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I. Všeobecná charakteristika školy 

1. Veľkosť  školy  

Základná škola s materskou školou Nová Bystrica je 

plnoorganizovanou  školou so všetkými ročníkmi. V školskom roku 

2007/2008 bolo na škole  253 žiakov. V základnej škole máme 13 

tried, na I. stupni 5 a na II. stupni 7. Priemerná naplnenosť 

tried je 19 žiakov. V školskom roku 2008/ 2009 klesne počet tried 

na škole o jednu na ročníkoch 1 – 4. V 4.ročníku, 7. ročníku 

a 9.ročníku boli po dve triedy. V školskom roku 2008/2009 budú 

paralelné triedy v 5. a 8. ročníku.  V ostatných ročníkoch bude 

po jednej triede. Škola má dve oddelenia  ŠKD s počtom žiakov 40. 

Hlavná budova školy / 2.stupeň /, má kapacitu 10 tried, v budove 

/l.stupňa/ 4 triedy, jedna miestnosť pre ŠKD ,  dve miestnosti 

pre materskú školu. Priestorovo škola nevyhovuje súčasnej dobe, 

v nevhodných priestoroch vyučujeme jazyky pri delení tried, 

nevyhovujúca je počítačová učebňa, priestor ŠKD je pre 27 žiakov 

malý.   Z názvu vyplýva, že sme spojenou školou s materskou 

školou. V materskej škole bolo v školskom roku 2007/2008 32 deti 

a pre školský rok 2008/2009 máme zapísaných 35 detí, zaradených 

do  jednej triedy s celodennou prevádzkou a do 1 s poldennou 

prevádzkou. Od roku 2007 bolo na škole zriadené školské stredisko 

záujmovej činnosti, ktoré nemá samostatné priestory. Využívajú sa 

kmeňové triedy a špeciálne učebne. Školská kuchyňa a jedáleň je 

umiestnená v suteréne starej školskej budovy. Kapacitne vyhovuje 

súčasnému stavu poskytovania stravovacích služieb. Škola má 

vybudovaný skleník, ktorý sa využíva v rámci vyučovacích hodín 

i v mimoškolskej činnosti. Školská dielňa je umiestnená v budove 

ročníkov 5 – 9.  

2. Charakteristika žiakov  
V školskom roku 2007 / 2008 navštevovalo školu celkom 253 žiakov 

z toho 121 dievčat. Na ročníkoch 1-4 bolo 95 žiakov, z toho 46 

dievčat. Žiaci boli zaradení do 12 tried. Integrovaných žiakov 

nemáme. V školskom roku 2008 /2009 bude na základe organizácie 

školy 229 žiakov, čo je  oproti minulému roku pokles o 24 žiakov. 

Zníži sa aj počet tried z 13 na 12. 

3. Charakteristika pedagogického zboru 
V školskom roku 2007/2008 pracovalo na tunajšej škole celkom 24 

pedagogických zamestnancov. Na ročníkoch l.stupňa päť učiteliek – 

všetky kvalifikované. V ročníkoch 5 -9 dvanásť učiteľov, v ŠKD 2 

vychovávateľky, v MŠ 3 učiteľky, v ŠSZČ 1 vychovávateľka, na MD 1 

učiteľka.1.kvalifikačnú skúšku absolvovali 11 pedagogickí 

zamestnanci. Jedna učiteľka ukončila DPŠ a rozširujúce štúdium na 

PF. Na škole je ustanovená výchovná poradkyňa.   

 

 



4. Organizácia prijímacieho konania  
V zmysle POP pre daný školský rok sa každoročne v mesiaci január 

uskutočňuje zápis žiakov do 1.ročníka.Na základe žiadosti rodičov 

sú na tunajšiu školu prijatí žiaci aj z inej obce, resp. 

školského obvodu. 

Dlhodobé projekty 

INFOVEK, CESTA 

Krátkodobé :  

O najkrajšiu triedu  

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
Spolupráca s rodičmi sa realizovala prostredníctvom zasadnutí 

rodičovského združenia a je na veľmi dobrej       úrovni. Výbor 

RZ pomáha škole pri realizácii výchovno – vyučovacieho procesu 

v oblasti materiálno – technickej. Poskytovalo finančné 

prostriedky na odmeny pre žiakov za umiestnenia vo vedomostných 

i záujmových súťažiach . Spolupráca so zriaďovateľom je na dobrej 

úrovni. Vzťah medzi školou a farským úradom je založený na 

korektnosti a rešpektovaní cieľov a poslania inštitúcií. 

V minulosti evidujeme viaceré sponzorské aktivity podnikateľských 

subjektov pôsobiacich v obci.  

6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na slabej 

úrovni. Škola nemá vyhovujúce špeciálne učebne, priestory pre 

mimoškolskú činnosť a telovýchovné zariadenia. Situácia sa 

podstatne vylepší rekonštrukciou budov školy z euro fondov v roku 

2009/ 2010 

7. Škola ako životný priestor  
Obdobie letných prázdnin je každoročne venované príprave školy 

pre ďalší školský rok tak, aby sa v nej žiaci i pedagógovia 

cítili počas školského roka  čo najpríjemnejšie. Sú   vyčistené a 

upravené všetky triedy, chodby a  sociálne zariadenia. Patričná 

pozornosť sa venuje exteriéru školy. Upravujú sa kvetinové záhony 

a trávnaté plochy. 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní  

Sú zabezpečené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky 

v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci sa vykoná prvý vyučovací  deň 

školského roka, pravidelné školenia zamestnancov školy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru sa 

uskutočnia v posledný augustový týždeň pred začiatkom školského 

roka a pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia 

a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií uskutočňujeme 

v súlade s projektom BOZP na školách, a v zmysle zákona o BOZP. 



 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho 

programu 

Reforma školstva, ktorá nás čaká, prináša so sebou v porovnaní 

s dnešným stavom zmenu hierarchie zložiek učiva: hodnoty, 

postoje,  schopnosti, intelektuálne a praktické zručnosti, 

vedomosti.Z tohoto dôvodu musíme pristúpiť k prepracovaniu 

všetkých našich cieľov, princípov, podmienok práce 

s prihliadnutím na špecifiká a podmienky školy. S pripravovanými 

zmenami musia byť stotožnení všetci učitelia školy a nielen 

riaditeľ. Iba spoločnou tímovou prácou sa podarí uskutočniť 

všetky zmeny pripravované reformou školstva. Výchova 

a vzdelávanie sa bude  uskutočňovať v duchu moderných európskych 

a svetových trendov a národných, sociálnych a kresťanských 

tradícií, pri rešpektovaní svetonázoru a uplatňovaní princípov 

demokracie.  

Smerovanie a premenu súčasnej školy na modernú, európsku v zmysle 

reformy budeme uskutočňovať v troch oblastiach života školy. 

