoru, 
demonštrácie,  
problému ako 

motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a 

dialogické slovné a 

samostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a 

skupinové  

 orientácia v 
ekonomických  
faktoch tvoriacich 

rámec 

každodenného 

života, osvojovanie 

si základov 

ekonomickej 

gramotnosti, 

dôležitej na 

orientáciu v 

zložitých  
podmienkach 

modernej trhovej 

ekonomiky a k 

orientovaniu a 

rozhodovaniu sa v 

rôznych situáciách na 

trhu, získanie 

základných vedomostí 

o 

 Osobnostný a sociálny 

rozvoj žiaka  

 

    

  

  

  

problematiku národnej meny. Pozná 

jednotlivé etapy medzinár. integračného 

procesu. Pozná históriu EÚ a jej fungovanie v 

súčasnosti, základné ciele, funkcie a 

organizačnú štruktúru. Vie charakterizovať 

národné hospodárstvo a faktory, určujúce 

jeho úroveň. Rozlišuje rôzne ek. systémy v 

rámci svetového hospodárstva. Vníma 

prepojenie národnej a svetovej ekonomiky.  

 formách a nástrojoch 
politiky zamestnanosti 

a trhu práce, ktoré mu 
umožnia základnú 
orientáciu o uplatnení 

sa na  
pracovnom trhu aj v 

medzinárodnom 

meradle  
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  18  Psychológia a 

sociológia  
 Osobnosť, typológia 

osobnosti, racionálna a 

emocionálna stránka 

psychiky, schopnosti 

osobnosti, inteligencia, 

stres, sociálny status a 

sociálna rola, soc. 

skupina, kultúra, jej 

prvky, teórie, 

konformé, 

nonkonformné 

správanie a deviácia, 

rodina a jej funkcie, 

zákl. ps. smery  

 Vie charakterizovať pojem osobnosť, rozlíšiť 

jednotlivé typológie z hist. hľadiska. Pozná 

jednotlivé psychické procesy a stavy 

racionálnej a emocionálnej stránky psychiky, 

rozlišuje vyššie city a druhy myslenia. Na 

príkladoch vie uviesť zákl. kognitívne 

operácie. Vie definovať pojem schopnosť, 

pozná rozdelenie jednotl. schopností. Pozná 

pojem inteligencia a jej možnosti merania. 

Rozlišuje stupne mentálnej retardácie. Vie 

charakterizovať stres, pozná jeho jednotlivé 

fázy. Vie rozlíšiť príznaky stresu v telesnej i 

psych. rovine. Ovláda princípy zvládnutia 

stresu.  
Rozlišuje sociálne skupiny podľa rôznych 

hľadísk. Pozná vzťahy v skupine podľa 

dominancie. Vie charakterizovať pojem 

kultúra, pozná jej zložky. Rozlišuje základné 

teórie – etnocentrizmus a relativizmus. 

Rozlišuje konformné, nonkonformné a 

deviantné správanie. Pozná základné teórie 

deviácie a dysfunkčnú a funkčnú deviáciu. 

Vie charakterizovať pojem rodina a rozlíšiť 

základné funkcie. Vie analyzovať problémy 

súčasných rodín a príčiny rozvodov. Vie 

charakterizovať základné psychologické 

smery v historickom vývine, aj ich 

predstaviteľov.  

 motivačné metódy: 
rozprávania, 
rozhovoru, 
demonštrácie,  
problému ako 

motivácie,    

expozičné metódy: 

monologické a 

dialogické slovné a 

samostatnej práce,  

formy: frontálne, 

individuálne a 

skupinové  

podpora vedomia 

jedinečnosti a 

neopakovateľnosti 

každého človeka v 

spoločnosti,   

rešpektovanie hodnoty 

pozitívnych 

medziľudských 

vzťahov, utváranie 

vedomia vlastnej 

identity a identity 

druhých ľudí, 

realistické 

sebapoznávanie a 

sebahodnotenie, 

akceptovanie vlastnej 

osobnosti a  

druhých ľudí,   

  

  

  

 Osobnostný a sociálny 

rozvoj žiaka  

  4  Systematizácia 

poznatkov  
              

  



 

 

Etická výchova  
 

Etická výchova 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 1 1 0 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

33 33 0 0 

 

  

Charakteristika predmetu  
Povinne voliteľný predmet etická výchova sa zameriava na rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, 

empatia, 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 podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu 

správania sa, ktoré je s nimi v súlade.   

Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných 

vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.  

  

Ciele predmetu  
• vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, 

spolupráca, prosociálnosť 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 sebaovládanie, 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 zodpovednosť  

• 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  

- 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 

povinnostiam  

  

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 – 1.ročník  – inovovaná   

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 11  KOMUNIKÁCIA  
  

Nadviazanie, udržovanie a 

ukončenie rozhovoru. 

Vyjadrenie pozitívnych a 

negatívnych citov. Empatia 

a asertivita v komunikácii. 

Zdravá a nezdravá 

kritickosť. Tvorivé riešenie 

medziľudských vzťahov 

prostredníctvom úcty k 

iným a otvorenej 

komunikácie. Komunikácia 

ako prostriedok 

prosociálneho správania.  

Umožniť žiakom na primeranej úrovni 
pomenovať a vysvetliť základné etické 
postoje a spôsobilosti, vedie žiakov  
k zvládnutiu základných pravidiel 

medziľudskej  

komunikácie, správne použiť a 

vysvetliť pravidlá nadviazania, 

udržovania a  

ukončenia rozhovoru, vie vyjadriť city,  
pozná rozdiel  
medzi zdravou a nezdravou kritickosťou  

  

  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, 

heuristické, 

motivačné, 

problémové, metódy 

logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne operácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spracovať 
informácie Vyhľadávať a 
odosielať informácie  
Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova 
Enviromentálna 
výchova  
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine  
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  11  DÔSTOJNOSŤ  
ĽUDSKEJ 
OSOBY – 
poznanie a 
pozitívne 
hodnotenie 
seba a 
druhých  
  

Poznanie svojich silných a 

slabých stránok. 

Sebaovládanie a 

sebavýchova. Pozitívne 

hodnotenie druhých, 

umenie hľadať prijateľný 

kompromis. Pochopenie 

a akceptovanie ľudí, ktorí 

majú iný svetonázor. 

Ľudská dôstojnosť a 

náboženská etika.  

Rešpekt a úcta k iným 

rasám, etnikám, 

handicapovaným ľuďom.  

Rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov 

základné etické postoje a 

spôsobilosti, osvojené na základnej 

škole, ako sú sebaovládanie, 

pozitívne hodnotenie seba a 

druhých, komunikačné zručnosti, 

tvorivé riešenie medziľudských 

vzťahov... - vysvetliť žiakom princípy  

Náboženskej a nenáboženskej etiky, 

ukázať im cestu k pochopeniu a 

tolerovaniu správania a názorov 

spoluobčanov a spolužiakov, vysvetliť 

pojem ľudská dôstojnosť  pochopí a 

akceptuje ľudí, ktorí majú iný svetonázor  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, 

heuristické, 

motivačné, 

problémové, metódy 

logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne operácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spracovať 
informácie Vyhľadávať a 
odosielať informácie  
Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova 
Enviromentálna 
výchova  
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine  

  11  ETIKA  
SEXUÁLNEHO  
ŽIVOTA  
  

Počatie a prenatálny život. 

Zdržanlivosť a vernosť ako 

optimálna prevencia 

pohlavne prenosných 

chorôb a AIDS, 

odporúčania WHO. 

Dôsledky predčasného 

sexuálneho života, 

prirodzené a umelé 

metódy regulácie počatia, 

hodnota ľudského života, 

mravný dopad 

promiskuitného života, 

pornografie na  

človeka  

Vysvetliť žiakom dôležité Hodnoty a etické 

normy, súvisiace so životom a zdravím, 

rodičovstvom a sexualitou, pozná a vie  

komentovať zásady  

etiky sexuálneho života, pozná a vie vysvetliť 

príčiny a prevenciu pohlavných chorôb  

a AIDS, vie vysvetliť a pozná metódy 

regulácie počatia  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, 

heuristické, motivačné, 

problémové, metódy 

logického myslenia, 

názorné, zážitkové, 

inscenačné, metódy 

riadeného rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne operácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spracovať 
informácie Vyhľadávať a 
odosielať informácie  
Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova 
Enviromentálna 
výchova  
Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine  
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Etická výchova – 2.ročník  – inovovaná  

  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

 8  Dobré vzťahy  
v rodine  

  

  

Rodinné spoločenstvo a ja. 

Očakávania mojich rodičov 

a ich kompatibilita s mojimi 

očakávaniami.  

Pochopenie života mojich 

rodičov a súrodencov a z 

toho vyplývajúce 

korigovanie alebo 

upevnenie správania. 

Fungujúca rodina a 

prevencia voči kriminalite a 

závislostiam.  

Žiak:  

- pozná a vie vysvetliť dôležitosť 

rodiny pre život človeka  

- vie vysvetliť jej funkcie  

-chápe svoje miesto v rodine a svoj podiel 
na jej dobrách i zlyhávaniach  

- chápe život svojich rodičov a 
súrodencov  

- usiluje sa o pozitívny vzťah k 

starým rodičom a širšej rodine  

- je schopný konštruktívneho 
dialógu s rodičmi a súrodencami  
- pozitívne participuje na živote 

rodiny  

Informačnoreceptívne, 
reproduktívne, 
heuristické, 
motivačné, 
problémové, metódy 
logického myslenia, 
názorné,  
zážitkové, inscenačné, 

metódy riadeného 

rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne 
operácie  
Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spracovať 
informácie Vyhľadávať a 
odosielať informácie  
Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova 
Enviromentálna 
výchova  

Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine  

  12  Filozofické 

zovšeobecnenie 

dosiaľ 
osvojených  

Súvislosť medzi hodnotami a 

mravnými normami, medzi 

právnymi a mravnými 

normami.  

Žiak:  

- vie vysvetliť termíny hodnota a 

norma a ich vzťah  

- pozná mravné aspekty  

Informačnoreceptívne, 

reproduktívne, 

heuristické,  

Používať kognitívne 
operácie  

Učiť sa sám aj v skupine  
Tvoriť, prijať a spracovať  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Multikultúrna 

výchova  
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  etických zásad  
  

Svedomie, rozvíjanie 
morálneho  

úsudku. Česť, pravda, 

poznanie a kultúra ako 

etická hodnota. Mravné 

aspekty národného 

Uvedomenia a 

demokratického 

občianstva. Význam 

prosociálnych vzorov pre 

výchovu v jednotlivých 

kultúrach.  

demokratického občianstva a význam 

prosociálnych vzorov pre výchovu v 

jednotlivých kultúrach - chápe súvislosti 

medzi normou a hodnotou a je ochotný 

dodržiavať všeobecne akceptovateľné 

mravné normy - v správaní je prítomný 

hodnotový rámec  

- angažuje sa za spoločné dobro  

motivačné, 
problémové, metódy 
logického myslenia, 
názorné,  
zážitkové, inscenačné, 

metódy riadeného 

rozhovoru, 

brainstorming  

informácie Vyhľadávať a 
odosielať informácie  
Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Enviromentálna 
výchova  

Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine  

  13  Etika práce, 
etika a  
ekonomika  

.  

Zamestnanie a povolanie, 

práca a odpočinok. Profesijná 

etika.  
Etické hodnoty súťaživosti a  
spolupráce. Pravidlá „fair 

play“ v 

ekonomickopracovných 

vzťahoch. Etický kódex 

zamestnanca.  
Prosociálne správanie ako 

vedomé vytváranie dobrých 

vzťahov na pracovisku  

Žiak:  

-vie vysvetliť pojem profesijná etika a jej 
zásady  

- pozná pojem „etický kódex 

zamestnanca“ a vie  

ho vysvetliť a uviesť príklady jeho zásad  

- rozumie hodnotám súťaživosti a 
kooperácie na pracovisku  

- je pripravený vytvárať dobré 
vzťahy na pracovisku  

- pri spoločnej práci v škole 

rešpektuje pravidlá „fair play“  

- je schopný rešpektovať autoritu  

Informačnoreceptívne, 
reproduktívne, 
heuristické, motivačné, 
problémové, metódy 
logického myslenia, 
názorné,  
zážitkové, inscenačné, 

metódy riadeného 

rozhovoru, 

brainstorming  

Používať kognitívne operácie  

Učiť sa sám aj v skupine 
Tvoriť, prijať a spracovať 
informácie Vyhľadávať a 
odosielať informácie  
Formulovať svoj názor a 

argumentovať  

Spolupracovať s inými  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Multikultúrna 
výchova 
Enviromentálna 
výchova  

Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine  
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Náboženská výchova  
  

Občianska nuka 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 1 1 0 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

33 33 0 0 

 
 

Charakteristika predmetu  
  
Základné tematické okruhy sú:  

1. Hľadanie cesty  

2. Boh v ľudskom svete  

3. Byť človekom  

4. Na ceste k osobnosti – šance a riziká  

5. Boh a človek  

6. Človek v spoločenstve  

7. Moje hodnoty  

8. Hodnoty života  

9. Šírenie kresťanských hodnôt v živote  

10.Kresťanské hodnoty v spoločnosti  

11.Pramene plnohodnotného života  

12.Plnosť života  

  
Ciele  

Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie 

žiakov tak, aby sa z nich stali ľudia s vysokým morálnym kreditom,  ktorých hodnotová orientácia bude prínosom  pre 

ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.  

Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov 

kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba 

predmetu naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé 

témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je 

skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom: o 

formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, o konfrontovať ich svedecky a 

nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet, o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu,  

o formovať svedomie,  

o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie, o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s 

Bohom,  

o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova,  

o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi.  

  

Kompetencie  

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom 

prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja.  

  

Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto 

predmetových kompetencií:  

  

1.Kompetencie k učeniu sa - žiak vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodnés pôsoby, metódy a stratégie, 

plánuje, organizuje a riadi vlastné učenie, žiak vníma udalosti svojho života a spracováva ako životnú skúsenosť, je 

schopný na základe reflexive prežitých udalostí transformovať svoje konanie v budúcnosti.  
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2.Kompetencie k riešeniu problémov – žiak vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie 

problému, žiak samostatne rieši problem s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému prostrediu, 

kriticky myslí, hľadá criteria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie 

cirkvi, žiak robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov, žiak chápaním vlastnej 

tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich  ľudí predchádza konfliktom a postoj vzájomnej 

tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania.  

  

3.Komunikačné kompetencie – žiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje 

sa výstižne, súvisle a kultivovane, účinne sa zapája do diskusie, obhajuje   svoj  názor  a vhodne  argumentuje,  využíva  

získané  komunikačné zručnosti k vytváraniu  vzťahov  potrebných  k plnohodnotnému  spolužitiu  a kvalitnej  

spolupráci s ostatnými ľuďmi, žiak objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v 

rituáloch a slávnostiach, žiak si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť názor druhého, formuluje otázky, 

porovnáva, oponuje, a vyjadruje svoje myšlienky a názory, učí sa reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si 

vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor a sertívnyms pôsobom.  

  

4.Sociálne a interpersonálne kompetencie – žiak účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo 

prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce, žiak sa podieľa na utváraní 

príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade 

nutnosti poskytne pomoc alebo oňu požiada, žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu 

efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, žiak sa angažuje sa a 

uskutočňuje vo svojom živote humane princípy v duchu solidarity a lásky, žiak si uvedomuje si svoje silné a slabé 

stránky, ktoré vníma ako svoje rozvojové možnosti, žiak si vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho 

sebadôveru a samostatný rozvoj, ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám 

seba.  

  

5.Občianske kompetencie – žiak rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo, 

žiak rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty, je otvorený kultúrnej etnickej a náboženskej 

rôznorodosti, žiak pozná spoločné základy viery aj špecifiká kresťanský chcirkví a je pripravený v ekumenickom duchu 

s nimi spolupracovať, žiak rozumie rozdielom a spoločným prvkom v učení svetových náboženstiev a postoj vzájomnej 

tolerancie vníma ako základnú zásadu svojho konania,  žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti a akceptuje 

skutočnosť existencie objektívnej pravdy, žiak si uvedomuje svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k 

svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, Dekalóg vníma(IV.-X.) ako spoločnosťou overenú a Bohom 

garantovanú normu medziľudských vzťahov.  

  

6.Pracovné kompetencie – žiak si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí 

svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, žiak vníma prácu nielen ako zdroj  príjmu zaisťujúci  

určitú  životnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet.  

  

  

7.Kultúrne kompetencie – žiak si osvojí tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz, 

literatúra, stavba, hudba, literárne žánre), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície, žiak cez 

umelecké diela rozvíja chápanie biblického textu a jeho posolstva, žiak nadobudne zodpovedné postoje a kritické 

myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a kmédiám, prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo 

vzťahu ku kresťanstvu porozumie vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry, vie integrovať náboženský rozmer 

života do vlastného vzťahu ku culture v jej historickom a súčasnom prejave.  

  

8.Existenciálne kompetencie – žiak akceptuje existenciu nemennej pravdy, žiak uznáva hodnotu individuálneho 

ľudského života, objavuje zmysel života, preberá zodpovednosť za sebaurčenie,  žiak  rozumie  psychickým,  sociálnym  

a historickým  súvislostiam,  ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku, 
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žiak je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov (priateľstva, manželstva, rodiny), chápe význam manželstva a 

rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti, žiak sa dokáže konfrontovať s vlastnou vinou, je 

otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie, aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej 

spirituality, je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vosvojom živote, žiak prostredníctvom práce so symbolmi a 

symbolickou rečou objavuje v sebetúžbu po prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k 

transcendentnu, filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznáva súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie 

životnéhozmyslu a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku, žiak spoznáva význam kresťanského pohľadu na 

hranice človeka – utrpenie a smrť, vie sa otvoriť pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera.  

  

Rozširujúce učivo  

Vzhľadom na časovú dotáciu školský vzdelávací program preberá štátny vzdelávací program a  

nemá rozširujúce učivo.  

  

Prierezové témy/ medzipredmetové vzťahy  

Náboženská výchova patrí do vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty. Medzipredmetové vzťahy sa budú týkať 

dejepisu  (napr.: Revolúcia bez mantinelov- osvietenstvo, ľudsképráva), etickejvýchovy, literatúry, umenia a kultúry 

(napr. Odlišnosť každodenných  a umeleckých vyjadrovacích prostriedkov – všednosť a slávnosť, sakrálne umenie) 

a náuky o spoločnosti.  

Medzipredmetové vzťahy budeme rozvíjať aj prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu – 

využívanie program Word pri tvorbe textov, prezentácie v PowerPointe, vyhľadávanie informácií v elektronický 

chmédiách.  

Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, žiak rozvíja nasledovné 

kompetencie:  

Mediálna výchova  

Téma: Byť človekom Žiak o dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov  informácií a vie zaujať k nim kritický 

postoj, o osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá.   

Osobný a sociálny rozvoj  

Téma: Hľadanie cesty  

Žiak o je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí, o 

využíva možnosti na vytváranie medziľudskýchvzťahov, o uvedomuje si 

význam sebazdieľania.  

Téma: Na ceste k osobnosti – šance a riziká Žiak o 

má pozitívny vzťah k druhým ľuďom,  

o ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba, o cení si vlastnú 

jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť o statných, o je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych 

kontextoch.  

Téma: Človek v spoločenstve  

Žiak o nachádza svoje miesto v spoločnosti iných ľudí,  

o v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, zároveň si uvedomuje 

možnosť jej zneužitia.  

Environmentálna výchova  

Téma: Byť človekom  

Žiak o vníma život ako najvyššiu hodnotu  

  

  

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania  
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Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a 

činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od 

obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

  

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie 

(približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný 

problem (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie 

záujmu pomocou umeleckého diela).  

  

Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie 

(vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných 

otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s 

predmetm i(práca so symbolom, didaktick  

áhra).  

  

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov 

založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová 

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

činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, 

uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym 

prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na 

rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metód a(riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom 

záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej 

situácie), didaktické hry (sebarealizačné activity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovani 

e(forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia 

(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu apod.) simulácia (simulovanie,  napodobňovanie životných situácií,  

aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy 

referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.), „Apropos“:  konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  

interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života. 

Typické autentické rozhovory.  

  

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a 

písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).  

Domáce  úlohy  (transfer)  sa netýkajú  písomného  vypracovávania,  ale  konkrétnych jednoduchých cvičení či 

predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so 

získanou skúsenosťou v bežnom živote.  

  

  

Učebné zdroje  

- metodické príručky katolíckeho náboženstva Vzťahy a zodpovednosť, pre prvý ročník stredných škôl a 

Hodnoty  a rozhodnutia, pre druhý ročník stredných škôl, vydané Katolíckym pedagogickým a 

katechetickým centrom v Spišskej Novej Vsi,  

- Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.  

Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Znich si učiteľ 

vyberietie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.  
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Hodnotenie predmetu  

Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné 

hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov zriešenia úloh. Optimálne je 

slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, 

výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom 

prezentácie projektov.  

  

Odporúčania pre vyučovanie/ Zásady a odporúčania  

Posilniť kladný postoj žiakov k morálnym hodnotám ako nevyhnutnému základu vytvárania 

morálneho dobra jednotlivca aj celej spoločnosti.  

Posilniť ústny prejav a schopnosťviesťdialóg formou diskusií, argumentovania na aktuálnu tému, 

dramatizáciou, dramatických výstupov, scénok.  

Posilniť komunikatívnu kompetenciu žiakov, aby kultivovane zvládli každú komunikatívnu situáciu. 

Zámerom učiteľa bude aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v procese objavovania 

pravdy a vytvárania vlastných postojov. Má vytvárať možnosti na prácu v malých vzájomne prepojených skupinách 

ako aj priestor na diskusiu, dramatizáciu a tvorivosť v rámci celej triedy.  

  

Ročníková téma v 2.ročníku: HODNOTY A ROZHODNUTIA  

  

Žiaka charakterizuje vytváranie obrazu o sebe samom. Hovoríme o hľadaní vlastnej identity, ktorej 

predstupňom je zvnútornenie hodnôt. Podľa náboženského pedagóga O.Betza by mladý človek počas tohto hľadania 

mal nájsť svoj stred, potom z tohto stredu vyjsť, a takto dať svojmu životu celistvosť. Nájsť svoje miesto v 

spoločenstve, zmysel svojho života, trvalú životnú orientáciu, a to všetko na základe svojho vlastného rozhodnutia. 

Tento proces hľadania a nachádzania seba sťažuje tlak okolitého sveta, ktorý nalieha na prispôsobenie sa  mladého 

človeka móde, či životnému štýlu.  

Mladý človek má súčasne problémy s vlastným vnútrom, so svojimi neistotami a úzkosťami.  

Viera žiaka sa v tomto období môže stať hlbšou, osobnejšou, ale aj kritickejšou. Boh sa pre život mladého 

človeka môže stať mimoriadne dôležitou hodnotou, ale do veľkého rozmeru môže prerásť aj v sklamanie. V každom 

prípade platí, že spojenie vlastného presvedčenia so životnými hodnotami podporuje identitu a posilňuje pocit 

spolupatričnosti s ostatnými ľuďmi. Ak sa v živote žiaka Boh stane najvyššou hodnotou, potom všetky ostatné 

hodnoty dostanú vzhľadom naň svoje správne miesto a význam.  

  

Ročníkovým symbolom v 2.ročníku sú RUKY  

nielen ako nástroj práce, ale aj nástroj komunikácie. Ruky zviditeľňujú to, čo je v srdci. Ruky ako symbol prijímania a 

dávania, ale aj zodpovednosti za to, čo nám bolo zverené. Ježišove ruky, z ktorých vychádzala uzdravujúca sila, ale aj 

gestá rúk pri udeľovaní sviatosti, cez ktoré sa nás dotýkajú Ježišove ruky dnes.  

  

Ročníkový cieľ v 2.ročníku: Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boží obraz. Zdôvodniť potrebu budovania 

plnohodnotného života. Formovať návyk kritického myslenia a hodnotenia pozitívnych aj negatívnych javov v 

spoločnosti a v cirkvi. Oceniť úlohu cirkvi pri odovzdávaní hodnôt. Vnímať potrebu vlastnej angažovanosti pri 

vytváraní Európy s ľudskou tvárou. Nadobudnúť základné zručnosti interiorizácie kresťanských hodnôt.  
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Náboženská výchova – 1.ročník  – inovovaná  
  

 

 

Téma  Cieľ  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

 7  Hľadanie 

cesty  
1. Zdôvodniť význam 
komunikácie a modlitby v 
živote človeka. Definovať a 
vysvetliť trojrozmernosť 
človeka. V kontexte 
Svätého písma a na 
podklade učenia  
Katolíckej cirkvi vysvetliť zmysel 

života.  

Charakterizovať prvky 

náboženstva.  

Na základe KKC zdôvodniť 

vznik a potrebu náboženstva. 

Vysvetliť rozdiel medzi 

prirodzeným a 

nadprirodzeným 

náboženstvom.  

2. Spoznať sa 

navzájom a prejaviť záujem 

o spoluprácu v skupine.  

Objavovať v sebe túžbu po 

prekročení všednej 

každodennej ohraničenosti 

svojho života smerom k 

transcendentnu. 3. Precvičiť 

a osvojiť si základné prvky 

verbálnej a neverbálnej 

komunikácie. Rozvíjať 

postoj zmysluplného 

Kľúčové pojmy: 

komunikácia, modlitba, 

vzťahy, trojrozmernosť 

človeka, zmysel života, 

náboženstvo  

  

Obsah:  

Človek tvor komunikatívny. 

Komunikácia a jej formy, 

modlitba – komunikácia s 

Bohom. Trojrozmernosť 

človeka. Celistvosť človeka 

– harmónia tela, duše a 

ducha.  

Zmysel života.  

Človek - jeho otázky a 

hľadanie odpovedí.  

Odkrývanie zmyslu života. 

Náboženstvo - rozdelenie, 

prvky a prejavy 

náboženstva.  

Žiak vie:  

- definovať komunikáciu, vymenovať 
druhy komunikácie,  

- vnímať neverbálne prejavy 
komunikácie druhých,  

- vhodne komunikovať vo 

formálnych a neformálnych vzťahoch,  

-vnímať reč tela,  

- zdôvodniť dôležitosť správnej 

komunikácie pre medziľudské vzťahy, - 

nájsť analógiu medzi komunikáciou a 

modlitbou,  

- zdôvodniť potrebu modlitby,  

- pomenovať a vysvetliť 

trojrozmernosť človeka,  

- rozvíjať svoj telesný, duševný  

a duchovný rozmer ,  

- vysvetliť zmysel života človeka v 

kontexte Svätého písma (Ef 1,5; 1 Jn 4,8.16; 1 

Kor 13,1-3) a na podklade učenia Katolíckej 

cirkvi (KKC 356; Redemptor hominis, 45; 

Evangelium  
vitae, Úvod 2),  

- dávať svojmu správaniu a životu 
zmysel,  

- zdôvodniť vznik a potrebu 

náboženstva  

(KKC 27- 28),  

- vysvetliť pojmy religionistika, 

- poznávacie - 

komunikačné  

- interpersonálne  

- intrapersonálne  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  
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konania v živote.  monoteizmus, polyteizmus,  

- vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným  

a zjaveným náboženstvom, - uviesť 

príklady prirodzených náboženstiev a 

zjavených náboženstiev, charakterizovať 

jednotlivé prvky náboženstva. 

 8  Boh v 

ľudskom 

svete  

1.Uviesť príklad metaforického 

vyjadrenia vo Svätom písme. 

Interpretovať oslovenie 

Bohom a dôveru v Boha u 

Abraháma, Samuela a Márie. 

Uviesť príklady ľudskej 

skúsenosti zdieľania Boha s 

človekom.  

Vysvetliť význam morálneho 

svedomia pre život človeka na 

podklade učenia KKC. Určiť 

prvky spravodlivých zákonov 

na podklade Dekalógu.  

2. Vnímať hodnotu ticha, 

objavovať hĺbku svojho 

vnútra. Vnímať metaforickú 

reč slov. Oceniť hodnotu 

dôvery a zodpovednosti v 

medziľudských vzťahoch a vo 

vzťahu k Bohu. 3. Precvičiť 

pozorné počúvanie a 

poukázať na komunikačné 

chyby. Osvojiť si pravidlá 

spolupráce vo vzájomnom 

dialógu.  

Kľúčové pojmy:  

metafora, počúvanie, 

oslovenie, odpoveď, viera, 

svedomie, Dekalóg, zákon  

  

Obsah:  

Metafora. Metaforická 

biblická reč - obrazná reč 

viery.  
Metafora - Boh povedal.  
Abrahám. Mária. Samuel.  
Morálne svedomie.  

Formovanie svedomia,  

Tomáš Morus.  
Dekalóg ako pomoc na 

ceste pri uskutočňovaní 

svojho ľudstva.  

Žiak vie:  

- použiť metafory na vyjadrenie ťažko 

vyjadriteľných skutočností,  

- rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie,  

- ohodnotiť význam počúvania  
v komunikácii,  

- aktívne počúvať a interpretovať 

príbeh  

Božieho oslovenia Abraháma, Samuela a  

Márie (skúsenosti zdieľania Boha s 

človekom),  

- uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti  

zdieľania Boha s človekom, - definovať 
svedomie (KKC 1796) zdôvodniť potrebu 
formovania svedomia (KKC 1783-1785),  
- vysvetliť všeobecne platné pravidlá 

pri neistom rozhodovaní sa podľa svedomia 

(KKC 1789),  

- rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon  

- určiť prvky spravodlivých zákonov na 

podklade Dekalógu (KKC 1959) -vnímať 

situácie, ktoré si vyžadujú zodpovednosť 

vzhľadom k sebe, k druhým ľuďom a k svetu,  

- pozitívne oceniť rozhodnutie pre 

mravne dobrý skutok.  

poznávacie sociálne 

intrapersonálne  
osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  
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 4  Byť 

človekom  
1. Vysvetliť tajomstvo svojho 

počiatku na vedeckom 

podklade a v kontexte Svätého 

písma.  

Definovať učenie Katolíckej 

cirkvi o osobe Ježiša Krista. Na 

základe prameňov obhájiť 

historickosť Ježiša Krista, 

aplikovaním poznatkov z 

predošlých ročníkov predložiť 

argumenty viery a Kristovho 

učenia. Zaujať kritický postoj k 

spochybňujúcim tendenciám 

kresťanského učenia o Ježišovi 

Kristovi.  

2. Uvedomiť si dar 

vlastnej existencie pri počatí. 

Vnímať ohraničenosť a priestor 

svojho života.  

Zostaviť charakteristiku 

ľudskej osoby. Vyhľadať v 

rôznych médiách tendencie 

spochybňujúce kresťanské 

učenie o Ježišovi Kristovi. 

Kľúčové pojmy:  

človek, Ježiš, prirodzenosť, 
podstata, osoba, bytie  
  

Obsah:  

Ohraničenosť človeka. Ľudská 
osoba. Pôvod dôstojnosti 
človeka. Ježišovo 
človečenstvo, historické 
pramene dokumentujúce 
historickosť Ježiša z Nazareta. 
Ježišovo božstvo, ponímanie  
Ježiša Krista v evanjeliách.  

Žiak vie:  

- definovať učenie cirkvi o ľudskej 
osobe (KKC 357),  

-definovať učenie cirkvi o osobe Ježiša  

Krista (KKC 471, 480),  

- obhájiť dôstojnosť ľudského života 

od počatia,  

- vážiť si hodnotu ľudského života,  

- uvedomiť si dar vlastnej existencie, - 
analyzovať a prehodnotiť komponenty 
problémovej situácie spochybňovania 
Ježišovej ľudskej alebo božskej prirodzenosti,  
-obhájiť historickosť Ježiša Krista,  

- kriticky posúdiť informácie v 

médiách.  

poznávacie existenciálne 

intrapersonálne  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  
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 4  Na ceste k  
osobnosti  
– šance a 

riziká  

1. Charakterizovať vývoj 

osobnosti. Uviesť predpoklady k 

úspešnému utváraniu vlastnej 

osobnosti. Zdôvodniť negatívne 

vplyvy (závislosti) na 

dozrievanie osobnosti. 

Charakterizovať legendu ako 

literárny útvar, rozlíšiť ju od 

historickej správy. V legende o 

sv. Krištofovi objaviť výzvu pre 

hľadanie a odkrývanie zmyslu 

svojho života. 2. Uvedomiť si 

dôležitosť vnútorného rastu a 

zrelosti osobnosti. Vnímať 

význam životného zmyslu pri 

vytváraní životného štýlu. 

Oceniť nachádzanie zmyslu a 

vlastného človečenstva v 

stretnutí s Ježišom Kristom.  