1. Žiak – cieľ  novej štruktúry vzdelávania 

Škola bude reagovať svojimi vzdelávacími programami na potreby 

žiakov, ale aj na potreby, podmienky a možnosti školy a regiónu. 

Zmeníme priority výučby, budeme sa  viac zaoberať zmyslom 

a obsahom vzdelávania. Učitelia budú viac pracovať tímovo, pre 

žiakov a v prospech školy. 

Všetky školské vzdelávacie programy pre jednotlivé predmety budú 

zamerané na dokonalé poznanie vlastného regiónu, národa a vlasti 

v kontexte euroregiónu. 

V tejto oblasti je potrebné ešte v tomto školskom roku smerovať 

učiteľov  k tvorbe kvalitných vzdelávacích a výchovných programov 

pre jednotlivé predmety našej školy, aby naši žiaci získali 

plnohodnotné kľúčové kompetencie v oblasti komunikačných 

schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania  

informačno-komunikačných technológií, komunikácie v materinskom 

a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti 

prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne 

a občianske kompetencie. 

2. Pedagóg – tvorca modernej školy. 

Prvoradé pre pedagógov bude stanoviť v rámci svojich predmetov 

ciele, metódy a prostriedky vzdelávania, aby ich realizáciou 

žiakov naučili: 



 aspoň jeden cudzí jazyk tak, aby ho vedeli použiť 

  identifikovať a analyzovať problémy s návrhom riešenia 

 získavať, rozvíjať manuálne zručnosti 

 pracovať s modernými informačnými technológiami 

 úcte k rodičom a k ostatným osobám, ku vlastnej kultúre, 

jazyku, k národným hodnotám, k regiónu, k pôvodu 

 úcte k ľudským právam a základným slobodám 

 zodpovednému prístupu k životu v slobodnej spoločnosti 

v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti, priateľstva 

medzi ľuďmi, ale aj národmi  

 zdokonaľovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, 

pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť 

 skontrolovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje 

zdravie a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické 

hodnoty. 

3. Materiálno-technické vybavenie školy 

Realizáciou  projektu, ktorý podal zriaďovateľ  na nadstavbu 

a dostavbu školy sa vyriešia všetky problémy s prevádzkou budov, 

s priestormi na vyučovanie, zlepšia sa podmienky na mimoškolskú 

a záujmovú činnosť žiakov.  

K  obnove učebných pomôcok a ostatného vybavenia modernými 

technológiami pomohlo vypracovanie kvalitného projektu celým 

pedagogickým zborom, ktorý sa bude podieľať aj na jeho 

realizácií. 

Materiálne vybavenie školy sa dá zlepšiť aj dobrou spoluprácou so 

sponzormi, s Radou školy,  šetrením finančných prostriedkov. 

Cieľom školy je zabezpečiť čo najoptimálnejšie podmienky pre 

každého žiaka na základe požiadaviek rodičov, obce ako 

zriaďovateľa, v súlade s jej poslaním, dať základné, ale kvalitné 

vzdelanie žiakom a rozvíjať ich talent a schopnosti.  

4. Pedagogický princíp školy  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, 

ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo 

myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať 

a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému 

vzdelávaniu. 



Naďalej rozvíjať  gramotnosť žiakov v oblasti IKT  v našej škole. 

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so 

zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť 

a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. 

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, 

emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové 

orientácie. 

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. 

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, 

morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

5. Zameranie školy a stupeň vzdelania . 

Využívanie tvorivo humanistickej výchovy a vzdelávania 

v podmienkach tradičnej školy 

Naša škola má všetky predpoklady uspieť v uskutočňovaní zmien 

v školstve, ktoré prináša reforma a nový školský zákon. 

Máme kvalifikovaný pedagogický zbor, odhodlaný zapojiť sa do 

realizácie nových foriem a metód práce.  

Výchovno-vzdelávacími výsledkami patríme medzi popredné školy 

v okrese o čom svedčia výsledky komplexnej inšpekcie z roku 2008 

Úspešne pokračujeme v realizácii projektu  Infovek. Naďalej sa 

nám darí rozširovať počty počítačov pre  využitie našimi žiakmi. 

Rozširuje sa počet predmetov, kde vyučujúci využívajú  IKT vo 

vyučovaní 

Zriadením školského strediska záujmovej činnosti sme prispeli 

k zmysluplnému tráveniu voľného času našich žiakov. 

Realizáciou Projektu revitalizácie a elektronizácie školských 

jedálni sme získali finančné prostriedky na modernizáciu 

priestorov ŠJ 

 

Ako ďalej? 

Rozvíjať záujmovú činnosť smerom k ľudovým tradíciám 

Skvalitňovať výchovno - vyučovací proces už na I. stupni  novými 

formami a metódami práce, skvalitnením krúžkovej činnosti a 

mimoškolských aktivít, zavedením IKT, pokračovať v skvalitňovaní 

výučby aj na II. stupni. 

Stabilizovať pedagogický káder na škole prostredníctvom 

vytvárania lepších pracovných podmienok a ďalších možností 

profesionálneho rastu zamestnancov školy. 

Ďalej pokračovať vo vytváraní kvalitnejších priestorových 

podmienok /nadstavba a dostavba školy/. 

Skvalitnenie technického vybavenia školy /projekt Operačný 

program 1.1 Vzdelávanie/, v tomto zmysle doplnenie 

a zmodernizovanie učebných pomôcok na všetky predmety. 



Zapojiť sa do celoslovenských projektov Zdravé školy , Otvorená 

škola 

Zamerať sa na skvalitňovanie mimoškolskej výchovy prostredníctvom 

krúžkov na druhom stupni. Zabezpečiť pre žiakov kvalifikovaných 

odborníkov na vedenie krúžkov. Rozšíriť krúžkové činnosti v rámci 

voľna a prázdnin žiakov /denné tábory, turistika, sprístupnenie 

výpočtovej techniky/. 

Vo väčšej miere sa uchádzať o granty v rámci jednotlivých výziev 

vypracovaním projektov vyhlásených MŠ  a inými organizáciami. 

/Otvorená škola, Zdravá škola, Rozvoj športovísk, 

Enviroprojekt.../. 

Budovať školu tak, aby sa mohla stať metodickým a vzdelávacím 

centrom pre rozvoj IKT, cudzích jazykov a športu v obci, nielen 

pre školopovinnú mládež, ale aj dospelých /organizovať školenia a 

stretnutia pre učiteľov a iných záujemcov, stretnutia so 

športovcami,/ 

Kvalitnou manažerskou činnosťou zabezpečovať finančné prostriedky 

na neustálu obnovu a dopĺňanie inventáru modernými učebnými 

pomôckami i estetického vzhľadu školy a okolia školy.  

Vytvárať čo najoptimálnejšie pracovné prostredie. 

Skvalitňovať spoluprácu s rodičmi. 

Stupeň vzdelania  

ISCED 1 

 

6. Profil absolventa . 

 

Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal  svojim vystupovaním robiť  dobré 

meno škole ,mal by rád chodiť do školy, mal by byť dobrým žiakom, 

spolužiakom. Mal by sa slušne správať, mať v úcte rodičov, 

učiteľov, starších ľudí. Mal by byť  schopný vytvárať dobré 

medziľudské vzťahy, byť  schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v 

rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i 

psychické zdravie,  vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný 

vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 

informácií, osvojiť  si metódy štúdia a  práce s informáciami, 

mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť 

umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít. 

7. Pedagogické stratégie . 

 

Organizačné formy a metódy výučby 

1. Využitie metódy a techniky rozvoja duchovných síl – 

Cvičenia mozgu, ktoré pomáhajú dieťaťu na jednej strane 



zvyšovať kvalitu myslenia a mentálnu výkonnosť a na 

druhej strane udržiavať duševnú rovnováhu a psychické 

zdravie. Metóda pozostáva z jednoduchých pohybov 

a cvičení, ktoré uľahčujú všetky druhy cvičenia, 

napomáhajú k rozvoju tvorivého myslenia, zvyšujú výkon, 

dodávajú energiu, cvičia sebavedomie, pomáhajú zachovať 

vnútornú rovnováhu, znižujú vnútorné napätie. Rozvíjajú 

nielen samostatné štúdium žiaka, ale aj jeho schopnosť 

prispôsobiť sa osobnému prostrediu. 

2. Využívanie jednoduchých relaxačných a dýchacích cvičení 
so zameraním na zvyšovanie výkonov a tvorivosti žiakov, 

zlepšenie výkonnosti, sebaovládania a sebakontroly, na 

lepšiu koncentráciu sa na učenie, na uvoľnenie, ale aj 

na rýchlu regeneráciu síl, úspešného zvládania stresu, 

trémy a psychickej záťaže spojenej so zvyšujúcimi 

nárokmi súčasnej školy. 

3. Využitie metód tvorivej dramatiky – osobnostný rozvoj 
v hrách a cvičeniach rozvíjajúcich uvoľnenie 

a sústredenosť, obohacujúcich vnímanie sveta, 

pohybových schopností, rozvíjajúcich hovorený prejav, 

sociálny rozvoj prostredníctvom  cvičení a hier 

kontaktu a sociálnej komunikácie-dialógy, námetové hry, 

improvizácie. Jadrom týchto dvoch zložiek je okruh – 

dramatická hra. 

4. Programové Využívanie kreatívneho programu výtvarnej 

výchovy na našej škole. Výtvarnú tvorivosť a tvorivé 

myslenie žiakov budeme rozvíjať prostredníctvom rôznych 

špecifických cvičení, tvorivých úloh a didaktických 

postupov. Učitelia aj žiaci tvoria PRACOVNÉ LISTY, 

ktoré sú zaradené do lekcií výtvarnej výchovy vo voľnej 

viazanosti, aby boli využité podľa potreby. V každom 

liste je niekoľko tvorivých úloh pre žiakov. Pracovné 

listy sú s ohľadom na vek žiakov I. ročníka ZŠ veľmi 

jednoduché. Nabádajú žiakov i učiteľa, aby ďalej so 

spolužiakmi objavovali Ďalšie pokračovania úloh, ktoré 

v nich nie sú. Aby vyhľadávali v knihách, časopisoch, 

na internete všetko, čo s nimi súvisí: obrázky, 

básničky, piesne, knihy/prvé stretnutia žiakov s IKT/. 

5. Využitie bábky a bábkového divadla vo výučbe zdravého 
stravovania a života na hodinách prírodovedy – 

s projektom „Adamko hravo – zdravo“/pracovné zošity, 

časopis/ 

6. Vyučovanie s pomôckou Lego – Dacta /Lego education 

divizion/ s možnosťou vyučovania na všetkých 

vyučovacích predmetoch a krúžkoch. 

7. Družobná spolupráca so základnou školou – stretnutia, 
dopisovanie, besedy, hry, súťaže. 

 

Podnetné sociálno-emočné prostredie školy s využitím partnerstva 

Škola – Rodina 

 

Zameranie sa na také formy partnerstva rodiny a školy, ktoré by 

mohli prispieť k obohateniu ich vzájomného spolupôsobenia na poli 

efektivity edukačného procesu každodennej školskej reality: 



1. Zoznamovacie a zahrievacie aktivity pre deti a rodičov 
2. Listy rodičom 
3. Štvrťročné hodnotenie vo forme pochvalných listov, 

dodatočných slovných i klasifikačných vysvedčení 

4. Zajačik Prváčik z rodiny do rodiny – putovný denníček, 
ktorý píšu deti spolu s rodičmi 

5. Rodinné návštevy 
6. Ekologické aktivity – posedenie rodičov, spoločné 

brigády, výzdoby v škole, upratovanie 

 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov 

tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.  

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín 

žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych 

schopností. 

Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom 

a zamestnancom školy. 

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do 

maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu 

žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás  potreba 

orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä 

slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

 

8. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

 odborné personálne zabezpečenie (servis školského 

špeciálneho pedagóga, / 

 spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby, 

 materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov 

(špeciálne učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky a 

pod.), 

 individuálny výchovno-vzdelávací program (vypracuváva 

špec.pedagóg školy, spolupráca so zákonným zástupcom), 

 špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov 

 

9. Začlenenie prierezových tém  

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu 

a uvedené sú v učebných osnovách. 

 

 

 



III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je 

poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 

zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a 

aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do 

ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z 

metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem 

sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho 

hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.   

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.  

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, 

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv 

zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

 

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  
Je dôležité rozmýšľať nad systémom kritérií na hodnotenie 

zamestnancov.  

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. 

Body sa budú prideľovať na základe:  

 Pozorovania (hospitácie) 

 Rozhovoru 

 Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke 

súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných 

triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a 

pod) 

 Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti 

ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej 

činnosti a pod. 



 Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom 

školy. 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné 

hospitácie a „otvorené hodiny“) 

 Hodnotenia učiteľov žiakmi 

 

 

2. Hodnotenie školy  

 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné 

a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne 

kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje 

ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  

Dôraz je kladený na dve veci: 

 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,  ich reálnosť 

a stupeň dôležitosti. 

 Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom 

programe.  

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, 

v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov 

a opatrení. 

 

Monitorujeme pravidelne: 

 

 Podmienky na vzdelanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klíma 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 

  

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  



 Dotazníky pre absolventov školy   

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 SWOT analýza  

 

 

IV. Školský učebný plán 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmety Počet hodín  

1. ročník  

Poznámky 

štátny  

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 

a literatúra 

9 8 

   

Matematika  a práca 

s informáciami  

Matematika  5 4 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 1 0,5 

    

Človek a hodnoty  Etická výchova / 

náboženská výchova  

1 0,5 

   

Umenie a kultúra 

 

Človek a svet práce 

Výtvarná výchova 2 1 

Hudobná výchova  1 1 

Pracovné vyučovanie 0 1 

   

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  3 1 

Spolu   22  

 

VOLITEĽNÝMI HODINAMI SME POSILNILI SLOVENSKÝ JAZYK, MATEMATIKU , PRÍRODOVEDU 

A EV/NV 

 

V. Učebné osnovy 
 

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. 

Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil 

absolventa a zameranie školy.  



 

Obsahujú  

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu  vzdelávania  
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z 

kľúčových spôsobilostí 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi  

4. Požiadavky na výstup  
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania  
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, 

odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, 

materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.  

7. Hodnotenie predmetu 
 

Ciele vzdelávania v 1. ročníku ZŠ 
 

Charakteristika výstupov žiakov 1. ročníka 

 

1. Žiaci si musia osvojiť správne návyky správania sa v triede, 

v školskom klube, v školskej jedálni, na WC a na chodbách. Treba im 

vštepovať zásady školského poriadku. Veľký dôraz budeme hneď od 

začiatku klásť na vytvorenie dobrého kolektívu v triede. 

 

Realizácia:    

1. Prvý týždeň sa školského roka budeme venovať nácviku pravidiel 

školského života, denného poriadku. 

2.Dôraz kladieme na bezpečnosť žiakov na cestách, ale aj v budove 

školy a v okolí. Naučiť žiakov správnu cestu do školy a späť.    

 

Realizácia :  Kurz bezpečnosť na cestách a vyučovanie dopravnej 

výchovy.  

  

Pedagogické stratégie v 1. ročníku 

Metódy: Výklad 

        Práca v tíme 

 

Ciele: 

naučiť sa komunikovať 

naučiť sa čítať a písať 

vedieť počítať do 20 

postupné budovanie priestorovej predstavivosti 

získavať vzťah k prírode 

chrániť svoje zdravie a zdravie iných 

uvedomenie si príslušnosti k svojmu národu a k európskemu 

spoločenstvu 

 

Hodnotenie  a klasifikácia:  

Žiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov okrem etickej výchovy 

a náboženskej výchovy.  

Klasifikácia je v súlade s metodickými pokynmi. 



Veľký dôraz kladieme na formatívne hodnotenie 



 

Ciele obsahu a  okruhy tém, ktorým sa chceme v 1. ročníku venovať   

Rozvíjajúce 

ciele  

Okruhy  Témy  Predmet  Metódy a formy  Učebné 

zdroje  

Výkonový 

štandard 

produkt  

Prierezová téma  

Nájsť si miesto 

v triede, 

vedieť 

komunikovať so 

spolužiakmi, 

s učiteľmi , 

správať  sa v 

triede 

a v spoločnosti   

Personálne , 

interpersonálne 

Okruh ja 

a trieda  

prvé kontakty v triede 

a v škole 

(zoznamovanie, 

oslovovanie, pozdrav), 

pravidlá podporujúce 

spolužitie v skupine 

spolupracujúce 

spoločenstvo mať právo 

byť vypočutý, právo 

nevyjadriť sa, mať 

vzájomnú úctu a dôveru 

– nevysmievať sa, 

hovoriť pravdu, chrániť 

veci svoje 

i iných…),komunikácia 

zameraná na 

sebaprezentáciu 

a sociálne vzťahy, 

vzájomná úcta 

pri komunikácii (úcta k 

vzájomným požiadavkám, 

vďačnosť za vykonané 

dobro (prosím, 

ďakujem),vzájomná pomoc 

medzi spolužiakmi 

Etická 

výchova  

 

Blokové 

vyučovanie , 

interaktívny 

kurz  

  Osobný 

a personálny 

rozvoj  



i členmi rodiny. 

 

  Ľudská dôstojnosť 

a sebaúcta: 

uvedomovanie si 

vlastnej hodnoty 

(rozdiel medzi mnou 

a ostatným svetom), 

poznanie a postupné 

zvnútorňovanie 

povedomia jedinečnosti 

a nedotknuteľnosti, 

vedenie k sebaovládaniu 

a znášaniu námahy pri 

prekonávaní prekážok 

 

Výtvarná 

výchova 

    

  Pozitívne hodnotenie 

iných 

človek a jeho hodnota - 

spoznávanie pozitívnych 

vlastností svojich 

najbližších v rodine, 

v triede, v škole, 

v rovesníckych 

vzťahoch… (Čo sa mi 

najviac páči na mojej 

mamičke, ockovi, 

starkých…), 

verbálne vyjadrovanie 

pozitívneho hodnotenia 

druhých, 

prehodnocovanie 

    Multikultúrna 

výchova  



negatívnych skutočností 

(dobro – zlo, napr. 

branie si vecí 

navzájom, posudzovanie 

a ponižovanie, urážanie 

menej zdatných detí 

v oblasti intelektu 

a prejavov - spevu, 

kreslenia, pohybu, 

oblečenia, rodinnej 

situácie…, klamanie 

a žalovanie…), 

postoj k ľuďom, ktorí 

sú nám nesympatickí, 

spôsobujú nám alebo 

druhým zlo (úmyselne, 

neúmyselne). 

 

 Naša škola  Orientácia v škole 

v okolí školy  

     

  Výtvarná výchova 

tradícia a identita 

/kultúrna krajina 

výtvarná reakcia na 

prostredie školy 

 

škola v galérii 

/galéria v škole 

portrét v galérii / 

výraz tváre 

 

Výtvarná 

výchova  

    

        



Vedieť sa 

bezpečne 

správať na 

ceste  

Okruh 

Bezpečnosť 

na ceste 

 Prierezová 

téma  

Blokové 

vyučovanie  

  Dopravná 

výchova  

 Moja rodina   prírodoveda     

  Uvedomovanie si hodnoty 

rodiny pre jednotlivca 

i pre spoločnosť (Čo sa 

mi na našej rodine 

najviac páči?)  

príbuzenské vzťahy 

(S kým z rodiny si 

najviac rozumiem...? Čo 

by som mohol urobiť pre 

lepšie vzťahy v našej 

rodine, ktoré 

z rodinných pravidiel 

sa mi najťažšie 

dodržiavajú...), 

rodičovská láska a jej 

význam v živote dieťaťa 

(konkrétne emocionálne 

prejavy, prejavy 

starostlivosti, 

pomoci...), 

úcta, komunikácia 

a pomoc  medzi členmi 

rodiny (Koho rád 

pozorujem pri práci? Čo 

by som rád vedel ako 

moji blízki...), 

význam blízkeho človeka 

pre život jednotlivca. 