3. Vedome formovať osobnosť 

spytovaním svedomia.  

Kľúčové pojmy: osobnosť, 

vývoj osobnosti, deformácia 

osobnosti,  

legenda o sv. Krištofovi  

  

Obsah:  

Osobnosť - vývoj osobnosti;  
deformácia osobnosti – 
závislosti.  
Legenda a jej symbolická 

výpoveď (sv. Krištof – 

pútnik hľadajúci zmysel 

života).  

Žiak vie:  

- porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a 

osobnosť,  

- vymenovať znaky zrelej osobnosti,  

- zaradiť obdobie, v ktorom sa nachádza, 

do vývinového obdobia osobnosti, - vymenovať 

a zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie 

osobnosti (drogy, gemblérstvo...),  

- ohraničiť pravdivosť legendy voči 
historickým faktom,  

- vysvetliť zmysel vzniku kresťanských 
stredovekých legiend,  

- interpretovať zmysel symbolickej reči 

legendy o sv. Krištofovi,  

- objaviť v legende o sv. Krištofovi výzvu 

pre hľadanie a naplnenie zmyslu svojho života.  

poznávacie 

intrapersonálne 

existenciálne  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  

  4  Boh a 

človek  
1. Vysvetliť schopnosť vytvárať 

vzťahy na základe spätného 

pohľadu na svoj počiatok. 

Definovať učenie o vzťahoch 

Najsvätejšej Trojice na 

podklade KKC. Nájsť analógiu 

medzi vzťahmi Najsvätejšej 

Trojice  

Kľúčové pojmy:  
sviatosti, znaky, život,  

vzťahy,  

Trojica, človek  

  

Obsah:  

Sviatosti – aktuálne 

pôsobenie  

Žiak vie:  

- opísať schopnosť človeka vytvárať 

vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj 

počiatok,  

- vytvárať plnohodnotné vzťahy,  

- nájsť analógiu medzi vzťahmi 

Najsvätejšej Trojice a schopnosťou človeka 

vytvárať vzťahy  

poznávacie 

existenciálne 

sociálne 

intrapersonálne  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  
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   a schopnosťou človeka 

vytvárať vzťahy. Definovať 

sviatosti.  

2. Oceniť hodnotu 

osobných vzťahov.  

Uvedomiť si prítomnosť Božej 

blízkosti vo  

sviatostiach spôsobom, ktorý 
oslovuje zmysly.  

3. Nakresliť sieť svojich 

vzťahov. Na ceste svojho života 

znázorniť dôležité udalosti a 

priradiť k nim sviatosti 

sprevádzajúce tieto udalosti.  

Boha v živote človeka od 

narodenia až po smrť. 

Človek žijúci vo vzťahoch 

ako obraz Trojice.  

- definovať učenie o vzťahoch  

Najsvätejšej Trojice na podklade KKC,  

- definovať sviatosti,  

- disponovať sa pre prítomnosť Božej 

blízkosti vo sviatostiach spôsobom, ktorý 

oslovuje zmysly človeka  

- konfrontovať sa s vlastnou vinou, byť 

otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a 

odpustenie.  
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 6  Človek 
v 

spoločenstve 

1. Vysvetliť úlohu a 

význam sexuality človeka. 

Vysvetliť črty a význam 

pohlavnosti človeka v 

manželstve a rodine.  

Vysvetliť poslanie jednotlivých 

povolaní, ich prínos pre cirkev a 

spoločnosť. Uviesť ľudský, 

náboženský a kresťanský dôvod 

na potrebu slávenia v živote 

človeka aj ľudského 

spoločenstva. Zdôvodniť 

kresťanské slávenie nedele a 

sviatkov.  

2. Oceniť hodnotu 

otcovstva a materstva. Upevniť 

vedomie zodpovednosti za 

vlastné správanie a za svoju 

budúcnosť. Oceniť hodnotu 

jednotlivých povolaní. Vnímať 

slávnosť ako hodnotu, ktorá 

dáva životu hlbší rozmer.  

3. Podieľať sa v skupine 

na hraní životných rolí 

potrebných k stabilite vzťahu.  

Hľadať si svoje miesto v cirkvi. 

Formovať návyk modlitby za 

spoznanie svojho životného 

povolania. 

Kľúčové pojmy:  

sexualita, muž, žena, 
povolanie, slávenie,  

spoločenstvo  

  

Obsah:  

Boží obraz človeka ako  

muža a 

ženy.  

Sexualita ako dar a úloha, 

sociálne roly muža a ženy. 

Rizikové sexuálne správanie, 

AIDS. Povolanie ako služba 

ľuďom  

(manželstvo, kňazstvo, 

zasvätený život). 

Podstata slávenia v 

spoločenstve (vzťah k 

času,  

k ľudskému spoločenstvu, k 

transcendentnu). Zmysel 

slávenia kresťanskej  

nedele – deň Pána a deň 

pre človeka, sviatky, farské 

spoločenstvo. 

Žiak vie:  

- vysvetliť úlohu, význam a črty  

sexuality človeka v manželstve a rodine,  

- vysvetliť kultivovanú sexualitu ako 

obraz mravného a sexuálne zrelého človeka,  

- na základe Božieho obrazu človeka 

ako muža a ženy vie oceniť vzťah medzi 

mužom a ženou a zdôvodniť rovnoprávnosť 

ich životných úloh, - oceniť hodnotu 

otcovstva a materstva,  

- uvedomiť si následky rizikového 
sexuálneho správania,  

- upevniť vedomie zodpovednosti za 

vlastné správanie, za svoju budúcnosť 

vymenovať škálu povolaní v cirkvi, - 

povolanie vysvetliť z pohľadu služby človeku,  

- vysvetliť poslanie jednotlivých 

povolaní a ich prínos pre cirkev a spoločnosť,  

- demonštrovať ľudský, náboženský a 

kresťanský dôvod potreby slávenia v živote 

človeka aj ľudského spoločenstva,  

- vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá 

dáva životu hlbší rozmer,  

zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov,  

- -aktívne sa podieľať na slávení 

liturgie vo farskom spoločenstve. 

interpersonálne 

sociálne 

poznávacie 

kultúrne 

existenciálne  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  
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Náboženská výchova – 2.ročník  – inovovaná  

 

 

 

Téma  Cieľ  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Rozvíjané 

kompetencie  
Prierezové 

témy  

 2  Moje hodnoty  Kognitívny cieľ: Vysvetliť 

pojem hodnota. Posúdiť podiel 
výberu hodnôt na tvorbu 
životného štýlu. Afektívny 

cieľ: Prejaviť záujem  o pravé  
hodnoty  vo svojom živote.  
Psychomotorický cieľ: 

Zostaviť rebríček svojich hodnôt. 

Vytvoriť profily rôznych 

životných štýlov.  

Kľúčové pojmy:  
hodnoty, životný štýl  

  

Obsah:  

Hodnoty. Reflexia vlastného 
rebríčka hodnôt.  
Životný štýl.  

Žiak vie:  
-vysvetliť pojem hodnota,  

-usporiadať vlastný rebríček hodnôt, -posúdiť  

podiel  výberu  hodnôt  na  tvorbu životného 

štýlu,  
- na konkrétnych príkladoch porovnať rôzne 

životné štýly  

-sociálne  
-komunikačné  

-interpersonálne  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  

 9  Hodnoty 
života  

Kognitívny cieľ: Položiť si 

základné existenciálne otázky. 

Vysvetliť chápanie mýtickosti 

mýtu, to znamená jeho 

pravdivosti, vo vzťahu k 

biblickému textu o stvorení 

sveta a človeka. Na podklade 

biblického textu vyvodiť závery 

pre život človeka ako muža a 

ženy v ich nerozlučnom 

spoločenstve. Obhájiť právo 

človeka na život od počatia, na 

vedeckom podklade a na 

základe učenia KKC. Posúdiť 

hodnotu rodiny a pomenovať 

jej ohrozenia v súčasnosti. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si 

aktuálnosť biblického  

Kľúčové pojmy: stvorenie, 
mýtus  
(mýtos),veda  

(logos),správcovstvo človeka, 
pohlavnosť, hodnota čistoty, 

hodnota života, manželstvo, 
rodina Obsah:  
Obraz sveta v mýte a v logu. 

Biblická správa o stvorení(Gn 

1,1–2,4). Veda a viera–dve 

nezávislé odvetvia hľadajúce 

pravdu. Správcovstvo Zeme 

človekom. Etika životného 

prostredia z kresťanského 

pohľadu. Človek ako 

spoločenstvo osôb.  

Žiak vie:  

-zdôvodniť snahu človeka v každej dobe, hľadať 
odpovede na základné nemenné existenciálne 
otázky,  
-vysvetliť chápanie mýtickosti mýtu - jeho 
pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu o 
stvorení sveta a človeka,  
-opísať historické pozadie vzniku obidvoch správ 
o stvorení sveta a človeka vo Svätom písme,  
-porovnať vedu a vieru ako dve cesty vedúce k 
pravde,  
-vysvetliť správcovstvo Zeme človekom na 
pozadíGn1,27-30,  
-sformulovať posolstvo biblického textu o 

správcovstve Zeme človekom a porovnať ho s 

myšlienkami platnými v zákonoch krajín a v 

myslení ľudí vnímať súvislosti medzi lokálnymi a 

globálnymi problémami a vlastnú  

intrapersonálne 
občianske 

existenciálne  
kultúrne  

komunikačné  

  

(prierezové témy: 
mediálna , 
environmentálna 
výchova a téma  
života a zdravia)  
VMR  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  
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   posolstva správy o stvorení 
sveta a človeka pre dnešnú 
dobu. Vnímať túžbu človeka po 
prekročení samého seba ako 
základ túžby človeka po láske k 
človeku a k Bohu. Pozorovať 
zvláštnosti, krásu a dobro 
vyplývajúce z vlastnej 
pohlavnosti a plodnosti. Prejaviť 
zdravú sebaúctu a vzájomnú 
úctu. Uvedomiť si dôstojnosť 
ľudského života ako prvej 
hodnoty, za ktorú sme 
zodpovední.  
Psychomotorický cieľ: 

Pozorovať snahu človeka v 

každej dobe, hľadať odpovede 

na základné existenciálne 

otázky. Vytvoriť pravidlá pre 

jednotlivcov aj pre spoločnosť 

na ochranu prírody. Podieľať sa 

na aktivitách na ochranu života 

od počatia.  

Manželstvo - jeho zmysel a 
význam z pohľadu štátu a 
cirkvi. Liturgia sviatosti 
manželstva. Manželský sľub. 
Plodnosť.  
Hodnota života. Riešenie 
problémovej úlohy – príbeh s 
mravnou dilemou  
(potrat).  

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 

sformulovať možné riešenia pre zdravé životné 
prostredie,  
-uvedomiť si aktuálnosť posolstva biblickej 

správy o stvorení sveta a človeka pre dnešnú 
dobu,  
-vnímať túžbu človeka po prekročení samého 
seba ako základ túžby človeka po láske k človeku 
a k Bohu,  
-na podklade biblického textu vyvodiť závery 

pre život človeka ako muža a ženy v ich 
nerozlučnom spoločenstve vysvetliť symbolické 

úkony liturgie sviatosti manželstva,  
-vysvetliť úlohu a poslanie manželstva zdôvodniť 
úlohu štátu a cirkvi pri ochrane rodiny a jej 

morálnych hodnôt,  
-posúdiť hodnotu rodiny a pomenovať jej 
ohrozenia v súčasnosti,  
-oceniť zvláštnosti, krásu a dobro vyplývajúce z 
vlastnej pohlavnosti a plodnosti,  
-prejaviť zdravú sebaúctu a vzájomnú úctu,  

-vysvetliť morálny aspekt abortu, -
uviesť následky abortu na telesné a 
duševné zdravie ženy,  
-vymenovať dokumenty cirkvi o nedotknuteľnosti 
života,  
-vysvetliť kresťanský pohľad na hodnotu 

individuálneho ľudského života,  
-obhájiť právo človeka na život od počatia, na 
vedeckom podklade a na podklade učenia  
KKC,  

-uvedomiť si dôstojnosť ľudského života ako prvej 
hodnoty, za ktorú sme zodpovední, -zapojiť sa do 

aktivít za ochranu ľudského  
života pred narodením  
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 7  Šírenie 
kresťanských 
hodnôt v  
Európe  

Kognitívny cieľ: Položiť si 

otázky o vonkajšej povahe 

cirkvi (hierarchia, autorita). 

Vysvetliť úlohu hierarchie v 

cirkvi. Prostredníctvom  

Kľúčové pojmy:  
autorita, hierarchia, obrazy  

cirkvi, šírenie kresťanstva, 

prenasledovanie kresťanov, 

vznik mníšstva,  

Žiak vie:  
-definovať cirkev,  

-vymenovať a definovať znaky cirkvi,  
-opísať biblické obrazy cirkvi,  
-zdôvodniť založenie cirkvi Ježišom Kristom  

poznávacie  
existenciálne 

komunikačné 

občianske sociálne 

kultúrne  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  

   biblických obrazov cirkvi vyjadriť 
vnútornú povahu cirkvi. Opísať 
šírenie kresťanstva v prvých 
storočiach a vznik mníšstva. 
Ohraničiť pravdivosť kresťanskej 
legendy voči historickým faktom.  
Analyzovať dôsledky 
osvietenstva, konzumizmu a 
sekularizmu na život človeka v 
súčasnosti.  
Afektívny cieľ: Oceniť úlohu 

cirkvi pri šírení kresťanských 

hodnôt v Európe. Pozorovať 

znaky a pravdivosť 

kresťanských legiend. Prejaviť 

záujem o dianie v cirkvi. 

Psychomotorický cieľ: 

Formovať návyk kritického 

myslenia a hodnotenia 

pozitívnych aj negatívnych 

javov v spoločnosti a v cirkvi.  

kríza hodnôt– 
osvietenstvo, 
sekularizmus, 
konzumizmus, hodnoty v 
súčasnej Európe Obsah:  
Hierarchia v cirkvi. Autorita. 
Reflexia vlastného postoja k 
autoritám. Biblické obrazy 
cirkvi: Boží ľud na ceste, 
ovčinec, roľa, stavba, vinica, 
telo... Šírenie kresťanstva, 
prenasledovanie 
kresťanov(sv. Pavol). 
Legendy o mučeníkoch a 
symbolický význam legendy. 
Milánsky edikt a jeho 
dôsledky. Vznik mníšstva (sv. 
Benedikt). Kresťanské korene 
Európy a kríza hodnôt v 
súčasnosti  
(sekularizmus, konzumizmus).  

a zdôvodniť potrebu autority,  

- porovnať  hierarchiu  s anarchiou  a 

vyvodiť závery pre život v ľudskom spoločenstve,  
-vysvetliť hierarchické usporiadanie v cirkvi,  

-opísať šírenie kresťanstva sv. Pavlom, - vnímať 
prepojenie židovskej a helenistickej kultúry 
vďaka sv. Pavlovi,  
- zhrnúť  šírenie  kresťanstva  v prvých  
troch storočiach,  
-charakterizovať legendu ako literárny útvar, 
rozlíšiť  ju  od  historickej  správy  a rozumie 
spracovaniu historických faktov v symbolickej  
reči legendy o stotníkovi Félixovi, -opísať 

počiatky vzniku mníšstva,  
- pozorovať cirkev v jej dejinnom zápase 

pri  

uskutočňovaní Ježišovho odkazu, -aplikovať 
poznatky z dejepisu a posúdiť osvietenstvo ako 
dejinný jav,  
-pomenovať prvky konzumného spôsobu  
života v súčasnosti,  
-analyzovať dôsledky osvietenstva, sekularizmu a 

konzumizmu na život súčasného človeka,  
- uvedomiť si dôvody pre súčasné 
myslenie človeka na pozadí vývinu európskeho 
myslenia,  
-zaujať vlastný kritický postoj k pozitívnym aj 

negatívnym javom v spoločnosti a v cirkvi  
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 3  Kresťanské 

hodnoty v 

spoločnosti  

Kognitívny  cieľ:  Zdôvodniť 
spoločenskosť človeka. Posúdiť 
vzťah cirkvi a štátu v dejinách. 
Rozlíšiť úlohu cirkvi a úlohu 
politiky.   
Afektívny cieľ:  Uvedomiť si 
slobodu ale aj zodpovednosť 
jedinca voči ostatným.  
Oceniť úlohu   cirkvi   a úlohu  
štátu v spoločnosti.  
Psychomotorický cieľ: 

Podieľať sa na spoločnej práci v 

triede. Navrhnúť osobné 

možnosti zodpovednosti za 

spoločenské apolitické dianie. 

Kľúčové pojmy:  
politika, štát, cirkev  

  

Obsah:  
Človek ako súčasť celku.  
Úloha cirkvi, úloha politiky. 

Vzťah štátu a cirkvi v 

dejinách (konštantínovský 

obrat, investitúra, pápežský 

štát, francúzska revolúcia a 

jej dôsledky pre vzťah cirkvi a 

štátu, obdobie totality, 

súčasný vzťah cirkvi a štátu v 

SR). KKC1878–1912 

Žiak vie:  
-zdôvodniť spoločenskosť človeka,  

-definovať úlohu cirkvi a politiky,  
-vymenovať rozdiely medzi štátom a cirkvou,  
-rozlíšiť úlohu cirkvi a úlohu politiky,  -
aplikovať poznatky z dejepisu a posúdiť vzťah 
cirkvi a štátu v dejinách vymenovať pozitívne 
prvky demokratického systému a jeho riziká,  
-oceniť prínos štátu a cirkvi pre dobro jednotlivca 
a spoločnosti,  
- uviesť príklady  pre vlastné možnosti 

ovplyvnenia spoločenského diania v obci, štáte, 

vo farnosti a v cirkvi  

poznávacie 

komunikačné 

občianske  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  
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  7  Pramene 
plnohodnotného  

života  

K. c:Položiť si kritické otázky o 
svojej vlastnej viere v Boha a 
vzťahu k nemu. Opísať jednotlivé 
formy modlitby. Pomenovať 
podmienky  
dobrej modlitby a ťažkosti v 
modlitbe. Vysvetliť štruktúru 
modlitby Otče náš a 
charakterizovať jednotlivé 
prosby tejto modlitby. Opísať 
zázraky vyliečenia v príbehoch 
prírodných a antických 
národov, zázraky v kresťanstve 
a vysvetliť biblické chápanie 
zázraku. Analyzovať negatívne 
vplyvy okultizmu. Zdôvodniť 
význam sviatostí pre osobný 
rast vo viere.  
A. c.: Vnímať svoj vlastný 

stred. Prehĺbiť vlastné hľadanie 

Boha do osobného vzťahu s ním 

v modlitbe. Oceniť hodnotu 

stretnutia sa s Bohom v 

modlitbe. Vnímať sviatosti ako 

dotyk Ježišovej prítomnosti v 

dnešnej dobe. P.c.: Rozvíjať 

schopnosť stíšenia a načúvania, 

ako základných schopností k 

chápaniu skutočnosti, v ktorej 

môže objaviť hlbšiu dimenziu. 

Písomne vyjadriť svoj postoj k 

zázrakom. Formovať návyk 

pravidelnej modlitby a 

pristupovania k sviatostiam.  

Kľúčové pojmy:  
modlitba, vlastný stred, Otče 
náš, modlitba viery, 
okultizmus, zázraky,  
sviatosti  

  

Obsah:  

Modlitba ako mlčanie pred  
Bohom(cesta z 
vonkajšieho do 
vnútorného sveta, 
KKC2563) Modlitba  
Otčenáš. Ježiš vypočuje 
modlitbu (zázraky– Ježišove 
uzdravenia dotykom rúk) 
Sviatosti (Ježišove uzdravenia 
cez ruky a gestá vysluhovateľa  
sviatosti)  

  

Žiak vie:  
- položiť si kritické otázky k svojej vlastnej 
viere v Boha a vzťahu k nemu,  
- definovať modlitbu na podklade KKC,  
- zdôvodniť potrebu modlitby pre svoj  

život,  

- vymenovať podmienky dobrej modlitby, 
- pomenovať ťažkosti, s ktorými sa človek 
stretáva na ceste modlitby, - rozlíšiť rôzne druhy 
modlitieb,  
- stíšiť sa a načúvať,  

- prehĺbiť vlastné hľadanie Boha do 
osobného vzťahu s ním v modlitbe, - vysvetliť 

štruktúru modlitby Otče náš  
- charakterizovať jednotlivé prosby 

modlitby Otče náš,  
- vysvetliť význam modlitby pre život 

človeka,  

- písomne vyjadriť svoj postoj k zázrakom, 
- opísať zázraky vyliečenia v príbehoch 
prírodných a antických národov, zázraky v 
kresťanstve a vysvetliť biblické chápanie zázraku,  
- vysvetliť význam sviatostného života pre 
svoj duchovný život,  
- vnímať sviatosti ako dotyk Ježišovej 
prítomnosti v dnešnej dobe,  
- analyzovať negatívne vplyvy okultizmu  

poznávacie 

existenciálne 

sociálne 

interpersonálne 

komunikačné  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  
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 5  Plnosť života  Kognitívny cieľ: Položiť si 
otázky o živote a smrti. Uviesť 
rozdielne pohľady na starobu a 
chorobu človeka v súčasnej 
spoločnosti, porovnať ich s 
kresťanským pohľadom na 
hodnotu človeka a vyvodiť 
závery pre svoj život. Posúdiť 
mravný aspekt eutanázie.  
Interpretovať učenie cirkvi o 
smrti a posmrtnom živote. 
Vysvetliť význam sviatosti 
pomazania chorých, 
orientovať sa v obradoch 
kresťanského pohrebu a 
rozoznať v nich znamenia 
kresťanskej viery vo 
vzkriesenie mŕtvych. Na 
rôznych ukážkach myslenia 
ľudí v rôznej dobe a kultúre, 
zdôvodniť túžbu po 
nesmrteľnosti, ktorú v sebe 
nosí každý človek. Porovnať 
kresťanské učenie o 
posmrtnom živote s učením 
iných náboženstiev. Vyvodiť  
závery pre svoj život z 
apokalyptického rozmeru sveta 
z pohľadu kresťanstva. 
Afektívny cieľ: Integrovať do 
svojho života jeho konečnosť, 
zmysel utrpenia a otázky o 
živote po smrti. Vnímať 
paradox smrti a nového života. 
Oceniť kresťanské posolstvo 
nádeje o posmrtnom živote. 
Psychomotorický cieľ:  
Výtvarne vyjadriť abstraktné 

pojmy: smrť a život. Spoločne 

vytvoriť propagačný materiál 

Kľúčové pojmy: utrpenie, 

choroba, eutanázia, paliatívna 

starostlivosť, smrť, posmrtný 

život, reinkarnácia  

  

Obsah:  
Právo na dôstojné umieranie 
(paliatívna liečba).Možnosti a 
hranice paliatívnej liečby. 
Kresťanský zmysel utrpenia. 
Mravný aspekt eutanázie.  
KKC2276–2279. Sviatosť 
pomazania chorých. Smrť 
(klinická, biologická). Obrady 
kresťanského pohrebu.  
Učenie cirkvi o posmrtnom 
živote: osobitný súd, nebo, 
očistec, peklo. KKC1051-1060. 
Nový Jeruzalem.  
 

Žiak vie:  
-položiť si otázky o živote a smrti, -uviesť 

rozdielne pohľady na starobu a chorobu v 

súčasnej spoločnosti porovnať ich s kresťanským 

učením a vyvodiť závery pre svoj život,  

-charakterizovať sviatosť pomazania chorých, 
orientovať sa v obradoch kresťanského pohrebu 
a rozoznať v nich znamenia kresťanskej viery vo 
vzkriesenie mŕtvych,  
-pomenovať príčiny najčastejšieho nepochopenia 
sviatosti pomazania chorých u veriacich,  
-na rôznych ukážkach myslenia ľudí v rôznej dobe 
a kultúre zdôvodniť túžbu po nesmrteľnosti, 
ktorú v sebe nosí každý človek,  
-interpretovať učenie cirkvi o smrti a  
posmrtnom živote,  
-vysvetliť eschastologické pojmy (nesmrteľná 
duša, osobitný a posledný súd, posmrtný život, 
odpustky),  
-vnímať paradox smrti a nového života, -

integrovať do svojho života jeho konečnosť, 

zmysel utrpenia a otázky o živote po smrti,   
-definovať reinkarnáciu,  

-vysvetliť rozdiely aj spoločné prvky v učení 
svetových náboženstiev k problematike utrpenia 
a smrti,  
-porovnať a vysvetliť učenie cirkvi o večnom 
živote s učením iných náboženstiev, -oceniť 
kresťanské posolstvo nádeje o posmrtnom 
živote,  
-vyvodiť závery pre svoj život z apokalyptického 

rozmeru sveta z pohľadu kresťanstva 

interpersonálne 
sociálne kultúrne  
existenciálne 

(prierezové témy: 

mediálna výchova a 

téma života a 

zdravia) 

  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  
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(nástenka, www stránka...) na 

tému: Kresťan a večný život. 

  



 

 

Umenie a kultúra  
  

Umenie a kultúra 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 2 0 0 0 

Časová dotácia za 
šk. rok 

66 0 0 0 

 

Charakteristika predmetu  
V predmete umenie a kultúra sa žiaci oboznamujú s priestorom kultúry a umenia prostredníctvom tematických 

celkov, ktoré sú zamerané na komplexné vnímanie kultúry a umenia v súvislostiach súčasných kultúrnych, 

spoločenských, ekonomických a politických procesov.   

Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje, rozlišovať rôzne súčasti kultúry a umenia, rozumieť ich úlohe vo 

svojom živote a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké a kultúrne smery, prúdy a druhy, opisovať a 

verbalizovať svoje zážitky z vnímania umeleckých diel, pochopiť význam a hodnotu umenia v živote jednotlivca a 

spoločnosti. Rozvíja sa záujem žiaka o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s kultúrou 

iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti a rozvíja sa porozumenie 

k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe. Získava informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom 

dedičstve. Podieľa sa na rozvíjaní zodpovedného postoja k hodnotám národnej kultúry a iných kultúr, a v 

neposlednom rade rozvíja kultivovanú umeleckú, vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť.   

Učiteľ vedie žiakov tak, aby vytvoril dostatočný priestor na diskusiu o aktuálnom poznaní žiakov, aby vytváral situácie, 

v ktorých žiaci aktívne reflektujú súčasné umenie a kultúru, tvoria, diskutujú, argumentujú a interpretujú, čím sa 

rozvíja myslenie, zručnosti, názory a postoje žiaka.   

Umenie a kultúra obsahuje aj prvky, ktoré predmet prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, napr. dejepis, 

geografia, etická výchova a podobne. Niektoré témy je možné, podľa uváženia učiteľa prepájať s témami týchto 

predmetov.   

  

CIELE PREDMETU   

Žiaci   

 si kultivujú umeleckú, estetickú, vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť,   

 si rozširujú skúsenosti s aktívnou tvorbou v rámci projektov v oblasti rôznych druhov umení a médií,   rozlišujú 

hlavné umelecké a kultúrne smery, prúdy a druhy,   kriticky reflektujú na súčasnú ponuku vizuálnej kultúry a 

médií,   rozvíjajú si porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,   verbálne alebo umelecké interpretujú 

vlastné umelecké zážitky,   

 vyjadrujú vlastné myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom rôznych médií,   zaujímajú 

zodpovedný postoj k hodnotám národnej kultúry,   rešpektujú hodnoty a rozdiely kultúr 

iných národov,   a si rozvíjajú povedomie o vlastnej kultúrnej identite.   

  

Zaradené prierezové témy:   

Osobnostný a sociálny rozvoj   

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti   

Multikultúrna výchova  Mediálna 

výchova   

Ochrana života a zdravia  

  

Výchovné a vzdelávacie stratégie  Kľúčové 

kompetencie:   



 

 

1. Spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa   

- žiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie o významných umeleckých a kultúrnych dielach, pracovať s nimi, 

aby mohol lepšie porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, rozvíja tvorivé myslenie   

- žiak vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje a riadi 

vlastné učenie i vlastnú tvorivú činnosť, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a celoživotnému učeniu sa   

  

2. Spôsobilosť riešiť problémy    

- žiak vníma, rozpozná a pochopí problém, kreatívne rieši problém.   

  

3. Sociálne komunikačné spôsobilosti   

- žiak kreatívne vyjadruje svoje myšlienky, názory a emócie, vyjadruje sa kultivovane,   

- žiak sa účinne zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje, pričom toleruje a akceptuje názory 

iných   

  

4. Spôsobilosti sociálne a personálne   

- žiak účinne spolupracuje v skupine, ovplyvňuje kvalitu spoločnej tvorivej práce, chápe potrebu efektívne 

spolupracovať s druhými, vie prijať konštruktívnu kritiku   

  

5. Spôsobilosti občianske    

- žiak rozvíja svoju schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a kultúr, kultivuje svoju osobnosť   

  

6. Spôsobilosti pracovné   

- žiak sa učí vytrvalosti a trpezlivosti, pri tvorivej práci rozvíja svoje psychomotorické schopnosti a zručnosti  
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Učebné osnovy  
  

Umenie a kultúra – 1. ročník  – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  Prierezové témy  

 10  Kultúra a 

kultúrna 

tradícia  

kultúra – obsah pojmu z hľadiska niektorých 
sociohumanitných vied, funkcie, analýza 
(dominantná, alternatívna, marginálna kultúra 
a pod.),  
kultúrna tradícia,  kultúrna 

identita,  kultúrne povedomie,  

regionálna kultúra a pamiatky – 

poznávanie regiónu   

Digitálne zdokumentovať 

(formou denníka/digitálnej 

prezentácie) vybranú 

kultúrnu pamiatku. Vytvoriť 

vlastnú interpretáciu (posun, 

aktualizáciu) kultúrnej 

pamiatky, artefaktu, piesne 

alebo zvyku. Zhodnotiť 

význam a prínos vybranej 

kultúrnej pamiatky. 

Diskutovať o vplyve internetu 

(sociálnych médií) na 

formovaní kultúrnej tradície 

a identity.   

diskusia, výklad, 
individuálna práca, 
brainstorming, 
beseda, tvorba 
vlastných projektov, 
tvorba skupinových 
projektov, 
prezentácia  
projektov  

  

vyhľadávať a triediť 

informácie o významných 

umeleckých a kultúrnych 

dielach, pracovať s nimi; 

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  
rešpektovať a tolerovať 

hodnoty iných ľudí a kultúr; 

rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti  

 2   Historická 

kultúra a 

súčasnosť  

vysoká a nízka kultúra  tvorivé 
umenie a stredný prúd  
poklesnuté formy umenia  
konvencia a experiment   
subkultúry – zvyky, rituály, tradície, produkty   

Na rôznych príkladoch 
poukázať na kritériá vysokej a 
nízkej kultúry.  
Pomenovať znaky subkultúr. 

Porozprávať o príčinách 

vzniku subkultúr a vplyve 

subkultúr na dominantnú 

kultúru.   

 diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda  

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  
kreatívne vyjadrovať svoje 

myšlienky, názory; 

rešpektovať a tolerovať 

hodnoty iných ľudí a kultúr  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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 8   Každodenná 

kultúra – 

experimenty  

experimenty s materiálom rôznych umení a 

oblastí kultúrnej tvorby (videoklip, hudobno-

multimediálny klip, reklamný šot, dokument, 

VJ-ing, projection mapping a pod.),  

kooperácia v malom filmovom štábe (scenár, 

libreto, réžia, zvuk, scéna, telový  
dizajn, kostým, kamera, herectvo, produkcia, 
postprodukcia) , kultúrne predmety (úžitková, 
estetická a znaková funkcia),   
genealógia materiálnej kultúry , 
dizajn výrobkov,  transportdizajn,  
architektúra,   
junk art – umenie odpadu,  
recyklácia v materiálnom a kultúrnom zmysle   

Vytvoriť videoklip alebo 
reklamný šot zameraný na 
prezentáciu (školy, projektu, 
produktu a pod.). Na 
konkrétnych kultúrnych 
predmetoch interpretovať 
kultúrne súvislosti – 
staré/nové; 
zastarané/moderné, 
módne/vkusné/nevkusné, 
retro, inovatívne a pod. 
Vytvoriť inštaláciu, happening 
alebo predstavenie s rôznymi 
kultúrnymi predmetmi  
(artefaktmi),   

 

 diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda, tvorba 

vlastných projektov, 

tvorba skupinových 

projektov, 

prezentácia 

projektov 

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  

kreatívne riešiť problém; 

spolupracovať v skupine; 

rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti  

  4   Kultúra tela – 

kult tela  
kalokagatia – starogrécki myslitelia 

(Sokrates, Aristoteles, Sapfó), antické 

sochárstvo, renesančné umenie a pod.,  

zobrazovanie tela v súčasnom umení, vo 

filme, v reklame, v medicínskej ilustrácii...  

kult tela v športe –vizuálna reprezentácia 

športovcov, fanúšikov  a športových udalostí 

v rôznych médiách,  sexualita a ideál krásy v 

súčasnosti a v minulosti,   

špecifiká umeleckého prejavu mužov  

a žien,   

zdravý a nezdravý vzťah k vlastnému telu,  

ukážky – ideál krásy v rôznych kultúrach, telo v 

umení a v reklame, body art, súťaže krásy, 

tanec a pod.   

Tvorivo vyjadriť ideál mužskej 
alebo ženskej krásy. Na 
vybraných ukážkach 
porovnávať rôzne koncepcie 
v postoji k ľudskému telu v 
súčasnosti a v minulosti, 
resp. v rôznych kultúrach. 
Vytvoriť mediálnu 
prezentáciu ľubovoľnej 
športovej udalosti, módnej 
prehliadky, tanečného 
predstavenia, spoločenskej 
udalosti alebo verejnej akcie.   
  

 diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda, tvorba 

vlastných projektov, 

tvorba skupinových 

projektov, 

prezentácia 

projektov  

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  
kreatívne vyjadrovať svoje 

myšlienky, názory; 

rešpektovať a tolerovať 

hodnoty iných ľudí a kultúr; 

rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti, ochrana 

života a zdravia, 

mediálna výchova  
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 2   Móda  
a životný štýl  

telo a tvár v rôznych kultúrach (napr. prírodné 
národy a pod.),   
móda – praktická, estetická, erotická, 

identifikačná, diferenciačná  funkcia,   
vyjadrovacie a výrazové prostriedky 
odevného dizajnu,  sebapropagácia, 

sebavyjadrenie, individualita – odievanie, 
účesy,  líčenie, doplnky a úpravy tela ako 
forma komunikácie,  globalizácia v móde,  

móda a subkultúry,   
ukážky – experimentálne trendy, módne 

časopisy, televízia,  prehliadky, show   

Navrhnúť telový dizajn pre 

rôzne kultúrne žánre alebo 

spoločenské príležitosti. 

Vytvoriť vlastný návrh 
odevného dizajnu. 

Usporiadať módnu 

prehliadku (show). Porovnať 

súčasné a minulé štýly v 

odievaní.   
  

 diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda, tvorba 

vlastných projektov, 

tvorba skupinových 

projektov, 

prezentácia 

projektov  

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  
rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti, 

mediálna výchova  

 4  Vysoká a nízka 

kultúra  
vysoká a nízka kultúra,  tvorivé 

umenie a stredný prúd,   
Na rôznych príkladoch 

poukázať na kritériá  
diskusia, výklad, 

individuálna práca,  
vyhľadávať a triediť 

informácie o významných  
Multikultúrna 

výchova,  

   poklesnuté formy umenia,  konvencia a 
experiment,   
subkultúry – zvyky, rituály, tradície, produkty   

vysokej a nízkej kultúry.  

Pomenovať znaky subkultúr. 
Porozprávať o príčinách 
vzniku subkultúr a vplyve 
subkultúr na dominantnú 
kultúru.   
  

brainstorming, 

beseda  
umeleckých a kultúrnych 

dielach, pracovať s nimi; 

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú  

činnosť  

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

mediálna výchova  
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  6  Populárna 

a masová 

kultúra  

masová kultúra,   

produkty masovej kultúry – typológia,  masové 

médiá (print, TV, rozhlas, internet...) – žánre, 

formy,   
publikum – masa,  štandardizácia 

vedomia,   

mediálne formáty – telenovela, estrády, 
reality show, trilery, seriály a pod.  gýč, brak, 
kópia, falzifikát umenia v umení a v médiách,  

vkus a gýč,   

ľudia v populárnej kultúre – idol, vzor, norma; 
model, rola (celebrity, telebrity,  

športové hviezdy a pod.)   

Kriticky zhodnotiť vybrané 
produkty masovej kultúry. 
Prezentovať vlastný 
kultúrny/mediálny produkt 
(blog, webovú stránku, 
triedne/školské noviny,  
rozhlasovú reláciu). vo 

vybranom masmédiu. Na 

príkladoch rôznych 
mediálnych formátov vysvetliť 

fungovanie kritérií na 

rozlíšenie umeleckého diela a 

gýča. Vytvoriť  
vlastný scenár k vybranému 
mediálnemu  
formátu. Pripraviť 
prezentáciu/portfólio o 
svojom idole/vzore.   
  

diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda, tvorba 

vlastných projektov, 

tvorba skupinových 

projektov, 

prezentácia 

projektov  

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  

kreatívne riešiť problém; 

kreatívne vyjadrovať svoje 

myšlienky, názory;  
rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti, 

mediálna výchova  

 2   Reklama  reklama (ciele ekonomické, mocenské, 

náboženské, vzdelávacie, zábavné a 

informačné),   
psychologické pôsobenie reklamy  

(vzbudenie túžby),  cieľové skupiny,  osobná 

reklama – profil, status, osobná webová 

stránka (sociálne médiá), portfólio,  kultúra 

ako tovar,  reklamná kampaň kultúrneho 

produktu   

Interpretovať vybranú 
reklamu alebo reklamnú 
kampaň z hľadiska obsahu. 
Na konkrétnom príklade 
zdôvodniť využitie umenia v 
reklame. Pripraviť projekt 
prezentácie vlastnej 
myšlienky, nápadu. Vytvoriť 
koncept reklamy na vybraný 
kultúrny produkt.   
  

 diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda, tvorba 

vlastných projektov, 

tvorba skupinových 

projektov, 

prezentácia 

projektov  

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  
kreatívne vyjadrovať svoje 

myšlienky, názory;  

rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti, 

mediálna výchova  

 2  Elektro-nické 

médiá  
elektronické médiá – druhy, povaha, funkcie,   
nové médiá v súčasnom umení (vizuálne 

umenia, hudba),   

Prezentovať návrh  
vlastného edukačného 

projektu/aktivity v prostredí 

elektronických médií.   

diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda, tvorba  

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  

spolupracovať v skupine;  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj,  
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   sociálne médiá – kultúra, etiketa (správanie sa a 
komunikácia v prostredí) on-line komunít,   
umenie elektronických médií – ukážky 

(multimédiá, softvérové umenie, hry a pod.)  

   

  

vlastných projektov, 

tvorba skupinových 

projektov, 

prezentácia 

projektov  

rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti  

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti, 

mediálna výchova  

 2   Umelecké 

druhy  
umelecký druh (umelecká literatúra, výtvarné 

umenie, hudba, divadlo, audiovízia, úžitkové 

umenie, architektúra a pod.),  umelecké dielo 

a jeho funkcie,  vrstvy umeleckého diela 

(formálna, materiálová, tematická, 

významová, pragmatická)    

Zobraziť prostriedkami 
ktoréhokoľvek umeleckého 
druhu ľubovoľnú situáciu 
(motív). Priradiť umelecké 
dielo k umeleckému druhu.  
Rozlíšiť kombináciu 
umeleckých druhov v 
syntetických umeniach.   
  

 diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda  

vyhľadávať a triediť 

informácie o významných 

umeleckých a kultúrnych 

dielach, pracovať s nimi; 

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú  

činnosť  

  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj  

 2  Vyjadrovacie a 

výrazové 

možnosti 

rôznych 

umeleckých 

druhov  

vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy 

rôznych druhov umenia (rytmus, symetria, 

melódia, kompozícia, gradácia a pod.) a ich 

základné stavebné elementy (bod, čiara, 

plocha, tvar, farba a pod.),  vyjadrovacie 

prostriedky a tvorba výrazu,  techniky tvorby 

umeleckého diela (rôzne druhy umenia),   

médium – prostriedok medziľudskej 

komunikácie, prenos kultúrnych obsahov   

Porovnávať využitie 
analogického vyjadrovacieho 
alebo výrazového prostriedku 
vo vybraných umeleckých 
druhoch. Charakterizovať 
aspoň tri vyjadrovacie 
(výrazové) prostriedky v 
jednotlivých umeleckých 
druhoch. Vysvetliť pojem 
výraz výtvarného diela.   
  

diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda  

vyhľadávať a triediť 

informácie o významných 

umeleckých a kultúrnych 

dielach, pracovať s nimi; 

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú  

činnosť  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj  
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  4  Analýza a 
interpretácia  
umeleckého  
diela  

tvorba, percepcia, recepcia a interpretácia 
umeleckého diela,   
analýza umeleckého diela (základy semiotiky),  

znak, symbol, index, ikona, emotívne a 

hodnotové znaky (denotát, konotát a pod.),  

koncepcie a aspekty interpretácie umeleckého 

diela (historický, ikonografický, psychologický, 

sociálny, autorský...),  súvzťažnosť obsahových 

a formotvorných zložiek – význam a výraz,  

význam umeleckého diela (prirodzený, 

konvenčný, symbolický, morálny, 

transcendentný, alegorický a pod.),  verbálna 

interpretácia umeleckého diela, umelecká 

interpretácia vybraného diela – parafráza, 

posun, ozvláštnenie, persifláž a pod.   

Identifikovať funkcie 
vybraného umeleckého diela. 
Vysvetliť pojmy obsah a 
forma umeleckého diela.  
Porovnať intenzitu a 
rôznorodosť estetického 
zážitku z vnímania rôznych 
umeleckých diel a artefaktov. 
Verejne prezentovať 
verbálnu alebo umeleckú 
interpretáciu vybraného 
umeleckého diela alebo 
artefaktu.   
  

diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda, tvorba 

vlastných projektov, 

tvorba skupinových 

projektov, 

prezentácia 

projektov  

vyhľadávať a triediť 

informácie o významných 

umeleckých a kultúrnych 

dielach, pracovať s nimi; 

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  

kreatívne riešiť problém; 

spolupracovať v skupine; 

rešpektovať a tolerovať 

hodnoty iných ľudí a kultúr; 

rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti  

 4  Prevádzka v 

kultúre – 

prezentácia 

umenia  

kultúrne a umelecké inštitúcie – rozhovory s 

pracovníkmi rôznych kultúrnych a umeleckých 

inštitúcií,  formy prezentácie umenia (galérie, 

múzeá, výstavy, veľtrhy, festivaly, aukcie, 

koncerty, predstavenia a pod.),  reklama a 

marketing umenia,  prezentácia umenia v 

rôznych médiách  
(odborné časopisy, publikácie, show,  
happening, workshop, diskusia, kampaň a  

pod.),   

umelecká kritika,   

sociálny aspekt umenia: cieľové skupiny,  

úloha obecenstva,  mecenášstvo a 

sponzorstvo   

Slovne zhodnotiť zážitok z 
navštíveného kultúrneho 
alebo umeleckého podujatia. 
Objasniť vzťah medzi dielom 
a cieľovou skupinou. Vytvoriť 
prezentáciu alebo recenziu na 
vybrané umelecké dielo.   
  

diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda, tvorba 

vlastných projektov, 

prezentácia 

projektov  

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  

spolupracovať v skupine; 

rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti  
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 2  Hodnota 

umenia a trh s 

umením  

hodnota umenia (status, korisť, zberateľstvo, 

jedinečnosť, kapitalizácia),  vplyv technológií na 

funkciu a hodnotu umeleckého diela (hodnota a 

funkcia originálu, reprodukcia, kópia, falzifikát, 

plagiát a pod.),   
ukážky – katalógy výstav, sprievodné 

materiály k festivalom, akciám, koncertom, 

kultúrnym podujatiam, informácie na 

internete, sociálnych sieťach a pod.,  trh s 

umením (história a súčasnosť),  aukcie,   
návštevy rôznych kultúrnych a umeleckých 

podujatí (výstava, koncert, show, festival, 

klubová akcia, film o filme, workshop, diskusia, 

happening a pod.)   

Zdôvodniť svoj názor na 
hodnotu umeleckého diela. 
Porovnať rozdiely v 
zhodnocovaní jednotlivých 
druhov umení. Vyjadriť svoj 
názor na repatriáciu 
vybraných umeleckých diel. 
Na vybranom umeleckom 
diele alebo artefakte vysvetliť 
podiel umeleckého trhu na 
jeho úspechu, respektíve 
neúspechu. Porovnať spôsob 
ekonomického zhodnotenia a 
kultúrneho významu diel 
masovej  
produkcie a 
experimentálneho umenia.   
  

diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda  

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť;  

spolupracovať v skupine  

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

mediálna výchova  

 12  Poznávanie 

umenia  
umelecké dielo (v rôznych druhoch umenia),   
umelecké slohy, smery a štýly,  umenie 
ako mágia, predmet kultu, poznania, 
zábavy a pod.,   

irónia, komika, hra, vážnosť v umení,  
umelecké stratégie na princípe 
privlastnenia – apropriácia (citácia, 
parafráza, intervencia, transformácia),  
umenie a veda (prírodné, spoločenské, 
humanitné a pod.),  umenie pre umenie 
(l`art pour l`art),  umenie a jeho 
mimoumelecké funkcie  

(spoločenské, morálne a pod.)   

Na príklade poukázať na 

paralely umenia a iných 

oblastí kultúrnej tvorby 

spoločnosti. Priradiť 

konkrétny umelecký druh ku 

slohovému obdobiu, smeru a 

štýlu. Pomenovať historické 

slohy umenia v ich časovej 

následnosti. Formou portfólia 

dokumentovať vo vybraných 

umeleckých médiách rôzne 

druhy umenia 

diskusia, výklad, 

individuálna práca, 

brainstorming, 

beseda, tvorba 

vlastných projektov, 

tvorba skupinových 

projektov, 

prezentácia 

projektov 

vyhľadávať a triediť 

informácie o významných 

umeleckých a kultúrnych 

dielach, pracovať s nimi; 

organizovať a riadiť vlastné 

učenie i vlastnú tvorivú 

činnosť; spolupracovať v 

skupine; rešpektovať a 

tolerovať hodnoty iných ľudí a 

kultúr; rozvíjať svoje 

psychomotorické schopnosti a 

zručnosti 

Multikultúrna 

výchova, 

osobnostný a 

sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti  

  

  

  

  

  



 

 

Telesná a športová výchova  
  

  

Telesná a športová výchova 

  1.A 2.A 3.A 4.A 

ŠKVP 2 2 2 2 

Časová dotácia za 
šk. rok 

66 66 66 66 

 
 

Charakteristika predmetu  
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej 

starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k 

zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom 

prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych 

základoch zdravého 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   činnostiach 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  telovýchovnými 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 telesnej 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 

pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej 

výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z 

telesnej výchovy a zo športu (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 

výkonnosti 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 

spoluorganizovania 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 

prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú 

procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a 

činnosti. Za kľúčové kompetencie  sa  považujú  –  komunikácia  v  materinskom   jazyku,   komunikácia  v cudzích  

jazykoch,  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 kompetencie a kultúrne  
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Učebné osnovy  
  

Telesná a športová výchova – dievčatá – 1.ročník  – inovovaná  
 

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

  10  ATLETIKA (21)  
Beh   
-prerušovaný beh s chôdzou, 
technika behu  

-bežecká abeceda, polohy 

nízkeho štartu  

-beh 100m na čas, odrazové 

cvičenia  

-beh 500m -beh 

100m čas  

-prekážkový beh  

Hod granátom - nácvik hodu 

granátom -hod granátom Vrh 

guľou - prípravné cvičenia, 

technika, nácvik  

-zdokonalenie vrhu guľou  

-vrh guľou na výkon  Skok 

do diaľky - nácvik skoku 

do diaľky  

-skok do diaľky na výkon Skok 

do výšky - nácvik skoku do 

výšky  

-zdokonalenie skoku do výšky  

-skok do výšky výkon  

-základná terminológia a 
systematika atletických  
disciplín  

-technika atletických disciplín  

-základné pravidlá súťaženia a 

rozhodovania atletických súťaží  

-organizácia 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 
výkonom osvojované  
atletické disciplíny s 
prihliadnutím na svoje 
individuálne predpoklady  

-vybrať vhodné atletické 

prostriedky pre rozvoj svojich 

kondičných a koordinačných 

schopností  
-rozvoj pohybovej zdatnosti -
zapojiť sa ako pomocník do 
organizácie a rozhodovania 
súťaží  
-uplatňovať zásady fair play ako 
súťažiaci, rozhodca, organizátor 
a divák  

-zhodnotiť zaťaženie podľa 

pulzovej frekvencie -reálne 

prijímať výhry aj  
prehry  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  
- exkurzia  

  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  
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  6  VOLEJBAL  
-postoj, streh, technika 

odbíjania lopty prstami -

zdokonaľovanie odbíjania  
lopty prstami  
-hra 2:2  

-technika odbíjania lopty 
obojruč zospodu (bágrom), 
podanie jednoruč zhora a 
zospodu  

-zdokonaľovanie odbíjania lopty 

bágrom, prstami, podania. HK 

príjem podania. Riadená hra 

družstiev- dodržiavanie pravidiel  

-zdokonaľovanie HČJ, nácvik HK 
útok po nahrávke, riadená hra.  

-hra družstiev 6:6 podľa  

pravidiel  

-kontrolné cvičenie (2hod) 

-systematika herných 
činností, základná 
terminológia  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy -herný výkon v 
športovej hre, hodnotenie 
športového výkonu  

-funkcie hráčov na jednotlivých 
postoch -základné pravidlá hry -
organizácia jednoduchej súťaže 
(rozhodcovia, časomerači, 
zapisovatelia, pozorovatelia a 
pod.)  
 

Žiak vie:  

-zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich 
individuálnych predpokladov  

-vykonať ukážku HČJ   

-tvorivo aplikovať pohybové 

zručnosti v hre, zápase 

dohodnúť sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) vedúcej k 

úspechu družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň pohybových 

zručností (sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na ich 

zlepšenie  

-zapojiť sa do rozhodovania a 
organizácie zápasu  

-využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti -konať v 

duchu fair play, reálne 

prijímať výhry aj prehry  

 

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ  

zdokonaľovanie 
-hodnotenie 
výkonu a 
klasifikácia -
nácvik hernej 
kombinácie  
- video  

 

Spôsobilosť k 

celoživotnému učeniu 

sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové 

možnosti -je tolerantný 

k neúspechom svojich 

spolužiakov  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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  ŠPORTOVÁ  
GYMNASTIKA(18)  
-opakovanie akrobacie kotúle a 

stojky zo ZŠ, zistenie úrovne  

-akrobacia - kotúle, stojky -
akrobacia - kotúle, stojky - 
obmeny a väzby, hrazda - 
základné polohy, náskoky, 
zoskoky  
-akrobacia - kotúle, stojky, 
premet bokom., hrazda - výmyk  
-akrobacia - nácvik krátkej 

zostavy, hrazda - výmyk -

akrobacia - precvičovanie 

zostavy, zdokonaľovanie 

cvičení na hrazde -kontrola - 

zostava z akrobacie a cvičení 

na  
hrazde  

-preskok - prípravné cvičenia, 

technika roznožky a skrčky, 

cvičenia na kladine  

-preskok - roznožka, skrčka, 

odbočka, cvičenia na kladine -

kontrola preskoky a kladina 

-zásady držania tela, správne 

držanie tela, chybné držanie 

tela  
-základné názvoslovie 

telesných cvičení -pohybové 

prostriedky všeobecnej 

gymnastiky -prípravné, 

imitačné cvičenie,  

metodický postup osvojovania 

a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, 

väzieb  
-zdravotne orientovaná 

zdatnosť, pohybový režim  

-pozitívny životný štýl -disciplíny 

a cvičebný obsah športovej 

gymnastiky žien, športového 

aerobiku, modernej gymnastiky, 

gymteamu  

-zásady motorického učenia v 

gymnastických športoch, 

organizácia pretekov  

-zásady bezpečného správania, 

dopomoc, záchrana pri cvičení 

Žiak vie:  

-charakterizovať základné 

gymnastické športy -správne 

pomenovať osvojované 

cvičebné polohy, pohyby a 

cvičebné tvary -prakticky 

ukázať základné cvičebné 

tvary, imitačné cvičenia, 

prípravné cvičenia a predviesť 

krátku zostavu s prihliadnutím 

na svoje individuálne 

predpoklady  

-poskytnúť dopomoc a 
záchranu  

-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 gymnastiky do 

svojho pohybového režimu  

 

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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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 2  MODERNÉ TANCE.(8)  

-tanečné kroky, obraty, skoky, 
postoje, pohyby paží, hlavy,  
hrudníka a bokov -pohybové 
motívy na modernú hudbu  
-individuálna pohybová väzba na 
hudbu  
-kolektívna príprava, nácvik 
pohybovej skladby na modernú 
hudbu  

-zdokonaľovanie pohybovej 
skladby  
-pohybová skladba- vystúpenie, 

hodnotenie  

-základná terminológia -tanečné 

kroky, obraty, postoje, skoky, 

pohyby hlavy, hrudníka, bokov, 

paží -individuálna a kolektívna 

pohybová väzba na modernú 

hudbu  
-pohybová skladba na modernú 

hudbu  

Žiak vie:  

-vytvoriť pohybový motív na 
vybranú hudbu  

-ohodnotiť pohyb na hudbu z 

hľadiska svojho vnímania a 

prežívania  

-podieľať sa spoluprácou na 
tvorbe pohybovej skladby  
  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -

pohybové 

demonštrácie -

hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  

  

 3 POSILŇOVANIE  
-zásady správania sa v 

posilňovni, posilňovanie s 

vlastným telom  

-hlavné princípy rozvoja sily, 

dýchanie a správna technika 

základných cvičení s činkami 

alebo na posilňovacích strojoch  

-cvičenia na stanovištiach  
(2hod)  
-kruhový tréning  

(2hod)  

  

-základná terminológia  

-cvičenia s náčiním, s vlastným 

telom (jednotlivo, vo 

dvojiciach) -všeobecný 

kondičný program  
-vytrvalostno-silový program  

-strečingové cvičenia -relaxačné 

a dýchacie cvičenia  

  

Žiak vie:  

-prakticky ukázať techniku 

posilňovacích cvičení -odborne 

pomenovať vykonávané 

posilňovacie cvičenia  

-vybrať vhodné cvičenia na 

rozvoj a posilnenie konkrétnych 

svalových partií -vysvetliť 

význam rozohriatia,  

rozcvičenia a strečingových, 
kompenzačných  

i relaxačných a dýchacích   

  

-názorná ukážka  
-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach  
  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného správania 

a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch 

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

  5  BASKETBAL.(14)  
-hra - zistenie úrovne, 
opakovanie pravidiel  

-držanie lopty, prihrávky, streľba 

z miesta, uvoľňovanie  

sa s loptou - dribling -

-základná terminológia, 

systematika herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy  

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -viesť 

kondičnú prípravu, základné 

kondičné a koordinačné 

schopnosti -prihrávku jednou 

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ  

zdokonaľovanie 
-hodnotenie 

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného správania 

a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
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zdokonaľovanie HČJ -hra 

družstiev  
-streľba z pohybu dvojtaktom, 

bránenie hráča s loptou a bez 

lopty, dribling-zmeny smeru, HK 

„hoď a bež“  

-zdokonaľovanie HČJ a HK -hra 

družstiev-osobná obrana, 

vedenie zápisu, rozhodovanie  

-zdokonaľovanie HČJ,HK pri 

prečíslení 2:1, 3:2  

-kontrolné cvičenia (2hod)  

 

herný výkon v basketbale -
funkcie hráčov na jednotlivých 
postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

 

rukou od pleca, dribling  

-ovláda streľbu zhora z 
miesta, z krátkej 
vzdialenosti  

-brániť hráča bez lopty a s 
loptou  
 

výkonu a 
klasifikácia -
nácvik hernej 
kombinácie  
- video  

 

medziosobných vzťahoch  

-efektívne spolupracuje v 

skupine, uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoločných 

cieľov Spôsobilosť k 

celoživotnému učeniu sa: -

kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďaľšie 

rozvojové  

možnosti  
-je tolerantný k neúspechom 

svojich spolužiakov 

zdravia 
Regionálna 
výchova  
 

  2 TELESNÁ ZDATNOSŤ  
A POHYBOVÁ  
VÝKONNOSŤ.(8)  
-VPV vstupné testy  

-VPV výstupné testy  
Batéria motorických testov.  

Člnkový beh  

Sed, ľah  

12min  

Skok z miesta  

Výdrž v zhybe  

  

-kondičné a koordinačné 
schopnosti (systematika, 
metódy rozvoja, diagnostika)   

-telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť -zaťažovanie v TV 

procese - aeróbna a anaeróbna 

činnosť - meranie zaťaženia 

pomocou pulzovej frekvencie  

-sabahodnotenie  

  

Žiak vie:  

-rozvíjať silu rôznych svalových 

skupín s využitím viacerých 

pohybových prostriedkov  

-charakterizovať zásady rozvoja 

a rozdiel vo vykonávaní cvičení 

na rozvoj rýchlosti a vytrvalosti 

-dokáže preukázať zmenu  
rozvoja rýchlosti a vytrvalosti  

-princípy hodnotenia a 

rozvoja koordinačných 

schopností  

-zhodnotiť svoju motorickú  

úroveň  

-porozumieť svojmu 

fyzickému potenciálu a 

možnostiam zlepšeniam 

telesnej zdatnosti a 

pohybovej výkonnosti  

-si vytvoriť individuálny 
program rozvoja pohyb. 
Schopností  

-názorná ukážka -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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-prezentovať vzťah k pohybu  
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4  POZNATKY Z TELESNEJ 

VÝCHOVY A ŠPORTU.  

  

-bezpečnosť a hygiena v 
TSV  

„Poučenie o bezpečnosti a 

správaní sa na hodinách 

telesnej výchovy“  
-formy pohybovej aktivity  

v režime dňa  

-úloha rozcvičenia pred 

pohybovou aktivitou -

význam životosprávy pre 

pohybový výkon,vplyv  
fajčenia, alkoholu, omamných 
látok,  
zakázaných látok na zdravie a 

pohybový výkon -telesné 

zaťaženie, jeho meranie a 

vyhodnocovanie pomocou 

pulzovej frekvencie -

systematika a diagnostika 

pohybových schopností -
telesný vývin a jeho diagnostika  

-účinky pohybovej aktivity na 
organizmus, význam pohybu  
pre zdravie  

-prvá pomoc pri drobných 

poraneniach – 

olympionizmus - história, 

myšlienky,  symbolika, 

úspechy našich -správne 

držanie tela  
-odborná terminológia v TC -

technika, taktika, metodika 

pohybovej činnosti  

Žiak vie:  

-odôvodniť potrebu cvičenia pre 
pohybový výkon  

-vymenovať negatívne dôsledky 

alkoholu, fajčenia a omamných 

látok na zdravie a pohybovú 

výkonnosť  

-vymenovať základné pohybové 

schopnosti -poskytnúť prvú 

pomoc pridrobných poraneniach 

-odmerať si pulz na dvoch 

tlakových bodoch  

-charakterizovať základné 

myšlienky olympizmu -

vymenovať najúspešnejších 

našich športovcov na poslednej 

olympiáde -dodržiavať základné 

hygienické návyky pri 

telovýchovnej činnosti -odborne 

pomenovať všetky základné 

osvojované pohybové činnosti v 

TC -prezentovať základné 

pravidlá súťaženia, hier 

osvojovaných pohybových 

činností v TC   

  

-názorná ukážka  

-kniha športu  

-video  

  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďaľšie rozvojové  

možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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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4  VŠEOBECNÁ  

GYMNASTIKA  
-prípravné,  a imitačné cvičenia  

-kompenzačné cvičenia  

-cvičenia kondičnej gymnastiky-

statické a dynamické, bez 

náčinia a s náčiním, na náradí -

základná gymnastikaakrobacia 

skoky a obraty ,cvičenia na 

náradí, cvičenia s náčiním, 

relaxačné a dychové cvičenia  

-rytmická gymnastika 

takovanie na hudbu 

Žiak vie:  

 -pripraviť a prakticky viesť 

všeobecné rozcvičenie -vykonať 

ukážku osvojovaných cvičení 

optimálnou technikou 

primerane svojím  
individuálnym predpokladom  

  

- názorná ukážka  

  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďaľšie rozvojové  

možnosti  
-je tolerantný k neúspechom 

svojich spolužiakov  

 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna 

výchova  
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6  HÁDZANÁ  -prípravné cvičenia a 
pohybové hry, vybíjaná  

-kondičné cvičenia -základná 

terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon v 
hádzanej  

-funkcie hráčov na jednotlivých 
postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

Žiak vie:  

- správne pomenovať, 

popísať, prakticky ukázať, v 

hre uplatniť techniku 

základných herných činností 

jednotlivca a využiť herné 

kombinácie.  -vzbudiť 

pozitívny vzťah k športovým 

hrám  

-vedieť prihrávku jednou rukou 

od pleca s veľkým náprahom, 

dribling, streľbu zhora z miesta, 

skokom do bránkoviska, 

obsadzovanie útočníka bez 

lopty s loptou  

-vedieť vysvetliť základné 

pravidlá hádzanej a 

prehadzovanej, 

charakterizovať zásady fair – 

play. Dosiahnuť optimálnu 

úroveň hernej výkonnosti, 

ktorá umožňuje hrať zápasy  

podľa pravidiel  

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu 

svojho individuálneho 

športového výkonu a aj výkonu 

svojho  družstva.  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ  

zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
nácvik hernej 
kombinácie  
- video  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať  sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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  

  

P 
R  

I   
E  
B  

E  

Ž  
N 

E  

2  KORČUĽOVANIE  

  
-jazda vpred, vzad, prekladanie, 

zastavenie, pribrzdenie, obraty -

pohybové hry na ľade  

  

Žiak vie:  
Premiestňovať sa špecifickou 

činnosťou po ľade s ohľadom  

na svoje individuálne  

predpoklady  

  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  

-skupinová práca  

  

  

  

  

  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať  sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  
života  
a zdravia  
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6  BEDMINTON  

  
-forhendový úde  

-bekendový úder  
-priamy úder  

-podanie  

-hra bez siete aj ponad sieť na 
ihrisku  

-kondičné cvičenia  

  

Žiak vie:  

Hrať podľa upravených  
pravidiel  

  

  

  

  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  
-skupinová práca  

  

  

  

  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať  sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny 
rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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6  STOLNÝ TENIS  

  
-forhendový, bekendový, 

priamy úder, podanie -hra 

bez siete aj ponad sieť  

-hra s upravenými pravidlami  

  

Žiak vie:  
Hrať podľa upravených  

pravidiel  

  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  

-skupinová práca  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  
života a 

zdravia  
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 PLÁVANIE (min 10 h)  -základný plavecký výcvik - 
plavecký kurz  

-zdokonaľovací plavecký výcvik - 
plavecký kurz  
  

    

Žiak vie:  
-charakterizovať, opísať 
základné plavecké spôsoby  

-vykonať ukážku jedného 

plaveckého spôsobu -preplávať 

minimálne 50m  

  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  

-skupinová práca  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných 

vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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  LYŽOVANIE  

  
-základný lyžiarsky a 
snovbordový výcvik - kurz  

-zdokonaľovací lyžiarsky  a 
snovbordový výcvik  
  

Žiak vie.  