Etická 

výchova  

    



 

Pozorovať 

pozorované 

javy, hľadať 

príčiny, vedieť 

sa pýtať , čo 

sa deje 

v prírode počas 

roka 

Rozvíjanie 

prírodovednej 

gramotnosti  

Riešenie 

problémov 

Práca 

s informáciami  

Pozorovanie 

prírody  

 prírodoveda Sledovať 

počasie 

a zaznamenávať 

si niekoľko 

dní  

Pozorovať ako 

sa mení strom 

v priebehu 

roka  

Projekt – 

sledovanie 

stromov – 

poznávanie 

listov  

 Rozvíjanie 

prírodovednej 

gramotnosti. 

Riešenie 

problémov,  

Práca 

s informáciami  

Environmentálne 

výchova  

Uviesť ako sa 

menia ročné 

obdobia Uviesť 

ako sa mení 

počasie 

v jednotlivých 

mesiacoch 

v roku 

pozorovanie 

času  

  Kalendár – 

poznanie 

mesiacov,  

Vytvoriť 

presýpacie 

hodiny  

   

Poznať pravidlá 

pravidelného 

stravovania 

Ochrana 

zdravia  

Poznanie tela, hygieny, 

správnej výživy  

prírodoveda Pripraviť 

zeleninový 

 Práca v tíme   



Vysvetliť 

dôvody 

striedania 

práce 

a odpočinku 

Práca v tíme  

šalát  

Rozvíjanie 

matematickej 

gramotnosti  

Počítanie 

do 20  

 Matematika    Rozvíjanie 

matematickej 

gramotnosti  

 

  podnety rôznych oblastí 

poznávania sveta 

oživené písmená a čísla 

 

Výtvarná 

výchova  

    

Rozvíjanie 

priestorového 

vnímania  

Geometria  Geometria 

 priestorovými 

a rovinnými  

geometrickými tvarmi. 

Kreslenie otvorených 

a uzavretých  krivých 

čiar, rysovanie 

priamych čiar 

Matematika      

  výtvarný jazyk- 

základné prvky 

výtvarného vyjadrovania 

škvrna a tvar  

/vyhľadávanie a 

dopĺňanie  

obrys /pozorovanie a 

výtvarné vyjadrenie 

obrysov rôznych tvarov 

farba  /lokálny tón, 

zoznámenie s farbami 

Výtvarná 

výchova  

    



a farebnou hmotou 

 

Rozvíjanie 

logického 

myslenia  

Logika  Získavanie skúseností  

s pravdivosťou 

a nepravdivosťou 

výrokov, negáciou 

výrokov. Dichotomické 

triedenie premetov, 

Tvorenie stúpajúcej 

(klesajúcej) 

postupnosti predmetov, 

čísel. Pozorovanie 

a zistenie 

pravidelnosti v týchto 

postupnostiach. Zber 

údajov a ich 

zoskupovanie. 

Pozorovanie istých 

udalostí,  ako aj  

možných ale neistých 

udalostí a nemožných 

udalostí 

 

Matematika      

 Zvieratá   prírodoveda     

Vedieť sa 

vyjadriť 

prostredníctvom 

umenia  

Výtvarná 

výchova 

 Výtvarná 

výchova 

  Kultúrne   

 Hudobná   Hudobná 

výchova 

  Kultúrne   

Rozvíjanie 

pohybových 

schopností  

Telesná  

Základné lokomócie 

a nelokomočné pohyb. 

Telesná 

výchova  

    



 

 

 

zručnosti 

Manipulačné, pohybové 

a prípravné športové 

hry 

Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

Aktivity v prírode a  

sezónne pohybové 

činnosti 

Chrániť si 

zdravie  

Ochrana 

života 

a zdravia 

Didaktické hry      Ochrana života 

a zdravia  

Rozvíjanie 

čitateľskej 

gramotnosti  

Čítanie        

Rozvíjanie 

pisateľskej 

gramotnosti  

Písanie  podnety rôznych oblastí 

poznávania sveta 

oživené písmená a čísla 

 

     



Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov:  

 

Predmet: Slovenský jazyk 

Slovenský jazyk a literatúra 

1. ročník ZŠ 

1. 

ročník 

    

Štátny vzdelávací program 8     

Školský vzdelávací program 1     

Spolu 9     

 

V Školskom vzdelávacom programe posilňujeme jednou hodinou čítanie. 

 

1. Odporúčanie obsahu vzdelávania a rozvoj spôsobilostí 

a) Obsah učiva v predmete slovenský jazyk a literatúra 

Obsah vzdelávania, t. j. konkrétnych pojmov, je v kompetencii 

odborných komisií pre predmet slovenský jazyk a literatúra.  

b) Rozvíjať a posilniť kvalitu spôsobilostí 

 Čitateľská gramotnosť 

Budovanie čitateľskej gramotnosti už od I. ročníka a zložiek 

predmetu. Klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text, 

zamerať sa na čítanie s porozumením nesúvislých textov (mapy, 

grafy a pod.) a využívať rôzne techniky a druhy čítania 

s porozumením (napr. informatívne čítanie, zážitkové čítanie).  

Zdroj: výber konkrétnych textov je na rozhodnutí učiteľa, pričom 

je dôležité využívať veku primerané vecné a umelecké texty 

z rôznych oblastí, napr. texty z médií . 

Využitie a posilnenie medzipredmetových vzťahov v rámci 

čitateľskej gramotnosti. 

 Komunikačné spôsobilosti žiakov 

Ústny a písomný prejav 

 Komunikatívna kompetencia – funkčne používať jazyk v rozličných 

komunikačných situáciách. Je dôležité si osvojiť nielen 

verbálne správanie, ale aj neverbálne výrazové komponenty. 

 Jazyková kompetencia – adekvátna interpretácia komunikačnej 

situácie, schopnosť porozumieť v súlade s aktívnou účasťou 

v komunikačných procesoch, veku primerane ovládať schopnosť 

ústnej a písomnej komunikácie. 



 V 1. ročníku sa zamerať hlavne na osvojenie si techniky 

písania. 

 

c) Medzipredmetové vzťahy 

 formou prierezových tém, ide o témy, ktoré sú spracovávané 

v rámci rôznych predmetov, napr.: čas jazyk (materinský aj 

cudzí, prírodoveda, etická výchova) 

 formou IKT, ktorú sú aplikovateľné v rámci predmetu SJL – e-

maily, využívanie programu Word pri tvorbe textov, prezentácie 

v PowerPoint, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, 

internet a pod., 

 formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – 

materinský aj cudzie jazyky, prírodoveda, vlastiveda, 

matematika, atď., 

 formou literárnych vzťahov, napr. hudobná výchova – ľudová 

pieseň, 

 

d) Ďalšie možnosti rozšírenia 

 formou realizácie regionálnych prvkov v učive, 

 využitím školských, obecných/mestských knižníc, 

 organizovaním rôznych súťaží, 

 organizovaním exkurzií – návšteva divadiel, kín, múzeí atď. 

 

Vyučovacie metódy, formy  a techniky  

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii 

učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera 

efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy 

vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú 

a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. 

Poznámky ku Školskému vzdelávaciemu programu pre 1. stupeň ZŠ 

v predmete slovenský jazyk a literatúra 

Obsah učiva sa v 1. ročníku nemení. Učivo sa nepridáva ani 

neredukuje. Tento fakt je daný špecifickosťou prvého ročníka, kde 

sa žiaci musia naučiť čítať a písať. Zvládnutie učiva môže učiteľ 

žiakom uľahčiť najmä tým, že bude používať moderné metódy 

a formy. Ide o metódy nácviku čítania a písania. Doteraz sa 

prezentovala prevažne analyticko-syntetická metóda nácviku 

čítania a písania. V súčasnosti sa považuje za prekonanú, pretože 

ide o metódu, pomocou ktorej sa žiaci učia čítať a písať na 

základe drilu (nezvládajú ju najmä žiaci zo sociálne slabšieho 

prostredia, žiaci rómskej komunity a pod.). Odporúčame, aby sa 

učitelia zoznámili s ďalšími metódami nácviku čítania, napr. 

s metódou syntetickou. Považujeme ju za proreformnú, nakoľko 

výrazným spôsobom uľahčuje samotný nácvik čítania, odbúrava 



z vyučovania stres a aktivizuje žiakov prostredníctvom 

originálnych cvičení. Ide o tzv. „učenie hrou“, ktoré kedysi 

dávno odporúčal aj samotný J.A. Komenský. 

V rámci čítania a literárnej výchovy sa kladie dôraz najmä na 

čítanie s porozumením.  Je nutné klásť dôraz na ľudovú 

slovesnosť, na vytváranie kladného vzťahu k materinskému jazyku. 

Učitelia môžu literárne vedomosti rozširovať aj prostredníctvom 

doplnkovej (mimočítankovej) literatúry so zameraním na regionálnu 

literatúru. Žiakom dávajú do pozornosti najlepšie diela detskej 

pôvodnej (slovenskej) tvorby a tiež klenoty svetovej literatúry. 

Predmet: Matematika 

 

Štátny vzdelávací program 4 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Spolu 5 hodín 

 

 Ciele učebného predmetu: Cieľom učebného predmetu matematika 

v 1.ročníku ZŠ je, induktívnym poznaním zakladajúcim sa na 

žiackych skúseností rozvíjanie tých schopností,  pomocou ktorých 

sa pripravia na samostatné získavanie základných matematických 

poznatkov a schopností. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať 

také skúsenosti, ktoré vyústia  do poznávacích metód 

zodpovedajúcich veku žiakov. 

   Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať k tomu aby sa 

realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na 

rozvoj žiackej osobnosti: 

   Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka 

a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej  matematickej 

symboliky, vhodné využívanie  tabuliek, grafov a diagramov. 

Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov 

ako prostriedkov pri riešení úloh. 

   V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom 

numerických výpočtov spamäti, rozvíjanie numerických zručností 

žiakov.  

   Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov 

v rovine a v priestore.  

   Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi 

matematikou a realitou. Na základe  využitia induktívnych  metód 

získavania nových vedomostí, zručnosti a postojov, rozvíjať  

matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. 



   Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom 

rozvíjaní  schopností žiakov používať  prostriedky IKT 

(kalkulátory, počítače)  k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu 

informácií.  

   Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich 

s procesom učenia sa a samostatnému učeniu sa.  

   Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce 

žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností 

žiakov,  ako je napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, kritickosť.                         

   Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje 

zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým 

hodnotám. 

   Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu  žiakov k spoločným 

európským hodnotám, permanentnému poznávanie kultúrnych a iných 

hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj našim 

Slovenskom. 

   Vyučovanie matematiky na 1.stupni ZŠ a teda aj v 1. ročníku, 

má smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých 

tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele 

vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú 

výchovu a vzdelávanie žiakov. 

 Obsah učebného predmetu: 

I.  Prirodzené čísla 1 až 20  

Rozvíjajúce 

ciele 

Obsah (obsahový štandard)  Výstupy (výstupný 

štandard) 

Rozvíjanie 

pozorovacích 

schopností 

prostredníctvom 

manipulatívnej 

činnosti. 

Vytváranie pojmu 

čísla na 

skúsenostnom 

základe. 

Odhalenie 

elementárnych 

súvislostí medzi 

realitou a 

Prirodzené čísla 0 – 5. Čísla 

6,0, 7, 8, 9, 10. Prirodzené 

čísla do do 20.  

 Počítanie počtu vecí, ..., po 

jednom, po dvoch, utváranie 

skupín vecí, ...o danom počte. 

Porovnávanie čísel. Čítanie 

a písanie čísel  0 – 20. Rozklad 

a skladanie čísel. Vzťahy medzi 

číslami: veľkosť, susedia čísla.  

 Riešenie úloh na porovnávanie 

(viac, menej rovnako). 

 

Utvoriť, 

vyznačiť, oddeliť 

skupinu predmetov 

1 – 20.Vedieť 

vymenovať 

stúpajúci aj 

klesajúci číselný 

rad. Vedieť 

porovnávať čísla 

do 20 podľa 

veľkosti. Riešiť 

úlohy 

charakterizované 

vzťahmi „viac“, 

„menej“.  



matematikou   

 

II. Sčítanie a odčítanie  

 

Rozvíjajúce 

ciele 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný 

štandard 

Odhalenie 

súvislostí medzi 

číslami podľa 

názoru aj na 

základe textu. 

Chápanie 

sčítania 

a odčítania  

predmetnou 

činnosťou a na 

základe textu. 

Formovanie 

zovšeobecňovacej 

schopnosti 

a schopnosti 

riešenia 

matematických 

problémov. 

Rozvíjať pamäť, 

húževnatosť 

a vytrvalosť. 

Práca v dvojici 

a v tíme. 

Sčítanie a odčítanie etapách 

v obore do 5, v obore do 10 

a v obore do 20 bez prechodu cez 

základ 10. Zameniteľnosť 

sčítancov. Rozklad sčítancov na 

súčet dvoch čísel. Doplnenie 

chýbajúceho čísla do súčtu.  

Vzťah medzi sčítaním 

a odčítaním.  

Slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie podľa činnosti, na 

základe obrázku, textu. Oživenie 

slovnej úlohy kresbou 

a modelovaním. Tvorba číselnej 

úlohy na základe textu. Výber 

počtového výkonu na základe 

textu. Tvorba matematického 

textu k numerickým úlohám.  

Riešenie rozsiahlejších úloh 

v tíme, aj so zberom vhodných 

údajov z reality. 

Vedieť spamäti 

všetky spoje 

sčítania 

a odčítania bez 

prechodu cez 

základ 10. 

Zručnosť pri 

praktickom 

využívaní 

sčítania, 

odčítania, 

rozkladu a  

doplnenia 

sčítancov. 

Objasnenie 

jednoduchej 

slovnej úlohy 

činnosťou, voľbou 

vhodného modelu. 

Záznam textovej 

súvislosti  

číslami 

a počtovými 

výkonmi. 