-charakterizovať, opísať postoje 
,pohyby na lyžiach, snovborde  

-podľa svojich individuálnych 
schopností  zvládnuť jazdu v 
jednoduchom teréne  
  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  

-skupinová práca  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných 

vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny 
rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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4  CVIČENIA VPRÍRODE  -turistika alebo cykloturistika -
stavanie stanov, zakladanie 
ohniska  
-orientácia v teréne pomocou 
mapy a buzoly  

-preskakovanie prekážok, 

podliezanie preliezanie,  

Žiak vie:  

-správať sa tak aby 

neznečisťoval a neničil svoje 

prírodné prostredie -sa 

presúvať rôznymi spôsobmi 

lokomócie v teréne -založiť 

oheň rôzneho typu  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 

zdravia  

N 

E  
  rúčkovanie, dvíhanie a nosenie 

predmetov, hádzanie a 
vrhanie, preťahy a pretlaky -

zábavné hry v prírode  

-pochod podľa mapy  

a buzoly -poskytnutie 
PP  
-jazda na bicykli, dopravné 

značky  

-nájsť svoje stanovište na mape 

a určiť smer presunu - azimut  

-určiť svetové strany v teréne  

-poskytnúť PP pri drobných 
poraneniach  

-pohybovať sa podľa pravidiel 
cestnej premávky  

-prezentovať navštívené lokality, 

oblasti, pamiatky  

 v medziosobných vzťahoch  

-efektívne spolupracuje v 

skupine, uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoločných 

cieľov  
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Telesná a športová výchova – chlapci – 1.ročník  – inovovaná  

  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

 10  ATLETIKA  
Beh  
-prerušovaný beh s chôdzou, 
technika behu  

-bežecká abeceda, polohy nízkeho 

štartu  

-beh 100m na čas, odrazové 

cvičenia  

-beh 500m  

-beh 100m čas  

-prekážkový beh  

Hod granátom- nácvik hodu 

granátom -hod granátom Vrh 

guľou- prípravné cvičenia, 

technika, nácvik  

-zdokonalenie vrhu guľou  

-vrh guľou na výkon   
Skok do diaľky- nácvik skoku  

do diaľky  

-skok do diaľky na výkon  
Skok do výšky- nácvik skoku do 

výšky  

-zdokonalenie skoku do výšky  

-skok do výšky výkon 

-základná terminológia a 
systematika atletických  
disciplín  

-technika atletických disciplín  

-základné pravidlá súťaženia a 

rozhodovania atletických súťaží  

-organizácia 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 
výkonom osvojované  
atletické disciplíny s 
prihliadnutím na svoje 
individuálne predpoklady  

-vybrať vhodné atletické 

prostriedky pre rozvoj svojich 

kondičných a koordinačných 

schopností  
-rozvoj pohybovej zdatnosti -
zapojiť sa ako pomocník do 
organizácie a rozhodovania 
súťaží  
-uplatňovať zásady fair play ako 
súťažiaci, rozhodca, organizátor 
a divák  

-zhodnotiť zaťaženie podľa 

pulzovej frekvencie -reálne 

prijímať výhry aj prehry  

 

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  
- exkurzia  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  
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  6  VOLEJBAL  
-postoj, streh, technika 

odbíjania lopty prstami -

zdokonaľovanie odbíjania  

lopty prstami  

-hra 2:2  
-technika odbíjania lopty 
obojruč zospodu (bágrom), 
podanie jednoruč zhora a 
zospodu  

-zdokonaľovanie odbíjania lopty 

bágrom, prstami, podania. HK 

príjem podania. Riadená hra 

družstiev - dodržiavanie pravidiel  

-zdokonaľovanie HČJ, nácvik HK 
útok po nahrávke, riadená hra.  

-hra družstiev 6:6 podľa  

pravidiel  

-kontrolné cvičenie (2hod)  

-systematika herných 
činností, základná 
terminológia  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy  
-herný výkon v športovej hre, 
hodnotenie športového výkonu  

-funkcie hráčov na jednotlivých 

postoch -základné pravidlá hry -

organizácia jednoduchej súťaže 

(rozhodcovia, časomerači, 

zapisovatelia, pozorovatelia a 

pod.)  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich 
individuálnych predpokladov  

-vykonať ukážku HČJ   

-tvorivo aplikovať pohybové 

zručnosti v hre, zápase -

dohodnúť sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) vedúcej k 

úspechu družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň pohybových 

zručností (sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na ich 

zlepšenie -zapojiť sa do 

rozhodovania a organizácie 

zápasu  

-využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti -konať v 

duchu fair play, reálne 

prijímať výhry aj prehry  

  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ  

zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
nácvik hernej 
kombinácie  
- video  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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  

  

 6  ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA  
-opakovanie akrobacie kotúle a 

stojky zo ZŠ, zistenie úrovne  

-akrobacia- kotúle, stojky -
akrobacia- kotúle, stojky- obmeny 
a väzby, hrazda- základné polohy, 
náskoky, zoskoky  
-akrobacia- kotúle, stojky, 
premet bokom., hrazda- výmyk  
-akrobacia- nácvik krátkej 

zostavy, hrazda- výmyk -

akrobacia- precvičovanie  

-zásady držania tela, správne 
držanie tela, chybné držanie tela  
-základné názvoslovie telesných 

cvičení -pohybové prostriedky 

všeobecnej gymnastiky -

prípravné, imitačné cvičenie,  

metodický postup osvojovania 

a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, 

väzieb  
-zdravotne orientovaná  

Žiak vie:  

-charakterizovať základné 

gymnastické športy -správne 

pomenovať osvojované 

cvičebné polohy, pohyby a 

cvičebné tvary -prakticky 

ukázať základné cvičebné 

tvary, imitačné cvičenia, 

prípravné cvičenia a predviesť 

krátku zostavu s prihliadnutím 

na svoje individuálne 

predpoklady  

-poskytnúť dopomoc a 

záchranu  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 
prijíma spätnú väzbu a 
uvedomuje si svoje ďaľšie 
rozvojové  

možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna 
výchova  
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  zostavy, zdokonaľovanie cvičení 

na hrazde  

-kontrola- zostava z akrobacie a 

cvičení na hrazde preskok- 

prípravné cvičenia, technika 

roznožky a skrčky, cvičenia na 

kruhoch  

-preskok- roznožka, skrčka, 

odbočka, cvičenia na kruhoch -

kontrola preskoky a kladina  

zdatnosť, pohybový režim  

-pozitívny životný štýl -disciplíny 

a cvičebný obsah športovej 
gymnastiky žien, športového 

aerobiku, modernej gymnastiky, 

gymteamu  

-zásady motorického učenia v 

gymnastických športoch, 

organizácia pretekov  

-zásady bezpečného 

správania, dopomoc, 

záchrana pri cvičení  

-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 gymnastiky 

do svojho  

pohybového režimu  

  

 a korigovať dôsledky 

vlastného správania a 

konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje v 

skupine, uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoločných 

cieľov  

 

  2  MINIFUTBAL.  

-hra družstiev  

-herné činnosti jednotlivca, hra  

družstiev Hra 

družstiev  

-hra družstiev  

-zdokonaľovanie HČJ, hra  

-hra družstiev  

  

-základná terminológia, 

systematika herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon vo 
futbale  

-funkcie hráčov na jednotlivých 
postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -viesť 

kondičnú prípravu  

-prihrávky, spracovanie lopty  
-ovláda streľbu z miesta, z 
krátkej vzdialenosti  

-obsadzovanie hráča s a bez 
lopty  

-taktiky družstva  

-dodržiavať pravidlá hry -

prijímať reálne výhry aj  

prehry, konať fair play  

  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -

pohybové 

demonštrácie -

hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť k celoživot. 

učeniu sa:  -je tolerantný 

k neúspechom svojich 

spolužiakov  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje v 

skupine, uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní  

cieľov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  
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 3 POSILŇOVANIE.  
-zásady správania sa v 

posilňovni, posilňovanie s 

vlastným telom  

-hlavné princípy rozvoja sily, 

dýchanie a správna technika 

základných cvičení s činkami 

alebo na posilňovacích strojoch  

-cvičenia na stanovištiach (2hod)  

-kruhový tréning  

(2hod)  

 

-základná terminológia  

-cvičenia s náčiním, s vlastným 

telom (jednotlivo, vo 

dvojiciach) -všeobecný 

kondičný program  
-vytrvalostno-silový program  

-strečingové cvičenia -relaxačné 

a dýchacie cvičenia  

Žiak vie:  

-prakticky ukázať techniku 

posilňovacích cvičení -odborne 

pomenovať vykonávané 

posilňovacie cvičenia  

-vybrať vhodné cvičenia na 
rozvoj a posilnenie konkrétnych 
svalových partií -vysvetliť 
význam rozohriatia, rozcvičenia 
a strečingových, 
kompenzačných  
i relaxačných a dýchacích   

 

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach  
  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
Spôsobilosť k celoživot. 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
- je tolerantný k neúspechom 

svojich spolužiakov 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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  5  BASKETBAL.  
-hra- zistenie úrovne, opakovanie 
pravidiel  

-držanie lopty, prihrávky, streľba z 

miesta, uvoľňovanie  

sa s loptou- dribling -

zdokonaľovanie HČJ  

-hra družstiev  

-streľba z pohybu dvojtaktom, 

bránenie hráča s loptou a bez 

lopty, dribling- zmeny smeru, HK 

„hoď a bež“  

-zdokonaľovanie HČJ a HK -hra 

družstiev- osobná obrana, 

vedenie zápisu, rozhodovanie  

-zdokonaľovanie HČJ,HK pri  

prečíslení 2:1, 3:2  

-kontrolné cvičenia (2hod)  

-základná 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 jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ  

-viesť kondičnú prípravu, 

základné kondičné a 

koordinačné schopnosti -

prihrávku jednou rukou od 

pleca, dribling  

-ovláda streľbu zhora z 
miesta, z krátkej 
vzdialenosti  

-brániť hráča bez lopty a s 
loptou  
  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ  

zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
nácvik hernej 
kombinácie  
- video  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje v 

skupine, uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoločných 

cieľov Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  

  

  2  TELESNÁ ZDATNOSŤ   
A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ.  
-VPV vstupné testy  
-VPV výstupné testy  
Batéria motorických testov.  

Člnkový beh  

Sed. ľah  
12min  

-kondičné a koordinačné 
schopnosti (systematika, metódy 
rozvoja, diagnostika)   

-telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť -zaťažovanie v TV 

procese- aeróbna a 

anaeróbna činnosť- meranie 

zaťaženia  

Žiak vie:  

-rozvíjať silu rôznych svalových 
skupín s využitím viacerých 

pohybových prostriedkov  

-charakterizovať zásady rozvoja 

a rozdiel vo vykonávaní cvičení 

na rozvoj  

-názorná ukážka -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

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  
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  Skok z miesta  

Výdrž v zhybe  

  

pomocou pulzovej frekvencie  

-sebahodnotenie  

  

rýchlosti a vytrvalosti -dokáže 

preukázať zmenu  

rozvoja rýchlosti a vytrvalosti  
-princípy hodnotenia a 

rozvoja koordinačných 

schopností  

-zhodnotiť svoju motorickú  

úroveň  

-porozumieť svojmu 

fyzickému potenciálu a 

možnostiam zlepšeniam 

telesnej zdatnosti a 

pohybovej výkonnosti  

-si vytvoriť individuálny 
program rozvoja pohyb. 
Schopností  

-prezentovať vzťah k pohybu  

 -je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  
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P 

R  
I  
E 

B 

E  
Ž 
N 
E  

4  POZNATKY Z TELESNEJ 

VÝCHOVY A ŠPORTU.  

  

-bezpečnosť a hygiena v 
TSV  

„Poučenie o bezpečnosti a 

správaní sa na hodinách 

telesnej výchovy“  
-formy pohybovej aktivity v 

režime dňa  

-úloha rozcvičenia pred 

pohybovou aktivitou -

význam životosprávy pre 

pohybový výkon, vplyv  
fajčenia, alkoholu, omamných 
látok, zakázaných látok na 
zdravie a pohybový výkon  

-telesné zaťaženie, jeho meranie 
a vyhodnocovanie pomocou 
pulzovej frekvencie -systematika 
a diagnostika pohybových 
schopností -telesný vývin a jeho 
diagnostika  

-účinky pohybovej aktivity na 
organizmus, význam pohybu 
pre zdravie  
-prvá pomoc pri drobných 

poraneniach- olympionizmus- 

história, myšlienky, symbolika, 

úspechy našich  

-správne držanie tela  
-odborná terminológia v TC -

technika, taktika, metodika 

pohybovej činnosti 

Žiak vie:  

-odôvodniť potrebu cvičenia pre 
pohybový výkon  

-vymenovať negatívne dôsledky 

alkoholu, fajčenia a omamných 

látok na zdravie a pohybovú 

výkonnosť  

-vymenovať základné pohybové 

schopnosti -poskytnúť prvú 

pomoc pridrobných poraneniach 

-odmerať si pulz na dvoch 

tlakových bodoch  

-charakterizovať základné 

myšlienky olympizmu -

vymenovať najúspešnejších 

našich športovcov na poslednej 

olympiáde -dodržiavať základné 

hygienické návyky pri 

telovýchovnej činnosti -odborne 

pomenovať všetky základné 

osvojované pohybové činnosti v 

TC -prezentovať základné 

pravidlá súťaženia, hier 

osvojovaných pohybových  

činností  

 

názorná ukážka  

  

-kniha športu  

  

-video  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 
prijíma spätnú väzbu a 
uvedomuje si svoje ďaľšie 
rozvojové  

možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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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E 
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E  
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E  

 4 VŠEOBECNÁ  GYMNASTIKA  
  

-prípravné,  a imitačné cvičenia  

-kompenzačné cvičenia  

-cvičenia kondičnej gymnastiky- 

statické a dynamické, bez 

náčinia a s náčiním, na náradí -

základná gymnastika- akrobacia 

skoky a obraty ,cvičenia na 

náradí, cvičenia s náčiním, 

relaxačné a dychové cvičenia  

-rytmická gymnastika taktovanie 

na hudbu  

Žiak vie:  

 -pripraviť a prakticky viesť 

všeobecné rozcvičenie -vykonať 

ukážku osvojovaných cvičení 

optimálnou technikou 

primerane svojím  
individuálnym predpokladom  

  

  

-názorná ukážka  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

P 
R  
I   

E  
B  
E  
Ž  

N 

E  

6 HÁDZANÁ  -prípravné cvičenia a 
pohybové hry, vybíjaná  

-kondičné cvičenia -základná 

terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon v 
hádzanej  

-funkcie hráčov na jednotlivých 
postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

Žiak vie:  

- správne pomenovať, 

popísať, prakticky ukázať, v 

hre uplatniť techniku 

základných herných činností 

jednotlivca a využiť herné 

kombinácie.  -vzbudiť 

pozitívny vzťah k športovým 

hrám  

-vedieť prihrávku jednou rukou 

od pleca s veľkým náprahom, 
dribling, streľbu zhora z miesta, 

skokom do bránkoviska, 
obsadzovanie útočníka bez 

lopty s loptou  

-vedieť vysvetliť základné 
pravidlá hádzanej a 
prehadzovanej, charakterizovať 
zásady fair  

– play. Dosiahnuť optimálnu 

úroveň hernej výkonnosti, 

ktorá umožňuje  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ  

zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
nácvik hernej 
kombinácie  
- video  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať  sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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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    hrať zápasy podľa pravidiel  

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu 

svojho individuálneho 

športového výkonu a aj výkonu 

svojho  družstva.  

   

P 

R  

I   
E  
B  

E  

Ž  

N 

E  

2 KORČUĽOVANIE  

  
-jazda vpred, vzad, prekladanie, 

zastavenie, pribrzdenie, obraty -

pohybové hry na ľade  

  

Žiak vie:  

Premiestňovať sa špecifickou 

činnosťou po ľade s ohľadom  

na svoje individuálne  
predpoklady  

  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  

-skupinová práca  

  

  

  

  

  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať  sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  
života a 
zdravia  
  

P 
R  
I   

E  

B  
E  
Ž  

N 

E  

6  BEDMINTON  
  

-forhendový úde  
-bekendový úder  
-priamy úder  

-podanie  

-hra bez siete aj ponad sieť na 
ihrisku  

-kondičné cvičenia  

  

Žiak vie:  
Hrať podľa upravených  
pravidiel  

  

  

  

  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  
-skupinová práca  

  

  

  

  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať  sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

P 
R  

I   

E  
B  

6  STOLNÝ TENIS  

  
-forhendový, bekendový, 

priamy úder, podanie -hra 

bez siete aj ponad sieť  

-hra s upravenými pravidlami  

  

Žiak vie:  
Hrať podľa upravených  

pravidiel  

  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  
-skupinová práca  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 

zdravia  
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P 

R  
I   
E  

B  

E  

Ž  
N 

E  

 PLÁVANIE (min 10 h)  -základný plavecký výcvik - 
plavecký kurz  

-zdokonaľovací plavecký výcvik - 
plavecký kurz  
  

    

Žiak vie:  
-charakterizovať, opísať 
základné plavecké spôsoby  

-vykonať ukážku jedného 

plaveckého spôsobu -preplávať 

minimálne 50m  

  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  

-skupinová práca  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných 

vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

P 

R  
  LYŽOVANIE  

  
-základný lyžiarsky a 

snovbordový výcvik - kurz  

Žiak vie.  

-charakterizovať, opísať  

-názorná ukážka  

-precvičovanie  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne  

Osobnostný a 

sociálny  

I   
E  
B  

E  

Ž  
N 

E  

  -zdokonaľovací lyžiarsky  a 
snovbordový výcvik  
  

postoje ,pohyby na lyžiach,  

snovborde  

-podľa svojich individuálnych 
schopností  zvládnuť jazdu v 
jednoduchom teréne  
  

-skupinová práca  

  

-dokáže odhadnúť a 

korigovať dôsledky 

vlastného správania a 

konania  

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných 

vzťahoch  

rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

P 
R  

I   
E  
B  

E  
Ž  
N 
E  

4  CVIČENIA VPRÍRODE  -turistika alebo cykloturistika -
stavanie stanov, zakladanie 
ohniska  
-orientácia v teréne pomocou 
mapy a buzoly  

-preskakovanie prekážok, 
podliezanie preliezanie, 
rúčkovanie, dvíhanie a 
nosenie predmetov, hádzanie 
a vrhanie, preťahy a pretlaky -
zábavné hry v prírode  

-pochod podľa mapy  

a buzoly -poskytnutie 
PP  
-jazda na bicykli, dopravné 

značky  

Žiak vie:  

-správať sa tak aby 

neznečisťoval a neničil svoje 

prírodné prostredie -sa 

presúvať rôznymi spôsobmi 

lokomócie v teréne  

-založiť oheň rôzneho typu -

nájsť svoje stanovište na mape a 

určiť smer presunu - azimut  

-určiť svetové strany v teréne  

-poskytnúť PP pri drobných 
poraneniach  

-pohybovať sa podľa pravidiel 
cestnej premávky  

-prezentovať navštívené lokality, 

oblasti, pamiatky  

-názorná ukážka  
-skupinová práca  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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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Telesná a športová výchova – dievčatá – 2. ročník  – inovovaná  

 

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

 15  ATLETIKA  
Beh  
-prerušovaný beh s chôdzou, 
technika behu  

-bežecká abeceda, polohy 

nízkeho štartu  

-beh 100m na čas, odrazové  

-základná terminológia a 
sytematika atletických  
disciplín  

-technika atletických disciplín  

-základné pravidlá súťaženia a 

rozhodovania atletických súťaží  

Žiak vie:  

-charakterizovať základné 
atletické disciplíny, viacboje  

-demonštrovať pohybovým 

výkonom osvojované 

atletické disciplíny s 

prihliadnutím na svoje  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

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  

  cvičenia  

-beh 500m, nácvik skoku do 

diaľky  

-skok do diaľky na výkon  

-hod granátom  
-beh 1500m na výkon Vrh 

guľou-prípravné cvičenia, 

technika, nácvik -

zdokonaľovanie vrhu 

guľou,beh na 500m-čas -

vrh guľou na výkon  -beh na 

100m na čas, prekážkový 

beh -prekážkový beh  

Skok do výšky-nácvik skoku do 

výšky(2hod)  

-skok do výšky na výkon 

Atletický viacboj- -beh, 

skok , vrh (3hod)  

-organizácia súťaží -zásady 
fair-play  

-bezpečnosť a úrazová zábrana  
-zásady hygieny a vplyv atletiky 

na zdravý vývin mládeže  

-význam rozcvičenia, jeho 

zostavenie (všeobecné a 

špeciálne)  

individuálne predpoklady  

-vybrať vhodné atletické 

prostriedky pre rozvoj svojich 

kondičných a koordinačných 

schopností telesnej zdatnosti -

rozvoj pohybovej zdatnosti -

zapojiť sa ako pomocník do 

organizácie a rozhodovania 

súťaží  

-uplatňovať zásady fair play ako 
súťažiaci, rozhodca, organizátor a 
divák  

-zhodnotiť zaťaženie podľa 

pulzovej frekvencie -reálne 

prijímať výhry aj  
prehry  

- exkurzia  

  

-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

  

  

Regionálna 
výchova  
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  13  ŠPORTOVÉ HRY  
VOLEJBAL  
-postoj, streh, technika 

odbíjania lopty prstami -

zdokonaľovanie odbíjania  
lopty prstami  
-hra 2:2  

-technika odbíjania lopty 

obojruč zospodu (bágrom), 

podanie jednoruč zhora a 

zospodu  

-zdokonaľovanie odbíjania lopty 
bágrom, prstami, podania. HK 
príjem podania.  

-riadená hra 

družstievdodržiavanie pravidiel, 

hra nahrávača  

-zdokonaľovanie HČJ, útočný 

úder-smeč, riadená hra.  

-hra družstiev 6:6 podľa pravidiel  
-kontrolné cvičenie (2hod)  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa:  

-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k neúspechom 

svojich spolužiakov 

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže odhadnúť 

a korigovať dôsledky 

vlastného správania a konania 

a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny  

v medziosobných vzťahoch  

  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich 
individuálnych predpokladov  

-vykonať ukážku HČJ   

-tvorivo aplikovať pohybové 

zručnosti v hre, zápase -

dohodnúť sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) vedúcej k 

úspechu družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň pohybových 

zručností (sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na ich 

zlepšenie  

-zapojiť sa do rozhodovania a 
organizácie zápasu  

-využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti -konať v 

duchu fair play, reálne 

prijímať výhry aj prehry  

  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ zdokonaľovanie 

-nácvik hernej 

kombinácie -

hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  
- video  

  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  

  

  10  ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA.  
-opakovanie akrobacie kotúle  

-zásady držania tela, správne 

držanie tela, chybné  

Žiak vie:  

-charakterizovať základné  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa:  

Osobnostný a 

sociálny  
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  a stojky zo ZŠ, zistenie  

úrovne  
-akrobacia kotúle, stojky  
-akrobacia - kotúle, stojky - 

obmeny a väzby, kotúľ vzad do 

zášvihu hrazda - základné polohy, 

náskoky, zoskoky -akrobacia - 

kotúle, stojky, premet bokom., 

hrazda - výmyk  
-akrobacia - nácvik krátkej 

zostavy, hrazda - výmyk, 

kmihanie na dosk. hrazde -

akrobacia - precvičovanie 

zostavy, zdokonaľovanie 

cvičení na hrazde -kontrola - 

zostava z akrobacie a cvičení 

na  
hrazde preskok - prípravné 

cvičenia, technika roznožky a 

skrčky, šplh na tyči  

-preskok - roznožka, skrčka, 

odbočka, cvičenia na kruhoch -

kontrola preskoky a hrazda  

držanie tela  

-základné názvoslovie telesných 

cvičení -pohybové prostriedky 

všeobecnej gymnastiky -

prípravné, imitačné cvičenie,  

metodický postup osvojovania 

a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, 

väzieb  
-zdravotne orientovaná 

zdatnosť, pohybový režim  

-pozitívny životný štýl -disciplíny 

a cvičebný obsah športovej 

gymnastiky žien, športového 

aerobiku, modernej gymnastiky,  
gymteamu  

-zásady motorického učenia v 

gymnastických športoch, 

organizácia pretekov  

-zásady bezpečného 

správania, dopomoc, 

záchrana pri cvičení  

gymnastické športy -správne 

pomenovať osvojované 

cvičebné polohy, pohyby a 

cvičebné tvary -prakticky 

ukázať základné cvičebné 

tvary, imitačné cvičenia, 

prípravné cvičenia a predviesť 

krátku zostavu s prihliadnutím 

na svoje individuálne 

predpoklady  

-poskytnúť dopomoc a 
záchranu  

-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 gymnastiky 

do svojho  

pohybového režimu  

  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje v 

skupine, uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoločných 

cieľov  

  

rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  

  

 7 MODERNÉ TANCE.  

-tanečné kroky, obraty, skoky, 
postoje, pohyby paží, hlavy,  
hrudníka a bokov -pohybové 
motívy na modernú hudbu  
-individuálna pohybová väzba na 
hudbu  
-kolektívna príprava, nácvik 
pohybovej skladby na modernú 
hudbu  

-zdokonaľovanie pohybovej 
skladby  
-pohybová skladba- vystúpenie, 

hodnotenie  

-základná terminológia -tanečné 

kroky, obraty, postoje, skoky, 

pohyby hlavy, hrudníka, bokov, 

paží -individuálna a kolektívna 

pohybová väzba na modernú 

hudbu  
-pohybová skladba na  
modernú hudbu  

  

Žiak vie:  

-vytvoriť pohybový motív na 
vybranú hudbu  

-ohodnotiť pohyb na hudbu z 

hľadiska svojho vnímania a 

prežívania  

-podieľať sa spoluprácou na 
tvorbe pohybovej skladby  
  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -

pohybové 

demonštrácie -

hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  
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 7 POSILŇOVANIE.  
-zásady správania sa v 

posilňovni, posilňovanie  

-základná terminológia  

-cvičenia s náčiním, s vlastným 

telom (jednotlivo,  

Žiak vie:  

-prakticky ukázať techniku 

posilňovacích cvičení  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť  

Osobnostný a 

sociálny rozvoj   

  s vlastným telom  

-hlavné princípy rozvoja sily, 

dýchanie a správna technika 

základných cvičení s činkami 

alebo na posilňovacích strojoch  

-cvičenia na stanovištiach  

(2hod)  
-kruhový tréning  

(2hod)  

  

vo dvojiciach)  

-cvičenia na náradí (lavičky, 
rebriny, debny)  

-cvičenia s činkami a na 

posilňovacích strojoch  

-všeobecný kondičný program  
-vytrvalostno-silový program  

-strečingové cvičenia -relaxačné 

a dýchacie cvičenia  

  

-odborne pomenovať 

vykonávané posilňovacie 

cvičenia  

-vybrať vhodné cvičenia na 

rozvoj a posilnenie konkrétnych 

svalových partií -vysvetliť 

význam rozohriatia,  

rozcvičenia a strečingových, 

kompenzačných i relaxačných 

a dýchacích   

-pripraviť cvičebnú jednotku so 
zameraním na určité  
svalové partie  

  

-zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach  
  

a korigovať dôsledky 

vlastného správania a 

konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch 

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

  10  ŠPORTOVÉ HRY 
BASKETBAL.  
-hra - zistenie úrovne, 
opakovanie pravidiel  

-držanie lopty, prihrávky, streľba 

z miesta, uvolňovanie  

sa s loptou - dribling -

zdokonaľovanie HČJ  

-hra družstiev  
-streľba z pohybu dvojtaktom, 

bránenie hráča s loptou a bez 

lopty, dribling - zmeny smeru, HK 

„hoď a bež“  

-zdokonaľovanie HČJ a HK,  
nácvik protiútoku -hra 

družstiev - osobná 

obrana, vedenie zápisu, 

rozhodovanie  

-zdokonaľovanie HČJ,HK pri 

základná terminológia, 

systematika herných činností -

technika a taktika herných 

činností jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon v 
basketbale  

-špeciálne rozcvičenie na 
športovú hru -funkcie 
hráčov na jednotlivých 
postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich 
individuálnych predpokladov  

-popísať a prakticky ukázať 
správnu techniku HČJ -tvorivo 
aplikovať pohybové zručnosti v 
hre, zápase -dohodnúť sa na 
jednoduchej taktike 
(spolupráci) vedúcej k úspechu 
družstva -zhodnotiť svoju 
úroveň pohybových zručností 
(sebahodnotenie) a nájsť 
prostriedky na ich zlepšenie  
-zapojiť sa do rozhodovania a 

organizácie zápasu -využívať 

športovú hru pri rekreačnej 

činnosti -konať v duchu fair 

play, reálne prijímať výhry aj 

prehry  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ  

zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
nácvik hernej 
kombinácie  
- video  

  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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 2:1, 3:2  

-kontrolné cvičenia (2hod)  

  

 4  TELESNÁ 

ZDATNOSŤ  A 

POHYBOVÁ 

VÝKONNOSŤ.  

  

-VPV výstupné testy  

-kondičné a koordinačné 
schopnosti (systematika, metódy 
rozvoja, diagnostika)   

-telesná zdatnosť a 

pohybová výkonnosť  

Žiak vie:  

-rozvíjať silu rôznych svalových 

skupín s využitím viacerých 

pohybových prostriedkov  

-názorná ukážka -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

-skupinová práca  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

    

  

-zaťažovanie v TV procese - 

aeróbna a anaeróbna činnosť - 

meranie zaťaženia pomocou 

pulzovej frekvencie  
-sebahodnotenie  

  

-charakterizovať zásady rozvoja 

a rozdiel vo vykonávaní cvičení 

na rozvoj rýchlosti a vytrvalosti 

-dokáže preukázať zmenu  
rozvoja rýchlosti a vytrvalosti  
-princípy hodnotenia a 

rozvoja koordinačných 

schopností  

-zhodnotiť svoju motorickú  

úroveň  

-porozumieť svojmu 

fyzickému potenciálu a 

možnostiam zlepšeniam 

telesnej zdatnosti a 

pohybovej výkonnosti  

-si vytvoriť individuálny 
program rozvoja pohyb. 
Schopností  

-prezentovať vzťah k pohybu  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach  
  

svoje ďalšie rozvojové 

možnosti  

-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

života a 
zdravia  
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P 

R  
I   
E  

B  

E  
Ž  
N 
E  

  

+  

  

1  

  ZDRAVIE A JEHO  
PORUCHY  

  

-poučenie o bezpečnosti a 
správaní na hodinách TSV -
zdravie a hygiena  

-vplyv fajčenia, alkoholu a 

omamných látok na zdravie a 

pohybový  výkon -správne 

držanie tela  

-PP pri športových úrazoch -

vplyv cvičenia na funkčný stav 

tela človeka  

-TÉMA: CIVILIZAČNÉ  
OCHORENIA A ICH  

PRÍČINY  

  

Žiak vie:  

-definovať zdravie, zdravotný 

stav, zdravotné oslabenie -

charakterizovať zásady 

bezpečnosti na hodinách TSV v 

podmienkach školy   

-vysvetliť zdravotný význam 

správneho držania tela v 

rôznych situáciách  

-vybrať a uplatniť  kompenzačné 

cvičenia pri nesprávnom držaní 

tela vo svojom pohybovom 

režime -prakticky poskytnúť PP 

pri najčastejších šport. 

Zraneniach (krvácanie, 

podvrtnutie, zlomeniny, šok)  

-má scopnosť diskutovať o 
problematike zdravia, 
civilizačných ochoreniach a 
závislostiach  

-vysvetliť pojem hygiena  

-názorná ukážka -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach  
  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

P 
R  
I   

E  

B  

E  

Ž  
N 

E  

  

+  

  

1  

  ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL  
  

-pohybový režim, tvorba 

pohybového programu -

výživa, zložky potravy, 

stravovacie návyky, doplnky 

výživy, životospráva -pohyb 

ako prostriedok regenerácie  
-kalokagatia olympizmus  

-TÉMA: „OLYMPIZMUS“  

  

Žiak:  

-zostaviť program denného 

pohybového režimu  

-poznať základné atribúty 

zdravého životného štýlu -

porozumieť účinku pohybu na 

telesný a funkčný, psychický a 

pohybový rozvoj  

-klasifikovať zložky potravy a 

dokumentovať ich význam pre 

zdravú výživu  

-charakterizovať základné  

alternatívne formy výživy  

  

-skupinová práca  

  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny 
rozvoj   
  

Ochrana  
života a 
zdravia  
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   PLÁVANIE  -zdokonaľovací plavecký 
výcvik vo forme kurzu -hry 
vo vode  

-obrátka kyvadlová štartový 
skok  
-technika – kraul, prsia, znak, 
motýlik  
Základné činnosti pri 
záchrane a pomoci 
topiacemu  
-plavecké preteky   

Žiak vie:  

-preplávať aspoň dvomi 
plaveckými spôsobmi 50 metrov  
-pozná základné pravidlá pri 

záchrane topiaceho sa   

-názorná ukážka -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach  
  

Spôsobilosť k celoživotnému 

učeniu sa: -kriticky hodnotí 

svoj pokrok, prijíma spätnú 

väzbu a uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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Telesná a športová výchova – chlapci – 2. ročník  – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

 15  ATLETIKA  
Beh  

-prerušovaný beh s chôdzou, 
technika behu  

-bežecká abeceda, polohy nízkeho 

štartu  

-beh 100m na čas, odrazové 

cvičenia  

-beh 500m, nácvik skoku do diaľky  

-skok do diaľky na výkon  
-hod granátom  

-beh 1500m na výkon Vrh 

guľou - prípravné cvičenia, 

technika, nácvik -

zdokonaľovanie vrhu guľou,  

beh na 500m-čas -vrh 

guľou na výkon  -beh 

na 100m na čas, 

prekážkový beh -

prekážkový beh  

Skok do výšky - nácvik skoku 

do výšky(2hod)  

-skok do výšky na výkon 

Atletický viacboj- -beh, 

skok, vrh (3hod)  

-základná terminológia a 
systematika atletických  
disciplín  

- organizácia súťaží  

-základné pravidlá súťaženia a 

rozhodovania atletických súťaží  

-organizácia súťaží -

zásady fair-play -

bezpečnosť a úrazová 

zábrana  
-zásady hygieny a vplyv atletiky 

na zdravý vývin mládeže  

-význam rozcvičenia, jeho 

zostavenie (všeobecné a 

špeciálne)  

  

Žiak vie:  

-charakterizovať základné 
atletické disciplíny, viacboje  

-demonštrovať pohybovým 
výkonom osvojované  
atletické disciplíny s 
prihliadnutím na svoje 
individuálne predpoklady  

-vybrať vhodné atletické 

prostriedky pre rozvoj svojich 

kondičných a koordinačných  

schopností telesnej  zdatnosti  
-rozvoj pohybovej zdatnosti -
zapojiť sa ako pomocník do 
organizácie a rozhodovania 
súťaží  
-uplatňovať zásady fair play ako 
súťažiaci, rozhodca, organizátor 
a divák  

-zhodnotiť zaťaženie podľa 

pulzovej frekvencie -reálne 

prijímať výhry aj prehry   

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  
- exkurzia  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  
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  13  VOLEJBAL  
-postoj, streh, technika 

odbíjania lopty prstami -

zdokonaľovanie odbíjania  
lopty prstami  
-hra 2:2  
-technika odbíjania lopty obojruč 

zospodu (bágrom), podanie 

jednoruč zhora a zospodu  

-zdokonaľovanie odbíjania lopty 
bágrom, prstami, podania. HK 
príjem podania.  