 

III. Geometria 

Rozvíjajúce 

ciele 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný 

štandard 

Postupné 

budovanie 

priestorovej 

predstavivosti a 

orientácie 

v rovine 

a v priestore. 

Zoznámenie sa s niektorými 

priestorovými a rovinnými  

geometrickými tvarmi a ich 

triedenie n základe ich 

vlastností. Stavba telies 

z kociek , na základe modelu, 

rovinných útvarov činnosťou. 

Pozorovanie niektorých 

Vedieť vybudovať 

z kociek teleso 

na základe 

modelu. 

Identifikovať 

niektoré rovinné 

a priestorové 

útvary na základe 



Spoznanie 

vnímateľných 

vlastností 

telies, 

rozlíšenie 

odlišných 

vlastností 

ukázaním, 

výberom 

usporiadaním, 

slovne. 

Získanie prvých 

zručností v 

narábaní 

s rysovacími 

potrebami.   

vlastností geometrických 

útvarov. Orientácia, určovanie 

polohy; smerov, zmeny smerov. 

Kreslenie otvorených 

a uzavretých  krivých čiar, 

rysovanie priamych čiar, 

triedenie čiar  

 

 

niektorých ich 

pozorovaných 

vlastností.  

Určiť polohu na 

základe 

preberaných 

výrazov (napr. 

nad, pod pri, 

medzi, atď.). 

 

IV.  Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické 

matematické myslenie 

Rozvíjajúce 

ciele 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný 

štandard) 

Vzbudenie záujmu 

žiakov 

o matematické 

činnosti 

prostredníctvom 

matematických 

hier. 

Ukázať význam 

použitia 

tabuliek, 

diagramov. 

Získavanie skúseností  

s pravdivosťou a nepravdivosťou 

obrázkových situácií a slovne 

vyslovenými, napr. matematickými 

výrokmi. Dichotomické triedenie 

premetov, podľa jedného znaku 

(modré, nie sú modré). Tvorenie 

stúpajúcej (klesajúcej) 

postupnosti predmetov, čísel 

a zistenie pravidelnosti 

v týchto postupnostiach 

pozorovaním. Zber a usporiadanie 

údajov z domova a z blízkeho 

okolia za účelom riešenia úloh. 

 

Vedieť rozlíšiť 

pravdivosť 

a nepravdivosť 

primeraných 

matematických 

výrokov. 

 

Odporúčané rozširujúce učivo: 

Riešenie hravých a zaujímavých úloh. Tvorba úloh z údajov 

získaných žiakmi. Neznáma (aj v podobe prázdneho miesta pre 

určité číslo), rovnice, nerovnice ako otvorené vety. Riešenie 

nepriamo sformulovaných úloh. Číselná os.  

Proces: 



Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných 

cieľov vyučovania matematiky je učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov 

vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby žiaci porozumeli 

učivu, o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada 

od žiakov aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To je záruka, že 

vedomosti žiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený 

tak, aby žiaci boli samostatní a tvoriví nielen pri získavaní 

nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne 

prezentovať, aby vedeli svoje tvrdenia z oblasti matematiky ale 

aj z bežného života zdôvodňovať a obhájiť.  

Podmienkou úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre 

učebnú činnosť a to nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným 

motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného 

problému, z objaveného postupu riešenia. 

Metódy, ktoré sa blížia objaviteľskému postupu a rozvíjajú 

samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov, sú už od najnižších 

ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo 

vyučovaní sa tieto metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej 

práci žiakov s učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými 

pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú zvyšovať nároky na 

rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch tak, 

aby sa ťažisko práce postupne presúvalo z pracovných zošitov na 

prácu s učebnicou a školským zošitom. 

Učebnice a pracovné zošity spolu s bežnými školskými zošitmi sú 

dôležitými prostriedkami práce na vyučovacích hodinách pri plnení 

domácich úloh a pri príprave na vyučovanie. Učiteľ zadáva domáce 

cvičenia neformálne a ukladá len také úlohy, o ktorých vie, že 

ich žiaci v určenom čase dokážu samostatne vypracovať. Aj pri 

zadávaní domácich prác uplatňuje diferencovaný prístup. Niektoré 

domáce úlohy môžu byť dobrovoľné a môžu mať problémový charakter, 

podporujúce iniciatívu, rozvoj schopností a záujem žiakov o 

matematiku. 

Osobitne je potrebné zmieniť sa o Obsahu tematického celku IV. 

Obsah  tematického celku IV. Riešenie aplikačných  úloh a úloh  

rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, má byť spracovaný 

priebežne cez celý rok v podobe úloh matematicky zapadajúcich do 

príslušnej časti učiva.  

Účinnými prostriedkami pre pochopenie matematického učiva sú 

učebné pomôcky. Učiteľ využíva učebné pomôcky tak pri vytváraní 

matematických pojmov a objasňovaní súvislosti medzi nimi, ako aj 

pri upevňovaní učiva. Dbá o to, aby správne používal zásadu 

názornosti v závislosti od intelektovej úrovne triedy, aby 

nebrzdil rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným z 

dôležitých konečných cieľov vyučovania matematiky. 



Ku komplexnému poznaniu okolitého sveta žiakmi, sa musí budovať 

jednotný systém poznatkov nielen vnútri samotného didaktického 

systému matematiky, ale aj vo vzťahu matematiky k ostatným 

vyučovacím predmetom. Výrazné väzby sú medzi matematikou a 

materinským jazykom, prírodovedou, vlastivedou a to v oblasti 

aplikácií ale aj motivácií. 

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov 

učiteľ sa má riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo 

žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, 

aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu. 

Vyučujúci vhodným spôsobom upozorňuje žiakov na možnosť získania 

ďalších poznatkov z matematických a hádankárskych rubrík v 

detských časopisoch a na detskú populárno-náučnú literatúru. 