-riadená hra družstiev 

dodržiavanie pravidiel, hra 

nahrávača  

-zdokonaľovanie HČJ, útočný úder 

- smeč, riadená hra.  

-hra družstiev 6:6 podľa pravidiel  
-kontrolné cvičenie (2hod)  

 

-systematika herných 

činností, základná 

terminológia  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 

systémy herný výkon v 

športovej hre,  

- hodnotenie športového výkonu  

-funkcie hráčov na jednotlivých 
postoch -základné pravidlá hry -

organizácia jednoduchej súťaže 

(rozhodcovia, časomerači, 

zapisovatelia, pozorovatelia a 

pod.)  
 

Žiak vie:  

-zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich 
individuálnych predpokladov  

-vykonať ukážku HČJ   

-tvorivo aplikovať pohybové 

zručnosti v hre, zápase -

dohodnúť sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) vedúcej k 

úspechu družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň pohybových 

zručností (sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na ich zlepšenie  

-zapojiť sa do rozhodovania a 
organizácie zápasu  

-využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti -konať v 

duchu fair play, reálne 

prijímať výhry aj prehry  

 

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ zdokonaľovanie 

-nácvik hernej 

kombinácie -

hodnotenie výkonu  
a klasifikácia video 

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k neúspechom 

svojich spolužiakov  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného správania 

a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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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  10  ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA.  
-opakovanie akrobacie kotúle a 

stojky zo ZŠ, zistenie úrovne  

-akrobacia -  kotúle, stojky -

akrobacia - kotúle, stojky obmeny 

a väzby, kotúľ vzad do zášvihu 

hrazda - základné polohy, 

náskoky, zoskoky -akrobacia - 

kotúle, stojky, premet bokom., 

hrazda - výmyk  
-akrobacia - nácvik krátkej 

zostavy, hrazda - výmyk, kmihanie 

na dosk. hrazde -akrobacia - 

precvičovanie zostavy, 

zdokonaľovanie cvičení na hrazde  
-kontrola - zostava z akrobacie a 

cvičení na hrazde preskok - 

prípravné cvičenia, technika 

roznožky a skrčky, šplh na tyči  

-preskok - roznožka, skrčka, 

odbočka, cvičenia na kruhoch  

-kontrola preskoky a hrazda  

  

-zásady držania tela, správne 
držanie tela, chybné držanie tela  
-základné názvoslovie telesných 

cvičení -pohybové prostriedky 

všeobecnej gymnastiky -

prípravné, imitačné cvičenie,  

metodický postup osvojovania 

a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, 

väzieb  
-zdravotne orientovaná 

zdatnosť, pohybový režim  

-pozitívny životný štýl -disciplíny 

a cvičebný obsah športovej 

gymnastiky žien, športového 
aerobiku, modernej gymnastiky, 

gymteamu  

-zásady motorického učenia v 

gymnastických športoch, 

organizácia pretekov  

-zásady bezpečného správania, 

dopomoc, záchrana pri cvičení 

Žiak vie:  

-charakterizovať základné 

gymnastické športy -správne 

pomenovať osvojované 

cvičebné polohy, pohyby a 

cvičebné tvary -prakticky 

ukázať základné cvičebné 

tvary, imitačné cvičenia, 

prípravné cvičenia a predviesť 

krátku zostavu s prihliadnutím 

na svoje individuálne 

predpoklady  

-poskytnúť dopomoc a 
záchranu  

-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 gymnastiky 

do svojho pohybového režimu  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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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 8 MINIFUTBAL.  

-hra družstiev  

-herné činnosti jednotlivca, hra 

družstiev Hra družstiev  

-hra družstiev  

-zdokonaľovanie HČJ, hra  

-hra družstiev  

  

-základná terminológia, 

systematika herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon vo 
futbale  

-funkcie hráčov na jednotlivých 
postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej 

súťaže  

 –rozhodovanie, zapisovateľ, 

časomerač  

  

Žiak vie:  

-popísať a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -viesť 

kondičnú prípravu  

-prihrávky, spracovanie lopty  
-ovláda streľbu z miesta, z 
krátkej vzdialenosti  

-obsadzovanie hráča s a bez 
lopty  

-taktiky družstva  

-dodržiavať pravidlá hry -

prijímať reálne výhry aj  

prehry, konať fair play  

  

-názorná ukážka  

-skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie -

pohybové 

demonštrácie -

hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
 -je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje v 

skupine, uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní  

cieľov  

Osobnostný a 
sociálny 
rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  

  

 6  POSILŇOVANIE.  
-zásady správania sa v 

posilňovni, posilňovanie s 

vlastným telom  
-hlavné princípy rozvoja sily, 

dýchanie a správna technika 

základných cvičení s činkami 

alebo na posilňovacích strojoch  

-cvičenia na stanovištiach  

(2hod)  

-kruhový tréning  
(2hod)  

  

-základná terminológia  

-cvičenia s náčiním, s vlastným 
telom (jednotlivo, vo 
dvojiciach)  

-cvičenia na náradí (lavičky, 
rebriny, debny)  

-cvičenia s činkami a na 

posilňovacích strojoch  

-všeobecný kondičný program  
-vytrvalostno-silový program  

-strečingové cvičenia -relaxačné 

a dýchacie cvičenia  

  

Žiak vie:  

-prakticky ukázať techniku 

posilňovacích cvičení -odborne 

pomenovať vykonávané 

posilňovacie cvičenia  

-vybrať vhodné cvičenia na 

rozvoj a posilnenie konkrétnych 

svalových partií -vysvetliť 

význam rozohriatia,  

rozcvičenia a strečingových, 

kompenzačných i relaxačných 

a dýchacích   

-pripraviť cvičebnú jednotku so 
zameraním na určité  
svalové partie  

  

-názorná ukážka  
-skupinová práca  

-precvičovanie  

-HČJ  

zdokonaľovanie -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
nácvik hernej 
kombinácie  
- video  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch 

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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  10  BASKETBAL.  
-hra - zistenie úrovne, opakovanie 
pravidiel  

-držanie lopty, prihrávky, streľba z 

miesta, uvoľňovanie  

sa s loptou - dribling -

zdokonaľovanie HČJ  

-hra družstiev  

-streľba z pohybu dvojtaktom, 

bránenie hráča s loptou a bez 

lopty, dribling - zmeny smeru, HK 

„hoď a bež“  

-zdokonaľovanie HČJ a HK,  
nácvik protiútoku -hra 

družstiev - osobná 

obrana, vedenie zápisu, 

rozhodovanie  

-zdokonaľovanie HČJ,HK pri 

prečíslení 2:1, 3:2  

-kontrolné cvičenia (2hod)  

  

-základná terminológia, 
systematika herných činností -
technika a taktika herných 
činností jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon v 
basketbale  

-špeciálne rozcvičenie na 
športovú hru -funkcie 
hráčov na jednotlivých 
postoch  
-základné pravidlá  
-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné pohybové 
zručnosti na úrovni svojich 
individuálnych predpokladov  

-popísať a prakticky ukázať 
správnu techniku HČJ -tvorivo 
aplikovať pohybové zručnosti v 
hre, zápase -dohodnúť sa na 
jednoduchej taktike 
(spolupráci) vedúcej k úspechu 
družstva -zhodnotiť svoju 
úroveň pohybových zručností 
(sebahodnotenie) a nájsť 
prostriedky na ich zlepšenie  
-zapojiť sa do rozhodovania a 

organizácie zápasu -využívať 

športovú hru pri rekreačnej 

činnosti -konať v duchu fair 

play, reálne prijímať výhry aj 

prehry  

-názorná ukážka -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  
-efektívne spolupracuje 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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 4  TELESNÁ ZDATNOSŤ   
A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ.  

  

-VPV výstupné testy  

  

-kondičné a koordinačné 
schopnosti (systematika, metódy 
rozvoja, diagnostika)   

-telesná zdatnosť a pohybová 
výkonnosť -zaťažovanie v TV 
procese aeróbna a anaeróbna 
činnosť  
-meranie zaťaženia pomocou  

pulzovej frekvencie  
-sabahodnotenie  

  

Žiak vie:  

-rozvíjať silu rôznych svalových 

skupín s využitím viacerých 

pohybových prostriedkov  

-charakterizovať zásady rozvoja 
a rozdiel vo vykonávaní cvičení 
na rozvoj  
rýchlosti a vytrvalosti -dokáže 

preukázať zmenu  

rozvoja rýchlosti a vytrvalosti  

-princípy hodnotenia a 

rozvoja koordinačných 

schopností  

-zhodnotiť svoju motorickú  

úroveň  

-porozumieť svojmu 
fyzickému potenciálu a 
možnostiam zlepšeniam 
telesnej zdatnosti a 
pohybovej výkonnost 

i -si vytvoriť individuálny 
program rozvoja pohyb. 
Schopností  

-prezentovať vzťah k 

pohybu 

-názorná ukážka -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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P 

R  
I  

E 

B 

E  
Ž 
N 
E  

  

+  

  

1  

  ZDRAVIE A JEHO  
PORUCHY  

  

-poučenie o bezpečnosti a 
správaní na hodinách TSV -
zdravie a hygiena  

-vplyv fajčenia, alkoholu a 

omamných látok na zdravie a 

pohybový  výkon -správne 

držanie tela  

-PP pri športových úrazoch -

vplyv cvičenia na funkčný stav 

tela človeka  

-TÉMA: CIVILIZAČNÉ  
OCHORENIA A ICH  

PRÍČINY  

  

Žiak vie:  

-definovať zdravie, zdravotný 
stav, zdravotné oslabenie  

-charakterizovať zásady 

bezpečnosti na hodinách TSV v 

podmienkach školy   

-vysvetliť zdravotný význam 
správneho držania tela v 
rôznych situáciách  

-vybrať a uplatniť kompenzačné 

cvičenia pri nesprávnom držaní 

tela vo svojom pohybovom 

režime -prakticky poskytnúť PP 

pri najčastejších šport. 

Zraneniach (krvácanie, 

podvrtnutie, zlomeniny, šok)  

-má schopnosť diskutovať o 
problematike zdravia, 
civilizačných ochoreniach a 
závislostiach  

-vysvetliť pojem hygiena  

názorná ukážka -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach  
  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
-je tolerantný k 

neúspechom svojich 

spolužiakov  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

P 

R  

I  
E 
B 
E  

Ž 

N 
E  

  

+  

  

1  

  ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL  

  
-pohybový režim, tvorba 

pohybového programu -

výživa, zložky potravy, 

stravovacie návyky, doplnky 

výživy, životospráva -pohyb 

ako prostriedok regenerácie  
-kalokagatia olympizmus  
-TÉMA: „OLYMPIZMUS“  

  

Žiak:  

-zostaviť program denného 

pohybového režimu  

-poznať základné atribúty 

zdravého životného štýlu -

porozumieť účinku pohybu na 

telesný a funkčný, psychický a 

pohybový rozvoj  

-klasifikovať zložky potravy a 
dokumentovať ich význam pre 
zdravú výživu  
-charakterizovať základné  

alternatívne formy výživy  

  

-skupinová práca  

  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  
života a 
zdravia  
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    PLÁVANIE  -zdokonaľovací plavecký 
výcvik vo forme kurzu -hry 
vo vode  

-obrátka kyvadlová štartový 
skok  
-technika – kraul, prsia, znak, 
motýlik  
Základné činnosti pri 
záchrane a pomoci 
topiacemu -plavecké 
preteky  
  

Žiak vie:  

-preplávať aspoň dvomi 
plaveckými spôsobmi 50 metrov  
-pozná základné pravidlá pri 

záchrane topiaceho sa   

-názorná ukážka -
hodnotenie výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

-zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach  
  

Spôsobilosť  

k celoživotnému učeniu sa:  
-kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti  
Spôsobilosti sociálne a 

personálne -dokáže 

odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného 

správania a konania a 

uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch  

Osobnostný a 
sociálny 
rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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Telesná a športová výchova – dievčatá – 3. ročník  – inovovaná  

 

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

  16  ATLETIKA  
Beh  

-rozvoj kondičných a 

koordinačných schopnosti  

atletickými  

prostriedkami/cyklické, acyklické a 

kruhové cvičenia/ -bežecká 

abeceda, polohy nízkeho a 

polovysokého  štartu, technika 

šliapavého a švihového behu  

-beh 100m na čas, odrazové cvičenia  

-beh 500m, nácvik skoku do diaľky  

-základná odborná terminológia a 
systematika atletických  
disciplín  

-technika a metodika atletických 
disciplín  

-základné pravidlá súťaženia a 

rozhodovania atletických 

súťaží-organizácia súťaží -

zásady fair-play  
-bezpečnosť a úrazová zábrana -

zásady hygieny a vplyv atletiky na 

zdravý vývin mládeže -význam 

rozcvičenia, jeho zostavenie 

(všeobecné a špeciálne)  

Žiak vie:  

-charakterizovať 
základné atletické  
disciplíny, viacboje  

-demonštrovať 
pohybovým  
výkonom  

osvojované atletické 

disciplíny s 

prihliadnutím na 

svoje individuálne 

predpoklady -vybrať 

vhodné atletické 

prostriedky pre rozvoj 

svojich  

- výklad, opis 

techniky -

rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová práca  

-precvičovanie  

- 

zdokonaľovanie -
hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

- exkurzia  

  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností 

a osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime;  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

  

Regionálna 
výchova  
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  -skok do diaľky na výkon  

-hod granátom  

-beh 800m na výkon  

Vrh guľou-prípravné cvičenia, 
technika, nácvik  

-zdokonaľovanie vrhu guľou,  

beh na 500m-čas -vrh 

guľou na výkon  -beh 

na 100m na čas, 

prekážkový beh -

prekážkový beh  

Skok do výšky-nácvik skoku do 

výšky  

-skok do výšky na výkon  
Atletický viacboj-  
-beh, skok , vrh   

- sebahodnotenie výkonnosti  kondičných a 

koordinačných 

schopností a  

telesnej zdatnosti  

-zapojiť sa ako 

pomocník do 

organizácie a 

rozhodovania 

atletických súťaží -

uplatňovať zásady fair 

play ako súťažiaci, 

rozhodca, organizátor 

a divák  

-zhodnotiť zaťaženie 
podľa pulzovej 
frekvencie  

-reálne prijímať výhry aj 

prehry  

 -žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii -žiak má 

pozitívny vzťah k sebe a iným; 

vie objektívne zhodnotiť svoje 

prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;;  

-žiak vie zvíťaziť, ale i prijať 

prehru v športovom zápolení i v 

živote, uznať kvality súpera; 

žiak vie dodržiavať princípy fair-

play; žiak vie  
spoluorganizovať pohybovú 

aktivitu svojich priateľov, blízkych 

a rodinných príslušníkov;  
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  8  ŠPORTOVÉ HRY  
VOLEJBAL  
-postoj, streh, technika odbíjania 

lopty prstami  

-zdokonaľovanie odbíjania lopty 
prstami-hra 2:2  

-technika odbíjania lopty obojruč 

zospodu (bágrom), podanie 

jednoruč zhora a zospodu -

zdokonaľovanie odbíjania lopty 

bágrom po podani. HK príjem 

podania.  

-riadená hra družstievdodržiavanie 

pravidiel, hra nahrávača  

-zdokonaľovanie HČJ, útočný 

úder-smeč, riadená hra. -hra 

družstiev 6:6 podľa 

pravidiel,bez špecializácie 

hráčov, súčinnosť hráčov  

-kontrolné cvičenia  

-pohybová a športová hra -význam 

športových hier v pohyb ovom 

režime, pre zdravie -systematika 

herných činností, základná 

terminológia -technika a taktika 

herných činností jednotlivca  

-herné kombinácie a herné systémy  
-herný výkon v športovej hre, 

hodnotenie športového výkonu -

funkcie hráčov na jednotlivých 

postoch  

-základné pravidlá a terminologia 
hry  

-organizácia jednoduchej súťaže 
(rozhodcovia, časomerači,  
zapisovatelia)  

 -špeciálne rozcvičenie na športovú 

hru  

-fair play  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov -vykonať 

ukážku  

HČJ   

-tvorivo aplikovať 

pohybové zručnosti v 

hre, zápase -dohodnúť 

sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) 

vedúcej k úspechu 

družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň 

pohybových zručností  
(sebahodnotenie) 
a nájsť 
prostriedky na 
ich zlepšenie -
zapojiť sa do 
rozhodovania a 
organizácie 
zápasu  

-využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti -

konať v duchu fair play, 

reálne prijímať výhry aj 

prehry  

 

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  

-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

- video  

  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak pozná 

a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok 

úpravy zdravotných porúch a 

ktoré môže využívať v dennom  

pohybovom režime;  

     -žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať verbálne 

a neverbálne počas telovýchovnej 

a športovej činnosti a zároveň 

rozumie odbornej terminológii;  

  -žiak má pozitívny vzťah k sebe 
a iným; vie objektívne zhodnotiť 
svoje prednosti a nedostatky a v 
každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-žiak vie zvíťaziť, ale i prijať 

prehru v športovom zápolení i v 

živote, uznať kvality súpera;   

-žiak vie dodržiavať princípy fair-

play; žiak vie spoluorganizovať 

pohybovú aktivitu svojich 

priateľov, blízkych a;rodinných 

príslušníkov;  

- žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna 
výchova  
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  10  ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA.  

-všestranne rozvíjajúce cvičenia  

-poradové cvičenia  

-kondičné cvičenia  

-prípravné a imitačné cvičenia  

-šplh na lane alebo tyči  
AKROBACIA  

-kotúľ vpred a vzad,s ob- menou 
východiskovej aj výslednej polohy  
-stojka na lopatkách,na hlave,na rukách 

s dopomocou,stojka do kotúľu vpred  

-štylizovaný premet bokom -kotúľ 

letmo,kotúľ vzad do zášvihu  

-skoky a obraty  

-rovnovážne cvičenia-váha predklonmo  

-väzby cvičebných tvarov – krátka 

zostava -kontrolné cvičenia  

HRAZDA -základné polohy-vis,vis 

vznesmo,vzadu,strmhlav,závesom 

v podkolení, - -náskok do 

vzporu,prešvihy únožmo,zoskok 

zášvihom,zosun vpred -toč vzad s 

dopomocou -výmyk s dopomocou 

a za zľahčených podmienok  

-kontrolné cvičenia  

PRESKOKY  
-cez kozu  

-skrčka, rožnožka, odbočka  

-kontrolné cvičenie-roznožka  
KLADINA/nízka/  

chôdza,obraty,poskoky, skoky, náskoky,  

zoskoky, rovnovážne postoje a ich väzby -

krátka zostava 

-vplyv gymnastických cvičebný 
tvarov na organizmus  

-disciplíny a cvičebný obsah 

športovej  

gymnastiky žien a mužov  

-terminológia  

polôh,pohybov,cvičebných 

tvarov,gymnast.náradia a náčinia  

-prípravné a imitačné 

cvičenia,metodický postup 

osvojovania a  

zdokonaľovaniapolôh,cvičebných 

tvarov,väzieb a zostavy -zásady 

motorického učenia v gymnastike  

-zásady bezpečného 

správania,dopomoc a 

záchrana pri cvičení -

zásady držania tela zo 

zdravotného i estetického 

hľadiska  

-pozitívny životný štýl,estetické 

cítenie  

Žiak vie:  

-charakterizovať 
základné  

gymnastické športy  

-správne pomenovať 

osvojované cvičebné 
polohy, pohyby a 

cvičebné tvary  
-prakticky ukázať 

základné cvičebné 

tvary, imitačné 

cvičenia, prípravné 

cvičenia a predviesť 

krátku zostavu s 
prihliadnutím na 

svoje individuálne 

predpoklady  

-poskytnúť dopomoc a 
záchranu  

-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 

gymnastiky do 

svojho pohybového 

režimu  

-výklad a opis -

názorná ukážka -

skupinová práca, 

vo dvojiciach...  

-precvičovanie  
- 

zdokonaľovanie -
hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné 

prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia 

ako prevencia civilizačných 

chorôb, prostriedok úpravy 

zdravotných porúch a ktoré 

môže využívať v dennom  

pohybovom režime;  

     -žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  

  -žiak má pozitívny vzťah k 

sebe a iným; vie objektívne 

zhodnotiť svoje prednosti  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  
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  6  MODERNÉ TANCE.  

-tanečné kroky, obraty, skoky, 
postoje, pohyby paží, hlavy,  
hrudníka a bokov  

-pohybové motívy na modernú 
hudbu  
-individuálna pohybová väzba na 
hudbu  
-kolektívna príprava, nácvik 
pohybovej skladby na modernú 
hudbu  

-zdokonaľovanie pohybovej skladby  
-pohybová skladba- vystúpenie, 

hodnotenie  

-základná terminológia  

-tanečné kroky, obraty, postoje, 

skoky, pohyby hlavy, hrudníka, 

bokov, paží  

- kreativita, estetický pohyb, 

zážitok, preživanie -súlad pohybu 

s hudbourytmus,takt,melódia, 

pohybový motív  
-zásady a princípy pohybovej 

skladby  

Žiak vie:  

-vytvoriť pohybový 
motív na vybranú  
hudbu  

-ohodnotiť pohyb na 

hudbu z hľadiska 

svojho vnímania a 

prežívania  

-podieľať sa 
spoluprácou na tvorbe 
pohybovej skladby  

-osvojiť si zásady a 
princípy tvorby 
pohybovej skladby  

-dokázať vytvárať 

pohybové väzby a 

vedieť ich využiť  
v spojitosti  

s hudobnou ukážkou 
-zostaviť rozcvičenie 
pri hudbe, 
individuálnu  
a kolektívnu 

pohybovú väzbu 

-názorná ukážka -

skupinová práca  

-precvičovanie  
- 

zdokonaľovanie -

pohybové 

demonštrácie -

hodnotenie 

výkonu  
a klasifikácia  

  

žiak má mať zážitok z 

vykonávanej pohybovej 

činnosti, tvorí si pohybový 

imidž v zmysle aktívneho 

zdravého životného štýlu;  

-žiak má pozitívny vzťah k sebe a 
iným; vie objektívne zhodnotiť 
svoje prednosti a nedostatky a v 
každej situácii vie predvídať 
následky svojho konania;  

- žiak pozitívne a 

konštruktívne pristupuje k 
riešeniu problémov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné  

zručnosti  
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 6  POSILŇOVANIE-KONDIČNÁ  
GYMNASTIKA  
-zásady správania sa v 

posilňovni, posilňovanie s 

vlastným telom  
-hlavné princípy rozvoja sily, 

dýchanie a správna technika 

základných cvičení s činkami alebo 

na posilňovacích strojoch  

-cvičenia s náčiním(švihadlo, fit 

lopta, expandery, plná lopta, 

jednoručné činky)  

-cvičenia na náradí/lavičky , rebriny, 
debny/  

-cvičenia s činkami a na 

posilňovacích strojoch  

-strečingové cvičenia  
-relaxačné a dýchacie cvičenia  

  

  

-základná terminológia a technika 

používaných cvičení na 

posilňovanie jednotlivých 

svalových skupín  
- opakovania, série, supersérie, 

metódy, zásady a princípy 

posilňovania  

-všeobecný kondičný program, 

vytrvalostno-silový program, miesto 

a význam kondičnej gymnastiky, 

posilňovania, fitnes v živote človeka, 

v pohybovom režime  

-strečingové cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  
-statické a dynamické cvičenia  

-estetické cítenie  

  

Žiak vie:  

-prakticky ukázať 

techniku 

posilňovacích 

cvičení -odborne 

pomenovať 

vykonávané 

posilňovacie 

cvičenia -vybrať 

vhodné cvičenia na 

rozvoj a posilnenie 

konkrétnych 

svalových partií -

vysvetliť význam 

rozohriatia, 

rozcvičenia a 

strečingových, 

kompenzačných  

i relaxačných a 

dýchacích  -pripraviť 

cvičebnú jednotku so 

zameraním na určité 

svalové partie  

-výklad, opis -

názorná ukážka  -

rozhovor  

-cvičenia na 

stanovištiach - 

kruhový 

tréning  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime; -

žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné 

zručnosti  

   
8  

ŠPORTOVÉ HRY 
BASKETBAL.  
-hra - zistenie úrovne, opakovanie 

pravidiel -zdokonaľovanie HČJ -  

-držanie lopty, prihrávky, streľba z 

miesta, uvolňovanie sa  

s loptou - dribling  

-hra družstiev  

-streľba z pohybu dvojtaktom   

–bránenie hráča s loptou a bez lopty  

základná terminológia, systematika 
herných činností -technika a taktika 
herných činností jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon v 
basketbale  

-špeciálne rozcvičenie na športovú 

hru  

-funkcie hráčov na jednotlivých  
postoch  
-základné pravidlá  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov -popísať 

a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -

tvorivo aplikovať 

pohybové zručnosti v 

hre, zápase  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  

-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 

pravidiel  

- žiak si vytvára vlastnú pohybovú 

identitu, pohybovú gramotnosť a 

zdravotný status; žiak pozná 

základné prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  
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  -V a L únik okolo obrancu  

-HK „hoď a bež“, nácvik protiútoku  
-hra družstiev –  zonová obrana  

2-3, vedenie zápisu, 
rozhodovanie (pri 
nedostatočných 
priestorových podmienkach 
Streetbal)  

-kontrolné cvičenia (2hod)  

  

-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie, 

zapisovateľ, časomerač - 

význam pohybovej hry pre 

zdravie  

-dohodnúť sa na 

jednoduchej taktike 

(spolupráci) vedúcej k 

úspechu družstva -

zhodnotiť svoju 

úroveň pohybových 

zručností  
(sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na 

ich zlepšenie  

-zapojiť sa do 
rozhodovania a 
organizácie 
zápasu  

-využívať športovú hru 

pri rekreačnej činnosti  
-konať v duchu fair 

play, reálne prijímať 

výhry aj prehry  

-hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

- video  

  

  

zdravotných porúch a ktoré 

môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak sa 

dokáže jasne a zrozumiteľne 

vyjadrovať verbálne a 

neverbálne počas telovýchovnej 

a športovej činnosti a zároveň 

rozumie odbornej terminológii;  

-žiak má pozitívny vzťah k sebe a 

iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve  

 



 

467  

P  

R  
I  
E  

B  

E  
Ž  
N  
E  

   

4  TELESNÁ ZDATNOSŤ   
A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ.  

  

-VPV výstupné testy -

diagnostika všeobecnej 

pohybovej výkonnosti-VPV-

batéria motorických testov: 

1.člnkový beh 4x10m  
2.skok z miesta  
3.sed-ľah  
4.12min beh  
5.hod plnou loptou  

6.beh 50m  

-rozvoj kondičných a 

koordinačných  

schopností a pohybovej 

výkonnosti  
pohybovými prostriedkami v rámci  
vyučovacích hodin tematických 

celkov športových činností:  

Atletika  
Gymnastika-športová  

florbal  
Volejbal  

Basketbal  

Kondičná gymnastika/fitnes, 

posilňovanie/  

Moderné tance-cvičenia na hudbu/  
 

-kondičné a koordinačné 
schopnosti/systematika, metódy 
rozvoja, diagnostika/  

-klbová pohyblivosť,ohybnosť 
chrbtice,stabilita a labilita 
tela,napnutie a  
uvoľnenie svalov,priestorová 
orientácia  

-telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť  

-zaťažovanie vTV proceseaerobna a  

anaerobna činnosť—meranie 

zaťaženia  

pomocou pulzovej frekvencie  

-sebahodnotenie  

  

Žiak vie:  

-rozvíjať silu rôznych 

svalových skupín s 

využitím viacerých 

pohybových 

prostriedkov  

-charakterizovať 
zásady rozvoja a 

rozdiel vo 

vykonávaní cvičení 

na rozvoj rýchlosti a 

vytrvalosti -dokáže 

preukázať zmenu 

rozvoja rýchlosti a 
vytrvalosti  
-princípy hodnotenia 

a rozvoja 

koordinačných 

schopností -

zhodnotiť svoju 

motorickú úroveň 

porozumieť svojmu 

fyzickému potenciálu 

a možnostiam 

zlepšeniam telesnej 

zdatnosti a 

pohybovej  
výkonnosti  

-si vytvoriť 
individuálny 
program rozvoja 
pohyb. 
schopností  

-prezentovať vzťah k 

pohybu 

-názorná ukážka -

hodnotenie 

výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

- 

zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach,   
-výklad  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností 

a osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime;  
- na základe sebareflexie 

si svoje ciele a priority stanovuje 
v súlade so svojimi reálnymi  
schopnosťami, záujmami a 
potrebami  

  -žiak má pozitívny vzťah k 

sebe a iným; vie objektívne 

zhodnotiť svoje prednosti a 

nedostatky a v každej situácii 

vie predvídať následky svojho 

konania; 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

  

Ochrana  
života a 
zdravia  
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PR  
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E  
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E  
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+  

  

1  

1  ZDRAVIE A JEHO PORUCHY  
-základná 
gymnastikaakrobacia.,skoky a  
obraty, cvičenia s náčiním a na 
náradí,  

poradové cvičenia,  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

-strečing  

-kompenzačné cvičenia  
-technika chôdze a behu  

-cvičenia s FIT loptou  

  

-poučenie o bezpečnosti a 
správaní na hodinách TSV -
zdravie a hygiena  

-vplyv fajčenia, alkoholu a 

omamných látok na zdravie a 

pohybový  výkon -správne 

držanie tela  

-PP pri športových úrazoch -vplyv 

cvičenia na funkčný stav tela človeka  

  

-TÉMA: „ANATOMICKÉ A 

FYZIOLOGICKĚ ZÁKLADY  

TEL:VÝCHOVY A ŠPORTU“  

  

Žiak vie:  

-definovať zdravie, 

zdravotný stav, 

zdravotné oslabenie -

charakterizovať 

zásady bezpečnosti 

na hodinách TSV v 

podmienkach školy   

-vysvetliť zdravotný 
význam správneho  
držania tela v rôznych 
situáciách  

-vybrať a uplatniť   
kompenzačné  

cvičenia pri 

nesprávnom držaní 

tela vo svojom 

pohybovom režime -

prakticky poskytnúť 

PP pri najčastejších 

šport. Zraneniach 

(krvácanie, 

podvrtnutie, 

zlomeniny, šok) -má 

schopnosť diskutovať 

o problematike 

zdravia, civilizačných 

ochoreniach a 

závislostiach -

vysvetliť pojem 

hygiena 

-názorná ukážka -

hodnotenie 

výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

- 

zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach -
vyklad, opis -
rozhovor  

-riešenie 

problemov   

Pohybové kompetencie - žiak si 

vytvára vlastnú pohybovú 

identitu, pohybovú gramotnosť a 

zdravotný status; žiak pozná 

základné prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má  

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom  

pohybovom režime;  

; žiak vie si organizovať čas, 

pozná životné priority a priority 

v starostlivosti o zdravie,  vie sa 

podľa nich aj riadiť a dodržiavať  

základné  

pravidlá zdravého životného  

štýlu;  

- na základe sebareflexie si svoje 

ciele a priority stanovuje v súlade 

so svojimi reálnymi  

schopnosťami, záujmami a 

potrebami - žiak pozitívne  

a konštruktívne pristupuje k 

riešeniu problémov 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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  6  FLORBAL  
-základné pravidlá  

-držanie hokejky,postoj, pohyb bez 

loptičky  

-vedenie loptičky, zmeny smeru, 

streľba  

-bránenie hráča s loptičkou a bez 

loptičky  

-osobná obrana, postupný útok  

-hra podľa upravených 

pravidiel,zápasy družstiev  

  

-základná terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné systémy  
herný výkon vo florbale  

-funkcie hráčov na jednotlivých  
postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej súťaže –

rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

Žiak vie: Hrať 
podľa 
upravených 
pravidiel  
  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  
-precvičovanie  

-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu   
- video  

  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok 

úpravy zdravotných porúch a 

ktoré môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak má 

pozitívny vzťah k sebe a iným; 

vie objektívne zhodnotiť svoje 

prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

P  

R  
I   
E  
B  

E  

Ž  

N  

E  

  

+  

  

1  

1  ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL  

-všestranne rozvíjajúce cvičenia -
všeobecná gymnastika kondičná, 
základná,rytmická,  
kompenzačné cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

-pohybové hry  

-badminton,stolný tenis, freesby -

jogging  

-pohybový režim, tvorba 

pohybového programu -

výživa, zložky potravy, 

stravovacie návyky, doplnky 

výživy, životospráva -pohyb 

ako prostriedok regenerácie -

kalokagatia   
-TÉMA: „ZÁKLADY  

ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY“  

  

Žiak:  

-zostaviť program 

denného 

pohybového režimu  

-poznať základné 

atribúty zdravého 

životného štýlu -

porozumieť účinku 

pohybu na telesný a 

funkčný, psychický a 

pohybový rozvoj -

klasifikovať zložky 

potravy  

-skupinová 
práca -výklad  

-ukážka  

-riešenie 

problémov -

precvičovanie  

-rozhovor  

-žiak má mať zážitok z 

vykonávanej pohybovej činnosti, 

tvorí si pohybový imidž v zmysle 

aktívneho zdravého životného 

štýlu; ; žiak vie si organizovať 

čas, pozná životné priority a 

priority v starostlivosti o zdravie,  

vie sa podľa nich aj riadiť a 

dodržiavať  základné pravidlá  

- žiak pozitívne a 

konštruktívne pristupuje k 

riešeniu problémov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné 

zručnosti  
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    a dokumentovať ich 

význam pre zdravú 

výživu  

-charakterizovať 

základné alternatívne 

formy výživy  

 - na základe sebareflexie si svoje 
ciele a priority stanovuje v súlade 
so svojimi reálnymi  
schopnosťami, záujmami a 
potrebami  
  

 

Žiaci v školskom roku absolvujú „Kurz na ochranu života a zdravia“KOŽaZ – osobitný predmet, osobitný plán a učebné osnovy  
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Telesná a športová výchova – chlapci – 3. ročník  – inovovaná  

 

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

  16  ATLETIKA  
Beh  

-rozvoj kondičných a 

koordinačných schopnosti  

atletickými  

prostriedkami/cyklické, acyklické a 

kruhové cvičenia/ -bežecká 

abeceda, polohy nízkeho a 

polovysokého  štartu, technika 

šliapavého a švihového behu  

-beh 100m na čas, odrazové cvičenia  

-beh 500m, nácvik skoku do diaľky  

-skok do diaľky na výkon  

-hod granátom  

-beh 3 000m na výkon  

Vrh guľou-prípravné cvičenia, 
technika, nácvik  

-zdokonaľovanie vrhu guľou,beh  

na 500m-čas  

-vrh guľou na výkon   

-beh na 100m na čas, 

prekážkový beh -prekážkový 

beh  

Skok do výšky-nácvik skoku do 

výšky  

-skok do výšky na výkon  
Atletický viacboj-  
-beh, skok , vrh   

-základná odborná terminológia a 
sytematika atletických disciplín -
technika a metodika atletických 
disciplín  

-základné pravidlá súťaženia a 

rozhodovania atletických 

súťaží-organizácia súťaží -

zásady fair-play  
-bezpečnosť a úrazová zábrana -

zásady hygieny a vplyv atletiky na 

zdravý vývin mládeže -význam 

rozcvičenia, jeho zostavenie 

(všeobecné a špeciálne)  
- sebahodnotenie výkonnosti  

Žiak vie:  

-charakterizovať 
základné atletické 
disciplíny, viacboje  

-demonštrovať 
pohybovým  
výkonom  
osvojované atletické 

disciplíny s 

prihliadnutím na 

svoje individuálne 

predpoklady -vybrať 

vhodné atletické 

prostriedky pre rozvoj 

svojich kondičných a 

koordinačných 

schopností a  telesnej 

zdatnosti  

-zapojiť sa ako 
pomocník do 
organizácie a 
rozhodovania 
atletických súťaží -
uplatňovať zásady fair 
play ako súťažiaci, 
rozhodca, organizátor a 
divák  

-zhodnotiť zaťaženie 
podľa pulzovej 
frekvencie  

- výklad, opis 

techniky -

rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová práca  

-precvičovanie  
- 

zdokonaľovanie -
hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

- exkurzia  

  

- žiak si vytvára vlastnú pohybovú 
identitu, pohybovú gramotnosť a 
zdravotný status; žiak pozná 
základné prostriedky rozvíjania 
pohybových schopností a 
osvojovania pohybových 
zručností; žiak pozná a má 
osvojené pohybové zručnosti, 
ktoré bezprostredne pôsobia ako 
prevencia civilizačných chorôb, 
prostriedok úpravy zdravotných 
porúch a ktoré môže využívať v 
dennom pohybovom režime; -žiak 
sa dokáže jasne a zrozumiteľne 
vyjadrovať verbálne a neverbálne 
počas telovýchovnej a športovej 
činnosti a zároveň rozumie 
odbornej terminológii -žiak má 
pozitívny vzťah k sebe a iným; vie 
objektívne zhodnotiť svoje 
prednosti a nedostatky a v každej 
situácii vie predvídať následky 
svojho konania;;  

-žiak vie zvíťaziť, ale i prijať 

prehru v športovom zápolení i v 

živote, uznať kvality súpera; žiak 

vie dodržiavať princípy fair-play; 

žiak vie  

spoluorganizovať pohybovú 

aktivitu svojich priateľov, 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana 

života a 

zdravia  

  

  

Regionálna  

výchova  
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-reálne prijímať 

výhry aj prehry 

blízkych a rodinných 

príslušníkov; 

 8  ŠPORTOVÉ HRY  
VOLEJBAL  
-postoj, streh, technika odbíjania 

lopty prstami  

-zdokonaľovanie odbíjania lopty 
prstami-hra 2:2  

-technika odbíjania lopty obojruč 

zospodu (bágrom), podanie 

jednoruč zhora a zospodu -

zdokonaľovanie odbíjania lopty 

bágrom po podani. HK príjem 

podania.  

-riadená hra družstievdodržiavanie 

pravidiel, hra nahrávača  

-zdokonaľovanie HČJ, útočný 

úder-smeč, riadená hra. -hra 

družstiev 6:6 podľa 

pravidiel,bez špecializácie 

hráčov, súčinnosť hráčov  

-kontrolné cvičenia  

-pohybová a športová hra -význam 
športových hier v pohyb ovom 
režime, pre zdravie -systematika 
herných činností, základná 
terminológia -technika a taktika 
herných činností jednotlivca  
-herné kombinácie a herné systémy  
-herný výkon v športovej hre, 

hodnotenie športového výkonu -

funkcie hráčov na jednotlivých 

postoch  

-základné pravidlá a terminologia hry  

-organizácia jednoduchej súťaže 
(rozhodcovia, časomerači,  
zapisovatelia)  

 -špeciálne rozcvičenie na športovú 

hru  

-fair play  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov -vykonať 

ukážku  

HČJ   

-tvorivo aplikovať 

pohybové zručnosti v 

hre, zápase -dohodnúť 

sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) 

vedúcej k úspechu 

družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň 

pohybových zručností  
(sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na 

ich zlepšenie  

-zapojiť sa do 
rozhodovania a 
organizácie 
zápasu  

-využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti -

konať v duchu fair play, 

reálne prijímať výhry aj 

prehry  

  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  
-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  
- video  

  

- žiak si vytvára vlastnú pohybovú 

identitu, pohybovú gramotnosť a 

zdravotný status; žiak pozná 

základné prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom  

pohybovom režime;  

     -žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  

  -žiak má pozitívny vzťah k sebe 

a iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru 

v športovom zápolení i v živote, 

uznať kvality súpera;  -žiak vie 

dodržiavať princípy fair-play; žiak 

vie spoluorganizovať pohybovú  

aktivitu svojich priateľov, blízkych 

a rodinných príslušníkov;  

- žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  
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  10  ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA.  

-všestranne rozvíjajúce cvičenia  
-poradové cvičenia  

-kondičné cvičenia  

-prípravné a imitačné cvičenia  

-šplh na lane alebo tyči  

AKROBACIA  

-kotúľ vpred a vzad,s ob- menou 
východiskovej aj výslednej polohy  
-stojka na lopatkách,na hlave,na rukách  
s dopomocou,stojka do kotúľu vpred  

-štylizovaný premet bokom  

-kotúľ letmo,kotúľ vzad do zášvihu  

-skoky a obraty  

-rovnovážne cvičenia-váha predklonmo  

-väzby cvičebných tvarov – krátka 

zostava -kontrolné cvičenia  

HRAZDA  

-základné polohy-vis,vis 

vznesmo,vzadu,strmhlav,závesom 

v podkolení, - -náskok do 

vzporu,prešvihy únožmo,zoskok 

zášvihom,zosun vpred -toč vzad s 

dopomocou -výmyk s dopomocou 

a za zľahčených podmienok  

-vplyv gymnastických cvičebný 
tvarov na organizmus  

-disciplíny a cvičebný obsah 

športovej  

gymnastiky žien a mužov  

-terminológia 

polôh,pohybov,cvičebných 

tvarov,gymnast.náradia a náčinia  

-prípravné a imitačné 
cvičenia,metodický postup 
osvojovania a 
zdokonaľovania polôh, 
cvičebných  
tvarov,väzieb a zostavy -zásady 

motorického učenia v gymnastike  

-zásady bezpečného 

správania,dopomoc a 

záchrana pri cvičení -

zásady držania tela zo 

zdravotného i estetického 

hľadiska  

-pozitívny životný štýl,estetické 
cítenie  
  

Žiak vie:  

-charakterizovať 
základné  

gymnastické športy  

-správne pomenovať 

osvojované cvičebné 
polohy, pohyby a 

cvičebné tvary  

-prakticky ukázať 

základné cvičebné 

tvary, imitačné 

cvičenia, prípravné 
cvičenia a predviesť 

krátku zostavu s 

prihliadnutím na 

svoje individuálne 

predpoklady  

-poskytnúť dopomoc a 
záchranu  

-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  

-výklad a opis -

názorná ukážka -

skupinová práca, 

vo dvojiciach...  

-precvičovanie  
- 

zdokonaľovanie -
hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné 

prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia 

ako prevencia civilizačných 

chorôb, prostriedok úpravy 

zdravotných porúch a ktoré 

môže využívať v dennom  

pohybovom režime;  

     -žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  

  -žiak má pozitívny vzťah k 
sebe a iným; vie objektívne 
zhodnotiť svoje prednosti a 
nedostatky a v každej situácii 
vie predvídať následky svojho 
konania;  
   

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  
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  -kontrolné cvičenia  

PRESKOKY  

-cez kozu aj cez švédsku debnu na 

dlžku  

-skrčka, rožnožka, odbočka  

-kontrolné cvičenie-roznožka  

 prostriedky 

gymnastiky do svojho 

pohybového režimu  

  

   

 6  MINIFUTBAL  
-HČJ-útočné-pohyb bez 

lopty,přihrávky,vedenie 

lopty,spracovanie 

lopty,obchádzanie súpera,streľba  

-obranné-bránenie hráča s 
loptou a bez lopty,odoberanie 
lopty  
-HK-útočné –po vedení lopty,  

po prihrávke a nabiehaní -

obranné- vzájomné 

zabezpečovanie -HS-postupný 

útok  
-priestorová obrana  
-zápasy  

-základná terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 

systémy herný výkon v 

minifutbale -funkcie hráčov na 

jednotlivých  
postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej súťaže –

rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

  

Žiak vie: Hrať 
podľa 
upravených 
pravidiel  
  

-výklad, opis  
-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová práca, 

vo dvojiciach...  

-precvičovanie  
-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu   
- video  

  

žiak má mať zážitok z 

vykonávanej pohybovej 

činnosti, tvorí si pohybový 

imidž v zmysle aktívneho 

zdravého životného štýlu;  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok 

úpravy zdravotných porúch a 

ktoré môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak má 

pozitívny vzťah k sebe a iným; 

vie objektívne zhodnotiť svoje 

prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné  

zručnosti  
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 6  POSILŇOVANIE-KONDIČNˇA  
GYMNASTIKA  
-zásady správania sa v 

posilňovni, posilňovanie s 

vlastným telom  
-hlavné princípy rozvoja sily, 

dýchanie a správna technika 

základných cvičení s činkami alebo 

na posilňovacích strojoch -cvičenia s 

náčiním(švihadlo, fit lopta, 

expandery, plná lopta, jednoručné 

činky)  

-cvičenia na náradí/lavičky , rebriny, 
debny/  

-cvičenia s činkami a na 

posilňovacích strojoch  

-strečingové cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

 

-základná terminológia a technika 

používaných cvičení na 

posilňovanie jednotlivých 

svalových skupín  
- opakovania, série, supersérie, 

metódy, zásady a princípy 

posilňovania  

-všeobecný kondičný program, 

vytrvalostno-silový program, miesto 

a význam kondičnej gymnastiky, 

posilňovania, fitnes v živote 

človeka, v pohybovom režime  

-strečingové cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  
-statické a dynamické cvičenia  

-estetické cítenie  

 

Žiak vie:  

-prakticky ukázať 

techniku posilňovacích 

cvičení  
-odborne pomenovať 

vykonávané 

posilňovacie cvičenia  

-vybrať vhodné 

cvičenia na rozvoj 

a posilnenie 

konkrétnych 

svalových partií -

vysvetliť význam 

rozohriatia, 

rozcvičenia a 

strečingových, 

kompenzačných  

i relaxačných a 

dýchacích  -pripraviť 

cvičebnú jednotku so 

zameraním na určité 

svalové partie  
 

-výklad, opis -

názorná ukážka  -

rozhovor  

-cvičenia na 

stanovištiach - 

kruhový 

tréning  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné 

prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia 

ako prevencia civilizačných 

chorôb, prostriedok úpravy 

zdravotných porúch a ktoré 

môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak sa 

dokáže jasne a zrozumiteľne 

vyjadrovať verbálne a 

neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  

 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné 

zručnosti 
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   8  ŠPORTOVÉ HRY 
BASKETBAL.  
-hra - zistenie úrovne, opakovanie 

pravidiel -zdokonaľovanie HČJ -  

-držanie lopty, prihrávky, streľba z 

miesta, uvolňovanie sa  

s loptou - dribling  

-hra družstiev  

-streľba z pohybu dvojtaktom   

–bránenie hráča s loptou a bez lopty  
-V a L únik okolo obrancu  

-HK „hoď a bež“, nácvik protiútoku  
-hra družstiev –  zonová obrana  

2-3, vedenie zápisu, 
rozhodovanie (pri 
nedostatočných 
priestorových podmienkach 
Streetbal)  

-kontrolné cvičenia (2hod)  

  

základná terminológia, systematika 
herných činností -technika a taktika 
herných činností jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon v 
basketbale  

-špeciálne rozcvičenie na športovú 

hru  

-funkcie hráčov na jednotlivých  
postoch  

-základné pravidlá  
-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie, 

zapisovateľ, časomerač - 

význam pohybovej hry pre 

zdravie  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov -popísať 

a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -

tvorivo aplikovať 

pohybové zručnosti v 

hre, zápase -dohodnúť 

sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) 

vedúcej k úspechu 

družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň 

pohybových zručností  
(sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na 

ich zlepšenie  

-zapojiť sa do 

rozhodovania a 

organizácie zápasu  

-využívať športovú hru 

pri rekreačnej činnosti  
-konať v duchu 

fair play, reálne 

prijímať výhry aj 

prehry 

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  

-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

- video  

  

  

- žiak si vytvára vlastnú pohybovú 
identitu, pohybovú gramotnosť a 
zdravotný status; žiak pozná 
základné prostriedky rozvíjania 
pohybových schopností a 
osvojovania pohybových 
zručností; žiak pozná a má 
osvojené pohybové zručnosti, 
ktoré bezprostredne pôsobia ako 
prevencia civilizačných chorôb, 
prostriedok úpravy zdravotných 
porúch a ktoré môže využívať v 
dennom pohybovom režime; -žiak 
sa dokáže jasne a zrozumiteľne 
vyjadrovať verbálne a neverbálne 
počas telovýchovnej a športovej 
činnosti a zároveň rozumie 
odbornej terminológii;  -žiak má 
pozitívny vzťah k sebe a iným; vie 
objektívne zhodnotiť svoje 
prednosti a nedostatky a v každej 
situácii vie predvídať následky 
svojho konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  
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4  TELESNÁ ZDATNOSŤ   
A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ.  

  

-VPV výstupné testy -diagnostika 

všeobecnej pohybovej  
výkonnosti-VPV-batéria 

motorických testov: 1.člnkový 

beh 4x10m  

2.skok z miesta  

3.sed-ľah  
4.12min beh  

5.hod plnou loptou  
6.beh 50m  

  

-rozvoj kondičných a 

koordinačných  

schopností a pohybovej 

výkonnosti  
pohybovými prostriedkami v rámci  
vyučovacích hodin tematických 

celkov športových činností: 

Atletika  
Gymnastika-športová  

florbal  

Volejbal  
Basketbal Kondičná 

gymnastika/fitnes,posilňova-nie/  
Minifutbal  

-kondičné a koordinačné 
schopnosti/systematika, metódy 
rozvoja, diagnostika/  

-klbová pohyblivosť, ohybnosť 
chrbtice,stabilita a labilita 
tela,napnutie a  
uvoľnenie svalov,priestorová 
orientácia  

-telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť  

-zaťažovanie vTV proceseaerobna a  
anaerobna činnosť—meranie 

zaťaženia  

pomocou pulzovej frekvencie  
-sebahodnotenie  

  

Žiak vie:  

-rozvíjať silu rôznych 

svalových skupín s 

využitím viacerých 

pohybových 

prostriedkov  

-charakterizovať 
zásady rozvoja a 
rozdiel vo 
vykonávaní cvičení 
na rozvoj rýchlosti  
a vytrvalosti -

dokáže preukázať 

zmenu rozvoja 

rýchlosti a 

vytrvalosti  
-princípy hodnotenia 

a rozvoja 

koordinačných 

schopností -zhodnotiť 

svoju motorickú 

úroveň -porozumieť 

svojmu fyzickému 

potenciálu a 

možnostiam 

zlepšeniam telesnej 

zdatnosti a pohybovej  
výkonnosti  

-si vytvoriť 
individuálny 
program rozvoja 
pohyb.  
schopností 

prezentovať vzťah k 

pohybu 

-názorná ukážka -

hodnotenie 

výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  
- 

zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach,   
-výklad  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností 

a osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime;  
- na základe sebareflexie 

si svoje ciele a priority stanovuje 

v súlade so svojimi reálnymi  

schopnosťami, záujmami a 

potrebami  

  -žiak má pozitívny vzťah k sebe 

a iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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+  

  

1  

1  ZDRAVIE A JEHO PORUCHY  
-základná 
gymnastikaakrobacia.,skoky a  
obraty, cvičenia s náčiním a na 

náradí, poradové cvičenia,  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

-strečing  

-kompenzačné cvičenia  

-technika chôdze a behu  

-cvičenia s FIT loptou  

  

-poučenie o bezpečnosti a 
správaní na hodinách TSV -
zdravie a hygiena  

-vplyv fajčenia, alkoholu a 

omamných látok na zdravie a 

pohybový  výkon -správne 

držanie tela  

-PP pri športových úrazoch -vplyv 

cvičenia na funkčný stav tela človeka  

  

-TÉMA: „ANATOMICKÉ A 

FYZIOLOGICKĚ ZÁKLADY  

TEL:VÝCHOVY A ŠPORTU“  

  

Žiak vie:  

-definovať zdravie, 

zdravotný stav, 

zdravotné oslabenie -

charakterizovať 

zásady bezpečnosti 

na hodinách TSV v 

podmienkach školy   

-vysvetliť zdravotný 
význam správneho  
držania tela v rôznych 
situáciách  

-vybrať a uplatniť  

kompenzačné  

cvičenia pri 

nesprávnom držaní 

tela vo svojom 

pohybovom režime -

prakticky poskytnúť 

PP pri najčastejších 

šport. Zraneniach 

(krvácanie, 

podvrtnutie, 

zlomeniny, šok) -má 

schopnosť diskutovať 

o problematike 

zdravia, civilizačných 

ochoreniach a 

závislostiach -

vysvetliť pojem 

hygiena  

-názorná ukážka -

hodnotenie 

výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  
- 

zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach -
vyklad, opis -
rozhovor  

-riešenie 

problemov   

Pohybové kompetencie - žiak si 

vytvára vlastnú pohybovú 

identitu, pohybovú gramotnosť a 

zdravotný status; žiak pozná 
základné prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má  

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 
porúch a ktoré môže využívať v 

dennom  

pohybovom režime;  
; žiak vie si organizovať čas, 

pozná životné priority a priority 

v starostlivosti o zdravie,  vie sa 

podľa nich aj riadiť a dodržiavať  

základné pravidlá zdravého 

životného štýlu;  
- na základe sebareflexie si svoje 

ciele a priority stanovuje v 

súlade so svojimi reálnymi  

schopnosťami, záujmami a 

potrebami - žiak pozitívne a 

konštruktívne pristupuje k 

riešeniu problémov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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 6  FLORBAL  
-základné pravidlá  

-držanie hokejky,postoj, pohyb bez 

loptičky  

-vedenie loptičky, zmeny smeru, 

streľba  

-bránenie hráča s loptičkou a bez 

loptičky  

-osobná obrana,postupný útok  

-hra podľa upravených 

pravidiel,zápasy družstiev  

 

-základná terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné systémy  
herný výkon vo florbale -funkcie 

hráčov na jednotlivých  

postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej súťaže –

rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

 

Žiak vie: Hrať 
podľa 
upravených 
pravidiel  
  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach... -

precvičovanie  

-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu   
- video  

 

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok 

úpravy zdravotných porúch a 

ktoré môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak má 

pozitívny vzťah k sebe a iným; 

vie objektívne zhodnotiť svoje 

prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať 

v kolektíve 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana  
života a 

zdravia  
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1  

1  ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL  

-všestranne rozvíjajúce cvičenia  

-všeobecná gymnastikakondičná, 

základná,rytmická,  

kompenzačné cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

-pohybové hry  
-badminton,stolný tenis,freesby -

jogging  

-pohybový režim, tvorba 

pohybového programu -

výživa, zložky potravy, 

stravovacie návyky, doplnky 

výživy, životospráva -pohyb 

ako prostriedok regenerácie -

kalokagatia   
-TÉMA: „ZÁKLADY  

ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY“  
  

Žiak:  

-zostaviť program 

denného 

pohybového režimu  

-poznať základné 

atribúty zdravého 

životného štýlu -

porozumieť účinku 

pohybu na telesný a 

funkčný, psychický a 

pohybový rozvoj -

klasifikovať zložky  
potravy  

a dokumentovať ich 

význam pre zdravú 

výživu  

-charakterizovať 

základné alternatívne 

formy výživy  

-skupinová 
práca -výklad  

-ukážka  

-riešenie 

problémov -

precvičovanie  
-rozhovor  

-žiak má mať zážitok z 

vykonávanej pohybovej činnosti, 

tvorí si pohybový imidž v zmysle 

aktívneho zdravého životného 

štýlu; ; žiak vie si organizovať 

čas, pozná životné priority a 

priority v starostlivosti o zdravie,  

vie sa podľa nich aj riadiť a 

dodržiavať  základné pravidlá  

- žiak pozitívne a konštruktívne 

pristupuje k riešeniu problémov 

- na základe sebareflexie si svoje 

ciele a priority stanovuje v 

súlade so svojimi reálnymi  

schopnosťami, záujmami a 

potrebami  

  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné 

zručnosti  

Žiaci v školskom roku absolvujú „Kurz na ochranu života a zdravia“KOŽaZ – osobitný predmet, osobitný plán a učebné osnovy  
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Telesná a športová výchova – dievčatá – 4. ročník  – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  

 10  ATLETIKA  
Beh  

-rozvoj kondičných a 

koordinačných schopnosti  

atletickými  

prostriedkami/cyklické, acyklické a 

kruhové cvičenia/ -bežecká 

abeceda, polohy nízkeho a 

polovysokého  štartu, technika 

šliapavého a švihového behu  

-beh 100m na čas, odrazové cvičenia  

-beh 500m, nácvik skoku do diaľky  

-skok do diaľky na výkon  

-hod granátom  

-beh 800m na výkon  

Vrh guľou-prípravné cvičenia, 
technika, nácvik  

-zdokonaľovanie vrhu guľou,beh  
na 500m-čas -vrh 

guľou na výkon  

-prekážkový beh/3-5prekážok/  
Atletický viacboj-  
-beh, skok , vrh   

-základná odborná terminológia a 
systematika atletických  
disciplín  
-technika a metodika atletických 
disciplín  

-základné pravidlá súťaženia a 

rozhodovania atletických 

súťaží-organizácia súťaží -

zásady fair-play  
-bezpečnosť a úrazová zábrana -

zásady hygieny a vplyv atletiky na 

zdravý vývin mládeže -význam 

rozcvičenia, jeho zostavenie 

(všeobecné a špeciálne)  

- sebahodnotenie výkonnosti  

Žiak vie:  

-charakterizovať 
základné atletické  
disciplíny, viacboje  

-demonštrovať 
pohybovým  
výkonom  
osvojované atletické 

disciplíny s 

prihliadnutím na 

svoje individuálne 

predpoklady -vybrať 

vhodné atletické 

prostriedky pre rozvoj 

svojich kondičných a 

koordinačných 

schopností a  telesnej 

zdatnosti  

-zapojiť sa ako 
pomocník do 
organizácie a 
rozhodovania 
atletických súťaží -
uplatňovať zásady fair 
play ako súťažiaci, 
rozhodca, organizátor 
a divák -zhodnotiť 
zaťaženie podľa 
pulzovej frekvencie  

 

- výklad, opis 

techniky -

rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová práca  

-precvičovanie  
- 

zdokonaľovanie -
hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  
- exkurzia  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok 

úpravy zdravotných porúch a 

ktoré môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak sa 

dokáže jasne a zrozumiteľne 

vyjadrovať verbálne a 

neverbálne počas telovýchovnej 

a športovej činnosti a zároveň 

rozumie odbornej terminológii -

žiak má pozitívny vzťah k sebe a 

iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;;  

-žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru 

v športovom zápolení i v živote, 

uznať kvality súpera; žiak vie 

dodržiavať princípy fair-play; žiak 

vie spoluorganizovať pohybovú akt 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  
života a 
zdravia  
  

  

Regionálna 
výchova  
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   9 ŠPORTOVÉ HRY  
VOLEJBAL  
-postoj, streh, technika 
odbíjanialopty prstami  

-zdokonaľovanie odbíjania lopty 

prstami-hra 2:2  
-technika odbíjania lopty obojruč 

zospodu (bágrom), podanie 

jednoruč zhora a zospodu -

zdokonaľovanie odbíjania lopty 

bágrom po podani.hra3-3  HK 

príjem podania.  

-riadená hra družstievdodržiavanie 

pravidiel, hra nahrávača  

-zdokonaľovanie HČJ, útočný 

úder-smeč, riadená hra. -hra 

družstiev 6:6 podľa 

pravidiel,bez špecializácie 

hráčov, súčinnosť hráčov  

-kontrolné cvičenia  

-pohybová a športová hra -význam 
športových hier v pohyb ovom 
režime, pre zdravie -systematika 
herných činností, základná 
terminológia -technika a taktika 
herných činností jednotlivca  
-herné kombinácie a herné systémy  

-herný výkon v športovej hre, 
hodnotenie športového výkonu -
funkcie hráčov na jednotlivých 
postoch  
-základné pravidlá a terminologia hry  

-organizácia jednoduchej súťaže 
(rozhodcovia, časomerači,  
zapisovatelia)  

 -špeciálne rozcvičenie na športovú 

hru  

-fair play  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov -vykonať 

ukážku  

HČJ   

-tvorivo aplikovať 

pohybové zručnosti v 

hre, zápase -dohodnúť 

sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) 

vedúcej k úspechu 

družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň 

pohybových zručností  
(sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na 

ich zlepšenie  

-zapojiť sa do 
rozhodovania a 
organizácie 
zápasu  

-využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti -

konať v duchu fair play, 

reálne prijímať výhry aj 

prehry  

  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  

-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

- video  

  

 - žiak si vytvára vlastnú pohybovú 

identitu, pohybovú gramotnosť a 

zdravotný status; žiak pozná 

základné prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime;  

     -žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  

  -žiak má pozitívny vzťah k sebe 
a iným; vie objektívne zhodnotiť 
svoje prednosti a nedostatky a v 
každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-žiak vie zvíťaziť, ale i prijať 

prehru v športovom zápolení i v 

živote, uznať kvality súpera;   

-žiak vie dodržiavať princípy fair-

play; žiak vie spoluorganizovať 

pohybovú aktivitu svojich 

priateľov, blízkych a;rodinných 

príslušníkov;  

- žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  
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  9  ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA.  

-všestranne rozvíjajúce cvičenia  

-poradové cvičenia  

-kondičné cvičenia  

-prípravné a imitačné cvičenia  

-šplh na lane alebo tyči  
AKROBACIA  

-kotúľ vpred a vzad,s ob- menou 
východiskovej aj výslednej polohy  
-stojka na lopatkách,na hlave,na 
rukách  
s dopomocou,stojka do kotúľu vpred  

-štylizovaný premet bokom -kotúľ 

letmo,kotúľ vzad do zášvihu  

-skoky a obraty  

-rovnovážne cvičenia-váha 
predklonmo  

-väzby cvičebných tvarov – 

krátka zostava -kontrolné 

cvičenia  

HRAZDA  
-základné polohy-vis,vis 

vznesmo,vzadu 

,strmhlav,závesom v 

podkolení, - -náskok do 

vzporu, prešvihy 

únožmo,zoskok 

zášvihom,zosun vpred -toč 

vzad s dopomocou -výmyk s 

dopomocou a za zľahčených 

podmienok  

-kontrolné cvičenia  
PRESKOKY  
-cez kozu  

-skrčka, roznožka, odbočka  

-kontrolné cvičenie-roznožka  

-vplyv gymnastických cvičebný 
tvarov na organizmus  

-disciplíny a cvičebný obsah 

športovej  

gymnastiky žien a mužov  

-terminológia 

polôh,pohybov,cvičebných 

tvarov,gymnast.náradia a náčinia  

-prípravné a imitačné 

cvičenia,metodický postup 

osvojovania a 

zdokonaľovaniapolôh,cvičebných 

tvarov,väzieb a zostavy -zásady 

motorického učenia v gymnastike  

-zásady bezpečného 

správania,dopomoc a 

záchrana pri cvičení -zásady 

držania tela zo zdravotného 

i estetického hľadiska  

-pozitívny životný štýl,estetické 
cítenie  
  

Žiak vie:  

-charakterizovať 
základné  

gymnastické športy  

-správne pomenovať 

osvojované cvičebné 
polohy, pohyby a 

cvičebné tvary  
-prakticky ukázať 

základné cvičebné 

tvary, imitačné 

cvičenia, prípravné 

cvičenia a predviesť 

krátku zostavu s 

prihliadnutím na 

svoje individuálne 
predpoklady  

-poskytnúť dopomoc a 
záchranu  

-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 

gymnastiky do 

svojho pohybového 

režimu  

  

-výklad a opis -

názorná ukážka -

skupinová práca, 

vo dvojiciach...  

-precvičovanie  

- 

zdokonaľovanie -
hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností 

a osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom  

pohybovom režime;  

     -žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  

  -žiak má pozitívny vzťah k sebe 
a iným; vie objektívne zhodnotiť 
svoje prednosti a nedostatky a v 
každej situácii vie predvídať 
následky svojho konania;  
  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  

výchova  
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KLADINA/nízka/  

chôdza,obraty, poskoky,skoky, 

náskoky, zoskoky,rovnovážne 

postoje a ich väzby -krátka zostava 

 9  MODERNÉ TANCE.  

-tanečné kroky, obraty, skoky, 
postoje, pohyby paží, hlavy, 
hrudníka a bokov  
-pohybové motívy na modernú 
hudbu  
-individuálna pohybová väzba na 
hudbu  
-kolektívna príprava, nácvik 
pohybovej skladby na modernú 
hudbu  

-zdokonaľovanie pohybovej 
skladby  
-pohybová skladba- vystúpenie, 

hodnotenie  

-základná terminológia  

-tanečné kroky, obraty, postoje, skoky, 

pohyby hlavy, hrudníka, bokov, paží  

- kreativita, estetický pohyb, zážitok, 

preživanie -súlad pohybu s 

hudbourytmus,takt,melódia,pohybový 

motív  
-zásady a princípy pohybovej skladby  

Žiak vie:  

-vytvoriť pohybový 
motív na vybranú 
hudbu  

-ohodnotiť pohyb na 

hudbu z hľadiska 

svojho vnímania a 

prežívania -podieľať 

sa spoluprácou na 

tvorbe pohybovej 

skladby  

-osvojiť si zásady 
aprincípy tvorby 
pohybovej skladby  

-dokázať vytvárať 

pohybové väzby a 

vedieť ich využiť  
v spojitosti  

s hudobnou ukážkou  

-zostaviť rozcvičenie 
pri hudbe, 
individuálnu  
a kolektívnu 

pohybovú väzbu  

-názorná ukážka -

skupinová práca  

-precvičovanie  

- 

zdokonaľovanie -

pohybové 

demonštrácie -

hodnotenie 

výkonu  
a klasifikácia  

  

žiak má mať zážitok z 

vykonávanej pohybovej 

činnosti, tvorí si pohybový 

imidž v zmysle aktívneho 

zdravého životného štýlu; -žiak 

má pozitívny vzťah k sebe a 

iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a 

v každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

- žiak pozitívne  

a konštruktívne pristupuje 

k riešeniu problémov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana 

života a 

zdravia  

  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné  

zručnosti  
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 9 POSILŇOVANIE-KONDIČNÁ  
GYMNASTIKA  
-zásady správania sa v 

posilňovni, posilňovanie s 

vlastným telom  
-hlavné princípy rozvoja sily, 

dýchanie a správna technika 

základných cvičení s činkami alebo 

na posilňovacích strojoch  

-cvičenia s náčiním(švihadlo, fit 

lopta, expandery, plná lopta, 

jednoručné činky)  

-cvičenia na náradí/lavičky , 

rebriny, debny/ -cvičenia s 

činkami a na posilňovacích 

strojoch  

-strečingové cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

 

-základná terminológia a technika 

používaných cvičení na posilňovanie 

jednotlivých svalových skupín  
- opakovania, série, supersérie, metódy, 

zásady a princípy posilňovania  

-všeobecný kondičný program, 

vytrvalostno-silový program, miesto a 

význam kondičnej gymnastiky, 

posilňovania, fitnes v živote človeka, v 

pohybovom režime  

-strečingové cvičenia -relaxačné a 

dýchacie cvičenia  

-statické a dynamické cvičenia -estetické 
cítenie  

-význam rozohriatia, rozcvičenia pri 

posilňovaní  

 

Žiak vie:  

-prakticky ukázať 

techniku 

posilňovacích cvičení  
-odborne 

pomenovať 

vykonávané 

posilňovacie 

cvičenia -vybrať 

vhodné cvičenia 

na rozvoj a 

posilnenie 

konkrétnych 

svalových partií -

vysvetliť význam 

rozohriatia, 

rozcvičenia a 

strečingových, 

kompenzačných  

i relaxačných a 

dýchacích  -

pripraviť cvičebnú 

jednotku so 

zameraním na 

určité svalové 

partie 

-výklad, opis -

názorná ukážka  -

rozhovor  

-cvičenia na 

stanovištiach - 

kruhový 

tréning  

 - žiak si vytvára vlastnú 
pohybovú identitu, 
pohybovú gramotnosť a 
zdravotný status; žiak pozná 
základné prostriedky 
rozvíjania pohybových 
schopností a osvojovania 
pohybových zručností; žiak 
pozná a má osvojené 
pohybové zručnosti, ktoré 
bezprostredne pôsobia ako 
prevencia civilizačných 
chorôb, prostriedok úpravy 
zdravotných porúch a ktoré 
môže využívať v dennom 
pohybovom režime; -žiak sa 
dokáže jasne a zrozumiteľne 
vyjadrovať verbálne a 
neverbálne počas 
telovýchovnej a športovej 
činnosti a zároveň rozumie 
odbornej terminológii;  

 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné 

zručnosti  
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 8  ŠPORTOVÉ HRY 
BASKETBAL.  
-hra - zistenie úrovne, opakovanie 
pravidiel  

-zdokonaľovanie HČJ -  

-držanie lopty, prihrávky, streľba z 

miesta, uvolňovanie sa  

s loptou - dribling  

-hra družstiev  
-streľba z pohybu dvojtaktom, z 
výskoku  

–bránenie hráča s loptou a bez 
lopty, hra jeden na jedného -V a L 
únik okolo obrancu  

-HK „hoď a bež“, nácvik protiútoku 
2-1, 3-1, 3-2  
-hra družstiev –  zónová obrana  

2-3, osobná obrana, útočný 
systém 3-2,  vedenie zápisu, 
rozhodovanie (pri 
nedostatočných priestorových 
podmienkach Streetbal)  

-kontrolné cvičenia (2hod)  

  

základná terminológia, systematika 

herných činností -technika a taktika 

herných činností jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon v 
basketbale  

-špeciálne rozcvičenie na športovú 

hru  

-funkcie hráčov na jednotlivých  

postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie, 

zapisovateľ, časomerač - 

význam pohybovej hry pre 

zdravie  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov -popísať 

a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -

tvorivo aplikovať 

pohybové zručnosti v 

hre, zápase -dohodnúť 

sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) 

vedúcej k úspechu 

družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň 

pohybových zručností  
(sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na 

ich zlepšenie  

-zapojiť sa do 
rozhodovania a 
organizácie 
zápasu  

-využívať športovú hru 

pri rekreačnej činnosti  

-konať v duchu fair 

play, reálne prijímať 

výhry aj prehry 

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  
-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  
- video  

  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok 

úpravy zdravotných porúch a 

ktoré môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak sa 

dokáže jasne a zrozumiteľne 

vyjadrovať verbálne a 

neverbálne počas telovýchovnej 

a športovej činnosti a zároveň 

rozumie odbornej terminológii;  

-žiak má pozitívny vzťah k sebe a 

iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana  
života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  
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B  
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Ž  
N  
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4  TELESNÁ ZDATNOSŤ   
A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ.  

  

-VPV výstupné testy -

diagnostika všeobecnej 

pohybovej výkonnosti-VPV-

batéria motorických testov: 

1.člnkový beh 4x10m  
2.skok z miesta  
3.sed-ľah  
4.12min beh  
5.hod plnou loptou  

6.beh 50m  

-rozvoj kondičných a 

koordinačných  

schopností a pohybovej 

výkonnosti  
pohybovými prostriedkami v rámci  
vyučovacích hodin tematických 

celkov športových činností: 

Atletika  
Gymnastika-športová  
florbal  

Volejbal  
Basketbal Kondičná 

gymnastika/fitnes,posilňovanie/ 

Moderné tance-cvičenia na 

hudbu/  

  

-kondičné a koordinačné 
schopnosti/systematika, metódy 
rozvoja, diagnostika/  

-klbová pohyblivosť,ohybnosť 
chrbtice,stabilita a labilita 
tela,napnutie a  
uvoľnenie svalov,priestorová 
orientácia  

-telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť  

-zaťažovanie vTV proceseaerobna a  

anaerobna činnosť—meranie 

zaťaženia  

pomocou pulzovej frekvencie  

-sebahodnotenie  
-fitnes  

  

Žiak vie:  

-rozvíjať silu rôznych 

svalových skupín s 

využitím viacerých 

pohybových 

prostriedkov  

-charakterizovať 
zásady rozvoja a 
rozdiel vo 
vykonávaní cvičení 
na rozvoj rýchlosti  
a vytrvalosti -

dokáže preukázať 

zmenu rozvoja 

rýchlosti a 

vytrvalosti  
-princípy hodnotenia 

a rozvoja 

koordinačných 

schopností -zhodnotiť 

svoju motorickú 

úroveň -porozumieť 

svojmu fyzickému 

potenciálu a 

možnostiam 

zlepšeniam telesnej 

zdatnosti a pohybovej  
výkonnosti  

-si vytvoriť 
individuálny 
program rozvoja 
pohyb. 
schopností  

-prezentovať vzťah k 

pohybu  

-názorná ukážka -

hodnotenie 

výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

- 
zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach,   
-výklad  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností 

a osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime;  
- na základe sebareflexie si 

svoje ciele a priority stanovuje v 
súlade so svojimi reálnymi  
schopnosťami, záujmami a 
potrebami  

  -žiak má pozitívny vzťah k sebe 

a iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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1  ZDRAVIE A JEHO PORUCHY  
-základná 
gymnastikaakrobacia.,skoky a  
obraty, cvičenia s náčiním a na  

-poučenie o bezpečnosti a 
správaní na hodinách TSV -
zdravie , zdravotné oslabenie  

-vplyv fajčenia, alkoholu  

Žiak vie:  

-definovať zdravie, 

zdravotný stav, 

zdravotné oslabenie  

-názorná ukážka -

hodnotenie 

výkonu  

Pohybové kompetencie - žiak si 

vytvára vlastnú pohybovú 

identitu, pohybovú gramotnosť a 

zdravotný status; žiak pozná  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

B  
E  

Ž  
N  

E  

  

+  

  

1  

 náradí, poradové 

cvičenia,  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

-strečing  

-kompenzačné cvičenia  

-technika chôdze a behu  
-cvičenia s FIT loptou  

  

a omamných látok na zdravie a 

pohybový  výkon -správne 

držanie tela  

-PP pri športových úrazoch -vplyv 

cvičenia na funkčný stav tela 

človeka  

-vplyv pohyb.aktivít na udržanie 
zdravia  
  

-TÉMA: „Osobitost telesnej 

výchovy a športovej prípravy 

dievčat a žien.“  

  

-charakterizovať 

zásady bezpečnosti na 

hodinách TSV v 

podmienkach školy   

-vysvetliť zdravotný 
význam správneho  
držania tela v rôznych 
situáciách  

-vybrať a uplatniť   

kompenzačné  

cvičenia pri 

nesprávnom držaní 

tela vo svojom 

pohybovom režime -

prakticky poskytnúť  
PP pri najčastejších 

šport. Zraneniach 

(krvácanie, 

podvrtnutie, 

zlomeniny, šok) -má 

schopnosť diskutovať 

o problematike 

zdravia, civilizačných 

ochoreniach a 

závislostiach -vie 

identifikovať telesné, 

psychické, duševné a 

sociálne aspekty 

pohybu, športu vo 

vzťahu k zdraviu  

a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

- 

zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach -
vyklad, opis -
rozhovor  

-riešenie 

problemov   

základné prostriedky rozvíjania 
pohybových schopností a 
osvojovania pohybových 
zručností; žiak pozná a má  

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 
dennom  

pohybovom režime;  

; žiak vie si organizovať čas, 

pozná životné priority a priority 

v starostlivosti o zdravie,  vie sa 

podľa nich aj riadiť a dodržiavať  

základné  
pravidlá zdravého životného  

štýlu;  
- na základe sebareflexie si 

svoje ciele a priority stanovuje v 

súlade so svojimi reálnymi  

schopnosťami, záujmami a 

potrebami - žiak pozitívne a 

konštruktívne pristupuje k 

riešeniu problémov  

Ochrana  
života a 
zdravia  
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 8  FLORBAL  
-základné pravidlá  

-držanie hokejky,postoj, pohyb bez 

loptičky  

-vedenie loptičky, zmeny smeru, 

streľba  

-bránenie hráča s loptičkou a bez 

loptičky  

-osobná obrana,postupný útok  

-základná terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné systémy  
herný výkon vo florbale  

-funkcie hráčov na jednotlivých 

postoch  

Žiak vie: Hrať 
podľa 
upravených 
pravidiel  
  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  

-  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti,  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

  -hra podľa upravených 

pravidiel,zápasy družstiev  

  

-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej súťaže 

–rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

 zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu   
- video  

  

ktoré bezprostredne pôsobia 

ako prevencia civilizačných 

chorôb, prostriedok úpravy 

zdravotných porúch a ktoré 

môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak má 

pozitívny vzťah k sebe a iným; 

vie objektívne zhodnotiť svoje 

prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve  
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+  

  

1  

1  ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL  

-všestranne rozvíjajúce cvičenia -

všeobecná gymnastika, kondičná,  

základná,rytmická,kompenzačné 

cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

-pohybové hry  

-badminton,stolný tenis,freesby -

jogging  

-pohybový režim, tvorba 
pohybového programu -pohyb 

ako prostriedok  
regenerácie, aktívny odpočinok  

-psychohygiena, stres  

-TÉMA: „Hodnotová orientácia  
v telesnej výchove a športe.“  
  

Žiak vie:  

-zostaviť program 

denného pohybového 

režimu  

-poznať základné 

atribúty zdravého 

životného štýlu -

vysvetliť pozitívne 

účinky pohybu na 

telesný a funkčný, 

psychický a 

pohybový rozvoj  

- využiť  

nadobudnutú pohybovú 

gramotnosť na aktívnu 

športovú činnosť vo 

svojom životnom štýle -

vysvetliť aktívny prístup 

ku zdraviu  

-popísať vzťah: 

zdatnosť-zdravieživotná 

pohoda, 

optimizmusmedziľudské 

vzťahy-ekonomika  
  

-skupinová 
práca -výklad  

-ukážka  

-riešenie 

problémov -

precvičovanie  
-rozhovor  

-žiak má mať zážitok z 

vykonávanej pohybovej činnosti, 

tvorí si pohybový imidž v zmysle 

aktívneho zdravého životného 

štýlu; ; žiak vie si organizovať 

čas, pozná životné priority a 

priority v starostlivosti o 

zdravie,  vie sa podľa nich aj 

riadiť a dodržiavať  základné 

pravidlá  

- žiak pozitívne a konštruktívne 

pristupuje k riešeniu problémov 

- na základe sebareflexie si 

svoje ciele a priority stanovuje v 

súlade so svojimi reálnymi  

schopnosťami, záujmami a 

potrebami  
  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné 

zručnosti  

  

  

Telesná a športová výchova – chlapci – 4. ročník  – inovovaná  

 

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, formy 

práce  
Rozvíjané kompetencie  

Prierezové 

témy  
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  10  ATLETIKA  
Beh  

-rozvoj kondičných a 

koordinačných schopnosti  

atletickými  
prostriedkami/cyklické, acyklické a 
kruhové cvičenia/ -bežecká 
abeceda, polohy nízkeho a 
polovysokého  štartu, technika 
šliapavého a švihového behu  
-beh 100m na čas, odrazové cvičenia  

-beh 500m, nácvik skoku do diaľky  

-skok do diaľky na výkon  
-hod granátom  

-beh 1500m na výkon  

Vrh guľou-prípravné cvičenia, 
technika, nácvik  

-zdokonaľovanie vrhu guľou,  

-vrh guľou na výkon  

-prekážkový beh/3-5prekážok/  
Atletický viacboj-  
-beh, skok , vrh   

-základná odborná terminológia a 
systematika atletických  
disciplín  

-technika a metodika atletických 
disciplín  

-základné pravidlá súťaženia a 

rozhodovania atletických 

súťaží-organizácia súťaží -

zásady fair-play  

-bezpečnosť a úrazová zábrana -

zásady hygieny a vplyv atletiky na 

zdravý vývin mládeže -význam 

rozcvičenia, jeho zostavenie 

(všeobecné a špeciálne)  
- sebahodnotenie výkonnosti  

Žiak vie:  

-charakterizovať 
základné atletické  
disciplíny, viacboje  

-demonštrovať 
pohybovým  
výkonom  

osvojované atletické 

disciplíny s 

prihliadnutím na 

svoje individuálne 

predpoklady -vybrať 

vhodné atletické 

prostriedky pre rozvoj 

svojich kondičných a 

koordinačných 

schopností a  telesnej 

zdatnosti  

-zapojiť sa ako 

pomocník do 

organizácie a 

rozhodovania 

atletických súťaží -

uplatňovať zásady 

fair play ako 

súťažiaci, rozhodca, 

organizátor a divák  

-zhodnotiť zaťaženie 
podľa pulzovej 
frekvencie  

-reálne prijímať výhry 

aj prehry  

- výklad, opis 

techniky -

rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová práca  

-precvičovanie  
- 

zdokonaľovanie -
hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

- exkurzia  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok 

úpravy zdravotných porúch a 

ktoré môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak sa 

dokáže jasne a zrozumiteľne 

vyjadrovať verbálne a 

neverbálne počas telovýchovnej 

a športovej činnosti a zároveň 

rozumie odbornej terminológii -

žiak má pozitívny vzťah k sebe a 

iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;;  

-žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru 

v športovom zápolení i v živote, 

uznať kvality súpera; žiak vie 

dodržiavať princípy fair-play; žiak 

vie spoluorganizovať pohybovú 

aktivitu svojich priateľov, blízkych 

a rodinných príslušníkov;  

 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

  

Regionálna 
výchova  
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  9  ŠPORTOVÉ HRY  
VOLEJBAL  
-postoj, streh, technika 
odbíjanialopty prstami  

-zdokonaľovanie odbíjania lopty 
prstami-hra 2:2  

-technika odbíjania lopty obojruč 

zospodu (bágrom), podanie 

jednoruč zhora a zospodu -

zdokonaľovanie odbíjania lopty 

bágrom po podani.hra3-3  HK 

príjem podania.  

-riadená hra družstievdodržiavanie 

pravidiel, hra nahrávača  

-zdokonaľovanie HČJ, útočný 

úder-smeč,jednoblok,  riadená 
hra.  

-hra družstiev 6:6 podľa 

pravidiel,bez špecializácie hráčov, 

súčinnosť hráčov  

-kontrolné cvičenia  

-pohybová a športová hra -význam 

športových hier v pohyb ovom 

režime, pre zdravie -systematika 

herných činností, základná 

terminológia -technika a taktika 

herných činností jednotlivca  
-herné kombinácie a herné systémy  

-herný výkon v športovej hre, 
hodnotenie športového výkonu -
funkcie hráčov na jednotlivých 
postoch  
-základné pravidlá a terminologia hry  

-organizácia jednoduchej súťaže 
(rozhodcovia, časomerači,  
zapisovatelia)  

 -špeciálne rozcvičenie na športovú 

hru  

-fair play  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov -vykonať 

ukážku  

HČJ   

-tvorivo aplikovať 

pohybové zručnosti v 

hre, zápase -dohodnúť 

sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) 

vedúcej k úspechu 

družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň 

pohybových zručností  
(sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na 

ich zlepšenie  

-zapojiť sa do 
rozhodovania a 
organizácie 
zápasu  

-využiť danú hru pri 

rekreačnej činnosti -

konať v duchu fair play, 

reálne prijímať výhry aj 

prehry  

  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  

-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  
- video  

  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností 

a osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime;  

     -žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  

  -žiak má pozitívny vzťah k sebe 
a iným; vie objektívne zhodnotiť 
svoje prednosti a nedostatky a v 
každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-žiak vie zvíťaziť, ale i prijať 

prehru v športovom zápolení i v 

živote, uznať kvality súpera;   

-žiak vie dodržiavať princípy fair-

play; žiak vie spoluorganizovať 

pohybovú aktivitu svojich 

priateľov, blízkych a;rodinných 

príslušníkov;  

- žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve 

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  
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  9  ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA.  

-všestranne rozvíjajúce cvičenia  

-poradové cvičenia  

-kondičné cvičenia  

-prípravné a imitačné cvičenia  

-šplh na lane alebo tyči  
AKROBACIA  

-kotúľ vpred a vzad,s ob- menou 
východiskovej aj výslednej polohy  
-stojka na lopatkách,na hlave,na 

rukách s dopomocou,stojka do 

kotúľu vpred  

-štylizovaný premet bokom -kotúľ 

letmo,kotúľ vzad do zášvihu  

-skoky a obraty  

-rovnovážne cvičenia-váha 
predklonmo  

-väzby cvičebných tvarov – 

krátka zostava -kontrolné 

cvičenia  
HRAZDA  

-základné polohy-vis,vis 

vznesmo,vzadu 

,strmhlav,závesom v 

podkolení, - -náskok do 

vzporu, prešvihy 

únožmo,zoskok 

zášvihom,zosun vpred -

toč vzad s dopomocou  

-kmihanie na doskočnej hrazde,  
zoskok zákmihom  

-výmyk s dopomocou a za 

zľahčených podmienok  

-kontrolné cvičenia  
PRESKOKY  

-cez kozu aj cez švédsku debnu na 

-vplyv gymnastických cvičebný 
tvarov na organizmus  

-disciplíny a cvičebný obsah 

športovej  

gymnastiky žien a mužov  
-terminológia 

polôh,pohybov,cvičebných 

tvarov,gymnast.náradia a náčinia  

-prípravné a imitačné 

cvičenia,metodický postup 

osvojovania a 

zdokonaľovaniapolôh,cvičebných 

tvarov,väzieb a zostavy -zásady 

motorického učenia v gymnastike  

-zásady bezpečného 

správania,dopomoc a 

záchrana pri cvičení -zásady 

držania tela zo zdravotného 

i estetického hľadiska  

-pozitívny životný štýl,estetické 
cítenie  
  

Žiak vie:  

-charakterizovať 
základné  

gymnastické športy  

-správne pomenovať 

osvojované cvičebné 

polohy, pohyby a 

cvičebné  
tvary  

-prakticky ukázať 

základné cvičebné 

tvary, imitačné 

cvičenia, prípravné 

cvičenia a predviesť 

krátku zostavu s 

prihliadnutím na 

svoje individuálne 
predpoklady  

-poskytnúť dopomoc a 
záchranu  

-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 

gymnastiky do svojho 

pohybového režimu  

  

-výklad a opis -

názorná ukážka -

skupinová práca, 

vo dvojiciach...  

-precvičovanie  

- 

zdokonaľovanie -
hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností 

a osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime;  

     -žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  

  -žiak má pozitívny vzťah k sebe 

a iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  
  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  
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dľžku -skrčka, roznožka, odbočka  

-kontrolné cvičenie-roznožka  

KRUHY  
-kmihanie, zoskok zákmihom  

-základné polohy vo vise, zhyb  

 

 9  MINIFUTBAL  
-HČJ-útočné-pohyb bez lopty, 

vedenie lopty, prihrávky, 

spracovanie lopty, obchádzanie 

súpera, streľba  
        -obranné-bránenie hráča s 
loptou a bez lopty, odoberanie 
lopty  
-HK-útočné-po vedení lopty, po 
prihrávke, po prihrávke a 
nabiehaní  
      -obranné-vzájomné 

zabezpečovanie  

-HS-postupný útok, protiútok  

      -priestorová obrana  

-zápasy družstiev  

  

  

základná terminológia, systematika 
herných činností -technika a taktika 
herných činností jednotlivca  
-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon v 
basketbale  

-špeciálne rozcvičenie na športovú 

hru  

-funkcie hráčov na jednotlivých  
postoch  

-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie, 

zapisovateľ, časomerač - 

význam pohybovej hry pre 

zdravie  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov -popísať 

a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -

tvorivo aplikovať 

pohybové zručnosti v 

hre, zápase -dohodnúť 

sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) 

vedúcej k úspechu 

družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň 

pohybových zručností  
(sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na 

ich zlepšenie  

-zapojiť sa do 
rozhodovania a 
organizácie 
zápasu  

-využívať športovú hru 

pri rekreačnej činnosti  

-konať v duchu fair 

play, reálne prijímať 

výhry aj prehry  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie, 

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

- video  

  

  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok 

úpravy zdravotných porúch a 

ktoré môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak má 

pozitívny vzťah k sebe a iným; 

vie objektívne zhodnotiť svoje 

prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  
života a 
zdravia  
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   9 POSILŇOVANIE-KONDIČNˇA  
GYMNASTIKA  
-zásady správania sa v 

posilňovni, posilňovanie s 

vlastným telom  

-základná terminológia a technika 

používaných cvičení na 

posilňovanie jednotlivých 

svalových skupín  
- opakovania, série, supersérie,  

Žiak vie:  

-prakticky ukázať 

techniku posilňovacích 

cvičení  

-výklad, opis -

názorná ukážka  -

rozhovor  

-cvičenia na  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné 

prostriedky rozvíjania  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

  -hlavné princípy rozvoja sily, 
dýchanie a správna technika 
základných cvičení s činkami alebo 
na posilňovacích strojoch  
-cvičenia s náčiním(švihadlo, fit 

lopta, expandery, plná lopta, 

jednoručné činky)  

-cvičenia na náradí/lavičky , rebriny, 
debny/  

-cvičenia s činkami a na 

posilňovacích strojoch  

-strečingové cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

  

  

metódy, zásady a princípy 

posilňovania  

-všeobecný kondičný program, 

vytrvalostno-silový program, miesto 

a význam kondičnej gymnastiky, 

posilňovania, fitnes v živote človeka, 

v pohybovom režime  

-strečingové cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  
-statické a dynamické cvičenia -
estetické cítenie  

-význam rozohriatia, rozcvičenia pri 

posilňovaní  

  

-odborne 

pomenovať 

vykonávané 

posilňovacie 

cvičenia -vybrať 

vhodné cvičenia na 

rozvoj a posilnenie 

konkrétnych 

svalových partií -

vysvetliť význam 

rozohriatia, 

rozcvičenia a 

strečingových, 

kompenzačných  

i relaxačných a 

dýchacích  -pripraviť 

cvičebnú jednotku so 

zameraním na určité 

svalové partie  

stanovištiach - 

kruhový 

tréning  

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia 

ako prevencia civilizačných 

chorôb, prostriedok úpravy 

zdravotných porúch a ktoré 

môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak sa 

dokáže jasne a zrozumiteľne 

vyjadrovať verbálne a 

neverbálne počas telovýchovnej 

a športovej činnosti a zároveň 

rozumie odbornej terminológii;  

  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné 

zručnosti  
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 8  ŠPORTOVÉ HRY 
BASKETBAL.  
-hra - zistenie úrovne, opakovanie 
pravidiel  

-zdokonaľovanie HČJ -  

-držanie lopty, prihrávky, streľba z 

miesta, uvolňovanie sa  

s loptou - dribling  

-hra družstiev  

-streľba z pohybu dvojtaktom, z 
výskoku  

–bránenie hráča s loptou a bez 
lopty, hra jeden na jedného -V a L 
únik okolo obrancu  

-HK „hoď a bež“, nácvik protiútoku 
2-1, 3-1, 3-2  
-hra družstiev –  zónová obrana  

2-3, osobná obrana, útočný 

systém 3-2,  vedenie zápisu, 

rozhodovanie (pri 

nedostatočných priestorových 

podmienkach  

základná terminológia, systematika 

herných činností -technika a taktika 

herných činností jednotlivca  

-herné kombinácie a herné 
systémy herný výkon v 
basketbale  

-špeciálne rozcvičenie na športovú 

hru  

-funkcie hráčov na jednotlivých  

postoch  

-základné pravidlá  
-organizovanie jednoduchej 

súťaže –rozhodovanie, 

zapisovateľ, časomerač - 

význam pohybovej hry pre 

zdravie  

Žiak vie:  

-zvládnuť základné 

pohybové zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov -popísať 

a prakticky ukázať 

správnu techniku HČJ -

tvorivo aplikovať 

pohybové zručnosti v 

hre, zápase -dohodnúť 

sa na jednoduchej 

taktike (spolupráci) 

vedúcej k úspechu 

družstva -zhodnotiť 

svoju úroveň 

pohybových zručností  
(sebahodnotenie) a 

nájsť prostriedky na 

ich zlepšenie  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  

-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu  
a klasifikácia  

- video  

  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime; -

žiak sa dokáže jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať 

verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumie 

odbornej terminológii;  -žiak má 

pozitívny vzťah  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Regionálna  
výchova  

  

 

 Streetbal)  

-kontrolné cvičenia (2hod)  

  

 -zapojiť sa do 
rozhodovania a 
organizácie 
zápasu  

-využívať športovú hru 

pri rekreačnej činnosti  
-konať v duchu fair 

play, reálne prijímať 

výhry aj prehry  

 k sebe a iným; vie objektívne 
zhodnotiť svoje prednosti a 
nedostatky a v každej situácii vie 

predvídať následky svojho 
konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve  
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4  TELESNÁ ZDATNOSŤ   
A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ.  

  

-VPV výstupné testy -

diagnostika všeobecnej 

pohybovej výkonnosti-VPV-

batéria motorických testov: 

1.člnkový beh 4x10m  
2.skok z miesta  
3.sed-ľah  
4.12min beh  
5.hod plnou loptou  

6.beh 50m  

-rozvoj kondičných a 

koordinačných  

schopností a pohybovej 

výkonnosti  
pohybovými prostriedkami v rámci  
vyučovacích hodin tematických 

celkov športových činností: 

Atletika  
Gymnastika-športová  

florbal  
Volejbal  
Basketbal Kondičná 

gymnastika/fitnes,posilňovanie/ 

Moderné tance-cvičenia na 

hudbu/  
  

-kondičné a koordinačné 
schopnosti/systematika, metódy 
rozvoja, diagnostika/  

-klbová pohyblivosť,ohybnosť 
chrbtice,stabilita a labilita 
tela,napnutie a  
uvoľnenie svalov,priestorová 
orientácia  

-telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť  

-zaťažovanie vTV proceseaerobna a  

anaerobna činnosť—meranie 

zaťaženia  

pomocou pulzovej frekvencie  
-sebahodnotenie  

-fitnes  

  

Žiak vie:  

-rozvíjať silu rôznych 

svalových skupín s 

využitím viacerých 

pohybových 

prostriedkov -

charakterizovať 

zásady rozvoja a 
rozdiel vo 

vykonávaní cvičení 

na rozvoj rýchlosti a 

vytrvalosti -dokáže 

preukázať zmenu 

rozvoja rýchlosti a 
vytrvalosti  
-princípy hodnotenia 

a rozvoja 

koordinačných 

schopností -zhodnotiť 

svoju motorickú 

úroveň -porozumieť 

svojmu fyzickému 

potenciálu a 

možnostiam 

zlepšeniam telesnej 

zdatnosti a pohybovej  
výkonnosti  

-si vytvoriť 
individuálny 
program rozvoja 
pohyb. schopností  

-prezentovať vzťah k 

pohybu 

-názorná ukážka -

hodnotenie 

výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

- 
zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach,   
-výklad  

  

- žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností 

a osvojovania pohybových 

zručností; žiak pozná a má 

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 

dennom pohybovom režime;  
- na základe sebareflexie 

si svoje ciele a priority stanovuje 
v súlade so svojimi reálnymi  
schopnosťami, záujmami a 
potrebami  

  -žiak má pozitívny vzťah k sebe 

a iným; vie objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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1  

1  ZDRAVIE A JEHO PORUCHY  
-základná 
gymnastikaakrobacia.,skoky a  
obraty, cvičenia s náčiním a na 

náradí, poradové cvičenia,  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

-strečing  

-kompenzačné cvičenia  

-technika chôdze a behu  
-cvičenia s FIT loptou  

  

-poučenie o bezpečnosti a 
správaní na hodinách TSV -
zdravie , zdravotné oslabenie  

-vplyv fajčenia, alkoholu a 

omamných látok na zdravie a 

pohybový  výkon -správne 

držanie tela  

-PP pri športových úrazoch -vplyv 

cvičenia na funkčný stav tela človeka  

-vplyv pohyb.aktivít na udržanie 
zdravia  
  

-TÉMA: „Osobitost telesnej 

výchovy a športovej prípravy 

dievčat a žien.“  

  

Žiak vie:  

-definovať zdravie, 

zdravotný stav, 

zdravotné oslabenie -

charakterizovať 

zásady bezpečnosti 

na hodinách TSV v 

podmienkach školy   

-vysvetliť zdravotný 
význam správneho  
držania tela v rôznych 
situáciách  

-vybrať a uplatniť   
kompenzačné  

cvičenia pri 

nesprávnom držaní 

tela vo svojom 

pohybovom režime -

prakticky poskytnúť 

PP pri najčastejších 

šport. Zraneniach 

(krvácanie, 

podvrtnutie, 

zlomeniny, šok) -má 

schopnosť diskutovať 

o problematike 

zdravia, civilizačných 

ochoreniach a 

závislostiach -vie 

identifikovať telesné, 

psychické, duševné a 

sociálne aspekty 

pohybu, športu vo 

vzťahu k zdraviu  

-názorná ukážka -

hodnotenie 

výkonu  
a klasifikácia -
skupinová práca  

-precvičovanie  

- 

zdokonaľovanie  

-cvičenia vo 
dvojiciach -
vyklad, opis -
rozhovor  

-riešenie 

problemov   

Pohybové kompetencie - žiak si 

vytvára vlastnú pohybovú 

identitu, pohybovú gramotnosť a 

zdravotný status; žiak pozná 

základné prostriedky rozvíjania 

pohybových schopností a 

osvojovania pohybových 
zručností; žiak pozná a má  

osvojené pohybové zručnosti, 

ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môže využívať v 
dennom  

pohybovom režime;  

; žiak vie si organizovať čas, 

pozná životné priority a priority 

v starostlivosti o zdravie,  vie sa 

podľa nich aj riadiť a dodržiavať  

základné  
pravidlá zdravého životného  

štýlu;  
- na základe sebareflexie si svoje 

ciele a priority stanovuje v 

súlade so svojimi reálnymi  

schopnosťami, záujmami a 

potrebami - žiak pozitívne a 

konštruktívne pristupuje k 

riešeniu problémov  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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  8  FLORBAL  
-základné pravidlá  

-držanie hokejky,postoj, pohyb bez 

loptičky  

-vedenie loptičky, zmeny smeru, 

streľba  

-bránenie hráča s loptičkou a bez 

loptičky  

-osobná obrana,postupný útok  

-hra podľa upravených 

pravidiel,zápasy družstiev  

  

-základná terminológia, systematika 

herných činností  

-technika herných činností 
jednotlivca  
-herné kombinácie a herné systémy  
herný výkon vo florbale  

-funkcie hráčov na jednotlivých  

postoch  
-základné pravidlá  

-organizovanie jednoduchej súťaže –

rozhodovanie,  

zapisovateľ, časomerač  

  

Žiak vie: Hrať 
podľa 
upravených 
pravidiel  
  

-výklad, opis  

-rozhovor -

názorná ukážka -

skupinová 

práca,vo 

dvojiciach...  

-precvičovanie  

-  

zdokonaľovanie  

-hra podľa 
pravidiel  
-hodnotenie 
výkonu   
- video  

  

 - žiak si vytvára vlastnú 

pohybovú identitu, pohybovú 

gramotnosť a zdravotný status; 

žiak pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových 

schopností a osvojovania 

pohybových zručností; žiak 

pozná a má osvojené pohybové 

zručnosti, ktoré bezprostredne 

pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok 

úpravy zdravotných porúch a 

ktoré môže využívať v dennom 

pohybovom režime; -žiak má 

pozitívny vzťah k sebe a iným; 

vie objektívne zhodnotiť svoje 

prednosti a nedostatky a v 

každej situácii vie predvídať 

následky svojho konania;  

-; žiak vie efektívne pracovať v 

kolektíve  

Osobnostný a 
sociálny rozvoj   
  

Ochrana  

života a 
zdravia  
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1  

1  ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL  

-všestranne rozvíjajúce cvičenia -

všeobecná gymnastika, kondičná,  

základná,rytmická,kompenzačné 

cvičenia  

-relaxačné a dýchacie cvičenia  

-pohybové hry  

-badminton,stolný tenis,freesby -

jogging  

-pohybový režim, tvorba 
pohybového programu -pohyb 
ako prostriedok  

regenerácie, aktívny odpočinok  
-psychohygiena, stres  
-TÉMA: „Hodnotová orientácia  
v telesnej výchove a športe.“  
  

Žiak vie:  

-zostaviť program 

denného 

pohybového režimu -

poznať základné 

atribúty zdravého 

životného štýlu -

vysvetliť pozitívne 

účinky pohybu na 

telesný a funkčný, 

psychický a 

pohybový rozvoj  

- využiť  
nadobudnutú 

pohybovú gramotnosť 

na aktívnu športovú 

činnosť vo svojom 

životnom štýle -

vysvetliť aktívny 

prístup ku zdraviu 

 

-skupinová 
práca -výklad  

-ukážka  

-riešenie 

problémov -

precvičovanie  
-rozhovor  

-žiak má mať zážitok z 

vykonávanej pohybovej činnosti, 

tvorí si pohybový imidž v zmysle 

aktívneho zdravého životného 

štýlu; ; žiak vie si organizovať 

čas, pozná životné priority a 

priority v starostlivosti o zdravie,  

vie sa podľa nich aj riadiť a 

dodržiavať  základné pravidlá  

- žiak pozitívne  

a konštruktívne pristupuje k 
riešeniu problémov - na základe 
sebareflexie si svoje ciele a 

priority stanovuje v súlade so 
svojimi reálnymi  schopnosťami, 

záujmami a potrebami  
  

Osobnostný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana  

života a 
zdravia  
  

Tvorba 

projektov a 

prezentačné 

zručnosti  
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 RUSKÝ JAZYK 

Ruský jazyk 

 Kvinta + 1.A Sexta + 2.A Septima +3. A Oktáva + 4.A 

ŠKVP 3 3 3 3 

Časová dotácia 

za šk. rok 

99 99 99 99 

 

Charakteristika predmetu  

Vyučovací predmet ruský jazyk je jedným z vyučovacích predmetov, v ktorom sa realizuje 

vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia.  

Predmet ruský jazyk je zaradený do štvorročného štúdia ako prvý cudzí jazyk so 4-hodinovou 

týždennou dotáciou (132 hodín ročne) a ako druhý jazyk s 3-hodinovou týždennou dotáciou 

(99 hodín ročne). Do osemročného štúdia vo vyšších triedach osemročného gymnázia (kvinta 

– oktáva) je zaradený ako druhý cudzí jazyk s 3-hodinovou týždennou dotáciou (99 hodín 

ročne).  

Ruský jazyk ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje podľa učebnice Raduga po novomu.  

Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje podľa učebnice Klass.  

Predmet vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na dosiahnutie 

úrovne B1a B2. 

Ciele predmetu Cieľom predmetu je poskytnúť žiakovi také jazykové vzdelanie, aby vedel v 

cudzom jazyku riešiť každodenné životné situácie, vedel komunikovať v ústnej i písomnej 

podobe na určitej gramatickej a lexikálnej úrovni, vedel sprostredkovať svoje postoje, pocity 

a názory na rôzne témy, poznal spôsob života rusky hovoriacich krajín.  

V prvom cudzom jazyku žiak aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách 

cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií  (v rámci samoštúdia) v 

zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Požiadavky, ktoré sa kladú 

na žiaka predpokladajú, že bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. 

Táto koncepcia mu umožňuje, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery 

bude cudzí jazyk v budúcnosti používať.  

V druhom cudzom jazyku žiak ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať 

každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah 

výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na žiaka predpokladajú jeho 

uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje žiakovi, aby sa 
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na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti 

používať a sám si zvolil úroveň náročnosti. 

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

jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Žiak využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 

komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v 

rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma 

texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si žiak 

aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.  

Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby žiak:  

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

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine;  

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

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, 

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

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 ruského jazyka, obohacuje ju o nové slová, 

frazeologizmy (idiómy) a dokáže získanú slovnú zásobu 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; 
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- dokáže zreprodukovať počuté. 

b/ čítanie s porozumením  

- učiaci sa 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 druhoch  

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 v dvojiciach a v skupinách; 

- pozná tvary písma, jeho zvláštnosti a odlišnosti od rodného jazyka; 

- pozná základné pravidlá nového ruského 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,f postoje, pocity, želania, city, súhlas a nesúhlas; 

- vie sa pohybovať v cudzojazyčnom prostredí, obstarať základné životné potreby, orientovať 

sa; 
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- 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 pracovným zošitom, nedokončené príbehy, riešenie problémových situácií), 

zaraďuj do vyučovacieho procesu prácu so slovníkom, časopismi, internetom a i., zisťuje 

vedomosti žiakov testami, ktoré overia žiakove 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 

dopisovateľskej činnosti, podnecuje ich, aby aktívne využívali získanú slovnú zásobu 

návštevami v príslušnej jazykovej oblasti, chatovanie a využili možnosť štúdia v zahraničí, na 

vyučovacích hodinách používa ruské časopisy «Мы» a«Мне 15», tiež interaktívnu tabuľu, 

filmy, úryvky z literárnych diel, rozprávky a pod.  

b/ Ž i a k : aktívne reaguje na podnety vyučujúceho, zbiera a spracováva rôzne úlohy, 

vypracúva projekty, referáty, 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 vedomostí v ruskom 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: 

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. starostlivosť 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/študenta na jednotlivých úrovniach štúdia. 



 

505  

 

Učebné osnovy 

 

Ruský jazyk – 2. cudzí jazyk – kvinta/ 1.A – oktáva /4.A 
Rozsah 99 

hodín 

 

Tematický celok, podtémy  Spôsobilosti  Jazykové prostriedky  Výchovno vzdelávací cieľ, očakávaný výstup  Prierezové témy  

14  

Prvé kontakty       Človek a 

spoločnosť      úvod do štúdia 

ruštiny, nácvik azbuky, výslovnosť - 

samohlásky mäkké, 

tvrdé,spoluhlásky mäkké, 

tvrdé,mäkký a tvrdý 

znak,pozdravy,predstavenie sa, o 1. 

septembri v Rusku,jazykolamy 

S1-Nadviazať kontakt,   reagovať 

pri prvom stretnutí 

prízvuk v ruštine, prízvučná a 

neprízvučná slabika - 

výslovnosť, sponové sloveso 

byť 

Žiak pozná zhodné písmená azbuky s latinkou, 
odlišné významom a nové tvary písmen, vie 
vysloviť prízvučné a neprízvučné slabiky, vie 
sa pozdraviť, predstaviť, opýtať sa na meno  
spolužiaka, spolužiačky,vie čo je typické v 

Rusku pre 1. september 

Osobnostný a sociálny  
rozvoj, finančná 

gramotnosť  

14  

Rodina 
členovia rodiny, informácie o sebe, 

svojej rodine,bydlisku, o záujmoch,o 

domácich zvieratách,zoznámiť 

sa,vymenovať 

profesieNajroršírenejšie mená v 

Rusku 

S2-Vypočuť si 

apodaťinformácie,nadviazať 

kontakt 

písmená tvarovo odlišné od 
slovenčiny, samohlásky я,ю  
а ъб, intonácia v oznamovacích 

a opytovacích 

vetách,privlastňovacie zámená, 

vyjadrenie slovenského MAŤ 

RÁD,výslovnosť ruských 

samohlások, odlišné 

samohlásky           

Žiak sa vie pozdraviť,predstaviť, predstaviť 

druhého, pozná intonáciu oznamovacej a 

opytovacej vety, vie vyslovovať správne 

mäkké i tvrdé samohlásky v ruštine  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj,                            

multikultúrna výchova, 

finančná gramotnosť 

14  

Multikultúrna spoločnosť - 
názvy vybraných štátov, ich 
obyvateľov, národnosť. 
národnosti v Rusku                 

komunikovať s niekým, vymieňať 

si názory, vypočuť si a podať 

informácie,telefonovať 

číslovky,časovanie slovies 

жить,говорить, изучать, zápor 

v ruštine  

Žiak pozná niektoré číslovky, vie časovať a 

použiť vo vete vybrané slovesá, vie utvoriť 

vetu v zápore, vie čítať a písať všetky písmená 

ruskej abecedy, vie prečítať a napísať 

niekoľko slov a viet 

Multikultúrna výchova, 

mediálna výchova  

P
o

č
e
t h

o
d

ín
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14  
Škola -dni v týždni, školské  
predmety, záujmy, o ruských školách        

S2-Vypočuť si a podať informácie  

číslovky, vyjadrenie 
slovenského MAŤ, sloveso 
писать, mäkké spoluhlásky  
v ruštine  

Žiak vie pomenovať dni v týždni, školské 

predmety, popísať rozvrh, vie vyjadriť, že 

niečo má alebo nemá rád a časovať a použiť 

vo vete sloveso písať 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj, multikultúrna 

výchova, finančná 

gramotnosť 

15  

Opakovaniefrázy a gramatika 

z predchádzajúcich lekcií, 

opakovanie slovnej zásoby 

S1.Nadviazať kontakt,S2.Vypočuť 
si a podať informácie, 
komunikovať s  
niekým  

 

Žiak vie predstaviť seba a svoju rodinumená 

,bydlisko, profesia, rozprávať o záujmoch, 

pozná ruskú abecedu a vie slová prečítať 

Osobnostný a sociálny  
rozvoj, finančná 

gramotnosť 

13  
Človek a príroda - ročné obdobia a 

mesiace, pozvanie na narodeniny  

S3.Vybrať si z ponúkaných 

možností, S20.Vyjadriť 

názor,komunikovať s niekým 

číslovky, osobné zámená, 

minulý čas slovies, výslovnosť I 

a Y, párové mäkké spoluhlásky  

Žiak vie vymenovať mesiace a ročné 
obdobia,činnosti počas jednotlivých ročných 
období, vie povedať, kedy sa  
narodil on a jeho príbuzní 

Osobnostný a sociálny  

rozvoj, environmentálna 

výchova, finančná 

gramotnosť 

15  
Obchod, nákupy - pomenovať 

obchody, názvy tovarov, nakupovať 

S2.Vypočuť si a podať informácie, 

S4,5.Vyjadriť svoj názor, 

schopnosť 

Vyjadrenie slovenského 

POTREBUJEM, MUSÍM,osobné 

zámená, sloveso kúpiť, 

skloňovanie podstatných mien 

v datíve, tvrdé a mäkké 

spoluhlásky  

Žiak vie pomenovať obchody v obchodnom 

centre, vie povedať, aký tovar nakupuje, čo 

chce a potrebuje, pozná niekoľko radových 

čísloviek a vie ich spojiť s predložkami, vie 

používať správne sloveso купить,a používať 

vybrané podstatné mená v datíve  

Multikultúrna výchova, 
mediálna výchova, 
osobnostný a sociálny  
rozvoj, finančná 

gramotnosť 

14  

Jedlo a pitie - pomenovanie jedál a 

nápojov,chute,v 

reštaurácii,stravovacie návyky,ruské 

jedlá,zaujímavosti ruskej kuchyne  

 

Spájanie čísloviek s 

podstatnými menami. slovesá 

пить а есть,slovesá взять, 

быть, výslovnosť cudzích slov v 

ruštine  

Žiak vie pomenovať jedlá a nápoje, opísať 

chute, objednať si v reštaurácii alebo v 

kaviarni, vir spájať číslovky s podstatnými 

menami, vie vyjadriť cenu v rubľoch i v 

eurách, vie opísať svoje  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj, mediálna výchova, 

finančná gramotnosť 

    stravovacie návyky a používať v správnom 

tvare slovesá пить а есть 
 

14  

Opakovanie - matka múdrosti - i 

niečo nové -opakovanie fráz a 

gramatiky predchádzajúcich lekcií, o 

prázdninách, dopravné 

prostriedky,predstaviť svoje mesto, 

sviatok purpurových plachiet, Sankt 

Peterburg 

S2-Vypočuť si 

apodaťinformácie,nadviazať 

kontakt 

Prídavné mená, slovesá поити, 

поехать, predložka в, zámeno 

какои, ukazovacie zámeno этот 

Žiak vie slovíčka, frázy a gramatiku 

predchádzajúcich lekcií,vie kratko povedať o 

prázdninách,pomenovať bežné dopravné 

prostriedky, vie základné slovíčka k téme 

šport a voľný čas, vie stručne predstaviť svoje 

mesto, pozná koncovky všetkých troch rodov 

prídavných mien, vie použiť opytovacie 

zámená ktorý a aký  

Osobnostný a sociálny  

rozvoj,                              

multikultúrna výchova, 

finančná gramotnosť 
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14  

Človek a spoločnosť - opis a  

charakteristika osoby, vlastnosti, 

znamenia zverokruhu  

komunikovať s niekým, vymieňať 

si názory, vypočuť si a podať 

informácie,telefonovať 

Prídavné mená tvrdého 
zakončenia, podstatné mená 
muž. A žen. Rodu v 7.  
páde, výslovnosť  ого 

žiak vie rozprávať o záujmoch svojich i 

druhých osôb, opisovať i charakterizovať 

osoby, vie používať akuzatív j.čť. prídavných 

mien muž. A žen, rodu s tvrdým zakončením a 

inštrumentál podstatných mien  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj, mediálna výchova, 

finančná gramotnosť 

14  

Človek a spoločnosť - režim dňa, 

určovanie času,opísať priebeh 

dňa, najvýznamnejšie hodiny 

Ruska 

S2-Vypočuť si a podať informácie  
Časovanie slovies, zvratné 

slovesá  

žiak vie povedať ,koľko je hodín a označovať 
dennú dobu, vie opísať svoj deň, vie použiť 
slovesá v 1.m2.,a 3.  
osobe j.č. a vie používať zvratný postfix v 

týchto osobách  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj, multikultúrna 

výchova, finančná 

gramotnosť 

15  

Multikultúrna spoločnosť - sviatky v 

roku,slovenské sviatky, sviatky, ktoré 

sa slávia v Rusku, Nový rok a Vianoce 

v Rusku, vianočná ruská pieseň, čo 

robíme vo voľnom čase,príprava 

sviatočných jedál 

 

Koncovky slovies v 1.,2.a 

3.os.mn.č. os. mn.č., dátum v 

ruštine,skloňovanie radových 

čísloviek,  

Žiak vie povedať, čo robí v lete a v zime,vie po 

rusky pomenovať slovenské sviatky a 

porozprávať o slovenských tradíciách, vie, 

ktoré sviatky sa slávia v Rusku a ako sa slávia 

Vianoce a Nový rok  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj, multikultúrna 

výchova  

13  

Mestá a miesta- orientácia v 
meste,vysvetliť alebo spýtať sa na 
cestu,v metre,площадь  
Исскусств 

 

Väzba podstat. Mien s 

predložkami, genitív a lokál 

podstat. Mien, rozkazovací 

spôsob slovies 

Žiak pozná názvy miest a budov v meste, vie 
opísať polohu budov, pamiatok, a iných miest 
v meste, vie sa spýtať na cestu a opísať cestu, 
spýtať sa na dopravné prostriedky, vie viazať  
podstat.m. s predložkami, vie utvoriť G a  

LOK podstat. mien, vie utvoriť rozkazovací 

spôsob 

Osobnostný a sociálny  

rozvoj, environmentálna 

výchova, dopravná 

výchova, finančná 

gramotnosť 

15  
Opakovanie + nácvik počúvania, 

čítania, hovorenia a písania  
 

Opakovanie gram.  

Predchádzajúcich lekcií 

Žiak zdokonalí svoje rečové zručnosti v 

počúvaní, čítaní, hovorení a písaní 

Multikultúrna výchova, 
mediálna výchova, 
osobnostný a sociálny  
rozvoj, finančná 

gramotnosť 

14  15.Zdravie-ako vyzerám, ako sa 

cítime, čo nás bolí, u lekára, rady, v 

lekárni, príslovia,v zdravom tele 

zdravý duch, anketa, rozhovor na 

skype 

S2-vypočuť si a podať 

informácie,S3-vybrať z 

ponúkaných možností, S7vnímať 

a prejavovať svoje city, S13-

reagovať na príbeh alebo 

udalosť, S25porozprávať niečo, 

S18korešpondovať 

rozkazovací spôsob, vyjadriť 

nemáš, nesmieš v ruštine, vety 

so spojkou если 

Žiak vie porozprávať ako sa cíti, pozná časti 

tela, vie povedať čo koho bolí, vie vyjadriť 

symptómy niektorých chorôb, vie si vypýtať 

lieky v lekárni, vie porozprávať o zdravom 

spôsobe života, pozná príslovia o zdraví  

ochrana života a 

zdravia,  mediálna 

výchova  
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13  16.Obliekanie a móda-oblečenie a 
farby, oblečenie pri rôznych 
príležitostiach, hodnotenie oblečenia 
a farieb, výroky o  
móde, história jeansov, ja a 

móda  

S2-vypočuť si a podať 

informácie,S3-vybrať z 

ponúkaných možností, S7vnímať 

a prejavovať svoje city,S25-

porozprávať niečom, S20- 

vymieňať si názory, komunikovať 

s niekým  

slovesо надетъ, 
предпочитатъ, ,vyjadriť  
niekto niečo potrebuje,zámeno 

такой,такая, такое, такие 

Žiak pozná farby a názvy oblečenia a obuvi, 

vie ,čo si obliecť na akú príležitosť, vie vyjadriť 

svoj názor na oblečenie, čo uprednostňuje, 

porozprávať o svojom vzťahu k móde, vie 

porozprávať históriu jeansov  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

12  17.Kultúra a umenie-o čo sa 
zaujímajú ľudia, kto sa v čom vyzná, 
druhy hudby, rádiostanice,  
v kine, filmy, čítanie, moja obľúbená 

kniha, príslovia 

S4-vyjadriť svoj názor, S5- vyjadriť 

svoju vôľu, S3-vybrať si z 

ponúkaných možností, S25-

porozprávať niečo, S20- vymieňať 

si názory, komunikovať s niekým 

vedľajšie veta so spojkou таk 
kak,6.a7.p.mn.  
č.vybraných podstatných mien 

muž. a ženského rodu, 6.a 7.p. 

mn.č.prídavných mien 

mužského a ženského rodu  

Žiak vie porozprávať o záujmoch ľudí, o tom 

,kto sa v čom vyzná, vie hovoriť o hudbe, kine, 

o filmoch, o čítaní a obľúbenej knihe 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj, mediálna výchova  

12  18.Opakovanie-matka múdrosti  
- aká profesia sa im hodí, o slovenskej 

hudbe, farba a charakter, čo majú 

radi ruskí diváci, programy, ktoré dlho 

prežívajú, o zdravej výžive, poradiť, 

opis oblečenia, o sebe 

S2-vypočuť si a podať informácie, 

S20-vynieňať si názory,S25-

porozprávať niečo 

posluch a čítanie 

sporozumením a ústny prejav 
Žiak vie porozprávať o zdraví, chorobách, 

pozná názvy oblečenia, vie popísať oblečenie 

a hovoriť o móde, vie rozprávať o hudbe, 

kine a filmoch 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj, mediálna výchova, 

multikultúrna výchova, 

finančná gramotnosť 

17  19.Slovensko - Slovensko sa 
predstavuje, rozhovor o Bratislave, 
objednávame si letenky, prechádzka 
po Bratislave- Braislavský hrad,  
Nový most, Dunaj, reštaurácia na  

S1-nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačniu situáciou, 

Sľvypočuť si a podať informáciu, 

S3-vybrať si z ponúkaných 

možností, vyjadriť svoj názor,S18-

korešpondovať,  

3. stupeň prídavných mien, 
3.p.j.č.podstatných mien 
mužského rodu zakončených 
na mäkkú spoluhlásku,  
2.p.podstat.m.muž.r.na  

Žiak vie predstaviť Slovensko, svoj región, 

svoje mesto, vie povedať, na čo sú Slováci 

hrdí, pozná niekoľko významných slovenských 

osobností, vie priradiť dôležité dátumy z 

histórie k  

multikultúrna 

výchova,prezentačné 

zručnosti 

 moste SNP,z histórie Slovenska, moje 

obľúbené mesto, pamätník komu?čo 

sa mi zapáčilo na Slovensku,7 divov 

Slovenska, viete, že.../zaujímavosti zo 

Slovenska/prezentácia o svojom 

meste  

S20- vymieňať si názory, 

komunikovať s niekým, 

S21vypracovať prezentáciu, 

S25porozprávať niečo 

tvrdúspoluhlásku,  
3.p.j.č.prídav.m.tvrdých,2.p. 

mn.č.príd.mien tvrdých a 

príd.m.chorošij,genitív pl. 

podstat. mien, muž.r. tvrdého 

skloňovania   

udalostiam, vyjadruje sa gramaticky správne   
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14  20. Mládež a jej svet - je ľahké dávať 
rady, opis osôb, dievča, chlapec 
mojich snov, kde sa možno zoznámiť, 
projekt /kde sa zozmámili rodičia/, 
prvé stretnutie, kto sa ku komu hodí, 
výroky o láske, diela o  
láske,litrárny preklad textu piesne z 

kinofilmu  

S4-vyjadriť svoj názor, S3vybrať si 

z ponúkaných možností, S25-

porozprávať niečo, S20- 

vymieňať si názory, komunikovať 

s niekým  

7.p.j.č.tvrdých prídavných mien, 
vyjadriť niekto niečo má, 
podmieňovací spôsob  
slovies, infinitívne vety typu  
/Что мне надеть/ 

Žiak vie opísať určitú osobu, vie prezentovať 

svoje predstavy o partnerovi svojich snov, vie 

porozprávať o miestach, kde sa možno 

zoznámiť, vie vypracovať projekt o zoznámení 

rodičov, uhádne diela o láske podľa krátkej 

charakteristiky, naučí sa naspamäť báseň o 

láske, preloží text piesne z kinofilmu  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj, finančná 

gramotnosť 

17  21. Zamestnanie - trpezlivosť ruže 

prináša, Natašine plány, pred 

pohovorom, bojím sa, hľadáte 

prácu?, na pohovore, vlastnosti 

potrebné na prijatie, charakteristika 

povolaní, aké povolanie si vybrať, 

prácaponuka a dopyt, 

projektpovolania v našej rodine, 

hľadám brigádu, výsledok 

pohovoru,ja a povolanie      

S2-vypočuť si a podať informácie, 

S20-vynieňať si názory,S25-

porozprávať niečo, S3- vybrať si z 

ponúkaných možností, S13- 

reagovať na príbeh alebo udalosť, 

S21-vypracovať prezentáciu  

vedľajšie veta s pomociu 
kotoryj a potomu 
što,privlastňovacie zámená jivo, 
jijo, ich,rabotať +  
7.p.j.č.,  

Žiak pozná názvy mnohých povolaní, 

vlastnosti, ktoré sú potrebné pri hľadaní 

povolania, vie charakterizovať jednotlivé 

povolania, vie rozprávať o dopyte a ponuke, o 

výbere povolania, o svojichpredstavách o 

povolaní, o možnosti brigádovať počas 

prázdnin, vie , ako sa pripraviť na pracovný 

pohovor 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj, prezentačné 

zručnosti, tvorba 

prejektov, finančná 

gramotnosť 

66  Konverzačné témy  S1, S2, S3, S4, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 

S10, S11, S12, S13, S14,  
Rodina a spoločnosť 
Kultúra a umenie  

Šport  

Žiak vie 
- vyjadriť aobhájiť svoje myšlienky ústnou 

formou na úrovni B1  

Osobnostný a sociálny  
rozvoj 

 



 

510  

  S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, 

S23, S24, S25  
Bývanie  
Obchod a služby 
Zdravie  

Škola a vzdelanie  

Zamestnanie a práca  
Vzťahy medzi ľuďmi 
Človek a príroda 
Veda a technika  

Človek a spoločnosť 

Komunikácia a jej formy 
Masmédiá 

Mládež a jej svet 

StravovanieZáľuby, 
voľný čas,  
životný štýl 
Multikultúrna spoločnosť 

Mestá a miesta 

Obliekanie a móda  
Kniha - priateľ človeka 

Vzory a ideály  

Krajina, ktorej jazyk sa učím 
Slovensko - moja vlasť 

- opísať obrázok 

- pohotovo reagovať v 
komunikačnej situácii   
- zostaviť text v rámci preberaných 
tém a vyjadriť svoj názor 
- predniesť súvislý prejav na danú 
tému  
- zrozumiteľne reprodukovať 
prečítaný alebo vypočutý text 
- sformulovať svoj názor 

zrozumiteľne a gramaticky správne na 

úrovni B1  

Multikultúrna výchova 

 

Mediálna výchova 

 

Ochrana života a zdravia  
 

Environmentálna výchova  
 

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

22  Človek a príroda22.Zimný 
alebo letný čas. Čo budeme 
robiť? Nezabudnem Ako 
šporiť energiu.  
Ekologická škola    Chráňte 
Zem.    
Odpad.  

Červená kniha.   

S2-Vypočuť si a podať informácie, S3-
Vybrať si z ponúkaných možností, 
S4Vyjadriť svoj názor, S20_ Vymieňať 
si názory,  
komunikovať s niekým, S25-  

Porozprávať niečo 

Slovesáбыть, забыть, 

экономить, väzba 

пользоваться чем, 

учавствовать в чем,      

spojka чтобы,  

Žiak vie opisovať javy, nepriaznivé pre 

životné prostredie, hovoriť o tom, ako 

možno šetriť energiu a chrániť životné 

prostredie, informovať o činnosti 

ekologických organizácií, o Červenej knihe, 

vie rozprávať o živelných pohromách.  

Environmentálna výchova, 

finančná gramotnosť 

 Živelné pohromy.      
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6  23.Opakovacia lekcia 

Ako môžeme pomôcť prírode, Čím 

je zaujímavá Slovenská 

republika,Ruský Slovák, Žiadosť o 

prijatie do zamestnania  

S2-Vypočuť si a podať informácie,S4- 

Vyjadriť svoj názor, S13-Reagovať na 

príbeh alebo udalosť, 

S18KorešpondovaťS25Porozprávať 

niečo,  

Opakovanie gramatiky z 

predchádzajúcich lekcií 

Žiak porozumie počutému a prečítanému 

textu, vie porozprávať obsah počutého a 

prečítaného, vie napísať životopis na 

prijatie do zamestnania,     

Enviromentálna   

výchova,                         
Osobnostný a sociálny  

rozvoj, finančná gramotnosť 

14  24.Krajina, ktorej jazyk sa 
učímMoskva, pamätihodnosti, 
pamätníky Moskvy, O       
Lomonosovi, Veľké divadlo,  
MGU 

S2-Vypočuť si a podať informácie, S3-
Vybrať si z ponúkaných možností, 
S4Vyjadriť svoj názor, S20_ Vymieňať 
si názory,  
komunikovať s niekým, S25-  

Porozprávať niečo 

Datív privlastňovacích 
zámen v mužskom a 
ženskom rode, 
akuzatív osob.zámen 
oн, она,  
2.stupeň prídavných mien 

komparatív, datív množ.č. 

podstatných a prídavných 

mien, neurč.zámeno s 

časticou -нибудь 

Žiak vie prezentovať hlavné mesto Ruska, 

pozná celý rad moskovských pamiatok, vie 

rozprávať o rôznych zaujímavostiach 

Moskvy, naučí sa poznávať významné ruské 

osobnosti 

Multikultúrna výchova,    

Prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť 

15  25.Masovokomunikačné  
prostriedky       

Televízia a film, počítač, notebook, 

mobil 

S2- Vypočuť si a podať informácie, S3-
Vybrať si z ponúkaných možností, 
S4Vyjadriť svoj názor, S20-  
Vymieňať si názory,S25-  

Porozprávať o niečom 

Tvar genitívu a akuzatívu 

podstatných mien a 

prídavných mien mužského 

rodu, neurčité zámená s 

časticou -то, 2. stupeň 

prídavných mien s časticou 

более 

Žiak vie pomenovať rôzne médiá a ich 

funkcie, vie diskutovať o televíznom 

programe, hovoriť o svojej práci s 

počítačom, získa informácie o histórii 

televízie a počítača 

Mediálna výchova          

Osobnostný a sociálny rozvoj 

17  26.Európska únia  S2- Vypočuť si a podať informácie, S3-
Vybrať si z ponúkaných možností, 
S4Vyjadriť svoj názor, S20-  
Vymieňať si názory,S25-  
Porozprávať o niečom 

Rozkazovací spôsob pre  
1.os.mn.č., lokál  
j.č.prídavných mien tvrdého 

a mäkkého skloňovania 

všetkých rodov, časovanie 

slovesa давать 

Žiak vie napísať na rozlúčku pár pekných 
slov, vie porozprávať o zaujímavých 
miestach na trase St.Peterburg -  
Bratislava, vie podať základné informácie o 

EU, o jej histórii, práci a členských štátoch  

Mediálna výchova          

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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18  Konverzačné témy 

Krajina, ktorej jazyk sa učím, Človek 

a príroda, Bývanie, Kniha, priateľ 

človeka, Vzdelanie, školstvo, Veda 

a technika, Zdravie a choroby, 

Obchod, nakupovanie, Práca a 

povolanie, Trh a 

služby,Multikultúrna spoločnosť 

S2-Vypočuť si a podať informácie, S4-
Vyjadriť svoj názor, S9- Predstaviť 
svoje záľuby a vkus, S20- Vymieňať si 
názory, komunikovať s niekým, S25- 
porozprávať o  
niečom 

Opakovanie gramatiky 

skloňovanie podstatných a 

prídavných mien a zámen, 

časovanie slovies, číslovky 

Žiak vie porozprávať o geografii Ruska, o 

prírode v jednotlivých ročných obdobiach, o 

svojom bydlisku, dome a izbe, o vzťahu k 

čítaniu, knihám a ruskom autorovi, o 

ruskom školstve, o vede a technike a 

ruských vedcoch, o zdravotníctve, zýdraví, 

chorobách a zdravom životnom štýle, o 

nakupovaní a obchodoch, o povolaniach a 

práci, o službách, multikultúrnej spoločnosti 

a sviatkoch 

Multikultúrna výchova, 

ochrana života a zdravia, 

mediálna výchova, finančná 

gramotnosť 

 

Súčasťou učebných osnov sú vytvorené hodiny na školskú písomnú prácu, jej opravu a testy po prebratých lekciách 

 

 

 