Predmet: Prírodoveda 

Štátny vzdelávací program 0,5 hodiny 

Školský vzdelávací program 1,5 hodiny 

Spolu 2 hodiny 

 

Cieľ, 

spôsobilosť 

Tematický 

celok  

Téma Obsahový štandard Výkonový 

štandard 

Pozorovať, 

porovnávať 

Zmeny v 

prírode 

Cyklus stromu  Druhy stromov, listy 

stromov  

Na základe listov 

porovnávanie stromov 

Porovnať listy 

jednotlivých 

stromov 

Na základe 

listov poznať 

druhy stromov 

Riešiť projekt 

, pracovať so 

zdrojmi, 

argumentovať  

 Projekt  

Prečo padá 

list zo 

stromu 

Kalendár 

prírody 

Ročné obdobie, 

mesiace v roku, 

charakteristiky 

počasia poľné 

plodiny, ovocie 

a zelenina  

Vedieť si 

zaznamenávať 

počasie podľa 

znakov: vietor, 

dážď, slnečno 

Uviesť ako sa 

menia ročné 

obdobia  

Uviesť ako sa 

mení počasie 

v jednotlivých 



mesiacoch 

v roku  

Rozpoznať druhy 

ovocia 

a zeleniny  

 Osobná 

hygiena 

a psychoh

ygiena  

Denný 

poriadok 

žiaka  

 

Projekt 

Zostavenie 

jedálneho 

lístka na 

týždeň 

Pravidelné 

stravovanie , 

striedanie práce  

a odpočinku, správne 

stolovanie  

Poznať pravidlá 

pravidelného 

stravovania  

Vysvetliť 

dôvody 

striedania 

práce 

a odpočinku 

Uviesť príklady 

správneho 

a nesprávneho 

stolovania  

Starať sa 

o svoje zdravie  

 Čistota tela  Hygiena človeka, 

zásady 

Vedieť správne 

použiť zubnú 

kefku 

Vysvetliť 

význam osobnej 

hygieny 

Pracovať so 

zdrojmi, riešiť 

problém,  

 Zdravá výživa 

Projekt  

Potraviny, 

ktoré č 

Projekt  

Potraviny, 

ktoré človeku 

škodia 

Potraviny 

dôležité pre 

zdravie 

Príprava 

zeleninového 

šalátu  

Zásady zdravej 

výživy 

Uviesť príklady 

potravín, ktoré 

sú zdravé pre 

človeka a ktoré 

nie, porovnať 

ich  

 Plynutie Čas a jeho Objektívny Vysvetliť 



času  trvanie  

Projekt 

príprava 

presýpacích 

hodín 

a subjektívny čas  plynutie času 

Porovnať 

objektívny 

a subjektívny 

čas 

Zoradiť obrázky 

podľa plynutia 

času ( rastlina 

človek, zviera) 

  Hodiny   Poznať celé 

hodiny  

Pracovať 

s encyklopédiou  

Zvieratá Voľne žijúce 

zvieratá  

 Pracovať 

s encyklopédiou  

Komunikovať, 

diskutovať  

 Domáce 

zvieratá  

 Diskutovať na 

tému ako sa 

pohybujú 

zvieratá   

  Domáce vtáky   Klasifikovať 

domáce zvieratá 

podľa znakov  

 Rodina  Moja rodina  Členovia rodiny  Vymenovať 

členov rodiny  

 Voda  Voda 

a rastliny  

Rastliny v zime  Porozprávať ako 

sa treba starať 

o rastliny 

v zime  

  Voda a človek   Vysvetliť prečo 

musíme 

dodržiavať 

pitný režim 

Diskutovať, čo 

sa stane 

s vodou, ktorú 

pijeme? 

 Rastliny 

a semená 

Semeno 

Projekt  je 

to semeno 

Záhadné 

 Vedieť zasadiť 

semeno  

Opísať pri 

pozorovaní ako 

klíči semeno  



1.  ročník 
 

Predmet : Etická výchova/ Náboženská výchova 

Štátny vzdelávací program 0,5 hodiny 

Školský vzdelávací program 0,5 hodiny 

Spolu 1 hodina 

Náboženská výchova bude mať samostatné učebné plány aj osnovy. 

Výchovný štýl 

     Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. 

Je to vzťah učiteľa k žiakom, ktorý je charakterizovaný 

nasledujúcimi zásadami: 

1. Vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo. 
2. Prijmime dieťa také, aké je a prejavujme mu priateľské city. 
3. Pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť 

(vyjadrujme pozitívne očakávania). 

4. Formulujme jasné a splniteľné pravidlá. 
5. Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok. 
6. Na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky 

(induktívna disciplína). 

7. Odmeny a tresty používajme opatrne. 
8. Do výchovného procesu zapojme aj rodičov. 
9. Buďme nositeľmi radosti. 
 

Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického 

vzťahu, ktorým je predovšetkým dobroprajný, partnerský, 

priateľský, ale náročný a vo svojich požiadavkách dôsledný vzťah 

k žiakovi. 

Výchovné metódy          

           Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä  prostredníctvom 

zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre 

budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt. 

     Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný 

skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie 

semená  

Vysvetliť 

prírodné javy 

na základe 

vedomostí  

Hmota  Ľudia a veci 

Projekt Je to 

hmota 

Je vzduch 

hmota?  

Ručná a strojová 

výroba 

Materiály na výrobu  

Vlastnosti hmoty  

Na základe 

zmyslových 

vnemov určiť 

rôzne druhy 

hmoty 



(reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V ETV 

je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:  

1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na 

problém, na tému, na hodnotu 

2. nácvik v podmienkach triedy, 
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi 

kamarátmi…). 

 

Predmet:  Hudobná výchova 
 

Ciele predmetu 

Cieľom hudobnej výchovy v 1. ročníku ZŠ je nadviazať na hrové 

činnosti preprimárneho vzdelávania, pokračovať v nich a postupne 

využívať hudobné experimentovanie ako príležitosť na uplatňovanie 

poznávania zákonitostí hudby. 

Prostredníctvom  

 poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových 

piesní, pochopením úlohy ľudovej  piesne v živote človeka, 

poznania a interpretácie detských riekaniek, ľudových piesní 

a počúvaním ich úprav pre detský zbor a klavír postupne si 

osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť k formovaniu 

kultúrnych kompetencií žiakov, 

 poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, 

umeleckého spracovania ľudových piesní   hudobnými skladateľmi, 

minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy 

národnej identity a  vlastenectva, 

 postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako 

prirodzenú súčasť svojho života. 

Obsah  Kompetencie  Výstup 

Hry so spevom, 

jednoduché slovenské 

ľudové piesne, detské 

piesne v rozsahu c¹ – 

a¹, umelecké úpravy 

ľudových piesní, 

krátke skladbičky pre 

deti. Sluchová 

príprava intonácie 

5., 6., 3 stupňa 

v durovej tónine, 

rytmizácia slov a 

riekaniek, rytmické 

a melodické hry, 

realizácia rytmu 

pozostávajúceho 

z štvrťových 

a osminových hodnôt, 

Vokálno-intonačné 

činnosti 

Získať základné 

spevácke zručnosti a 

návyky. 

Detské a ľudové piesne 

spievať čisto 

a rytmicky presne, 

adekvátne nálade.     

Poznať a správne 

realizovať hodnoty nôt 

,  

 (štvrťová, osminová + 

pomlčky).  

Vedieť čisto a so 

správnym výrazom 

primeraným piesni 

zaspievať minimálne 

12 detských 

a ľudových piesní, 

hier so spevom. 

 

 

 

 

Vedieť hrať 

jednoduché rytmické 

motívy 

pozostávajúce z 



vyjadrenie obsahu 

piesní a skladbičiek 

pohybom. Zvuk, tón, 

reč, spev.  

 

Inštrumentálne činnosti 

Poznať jednoduché 

rytmické nástroje 

a ovládať techniku 

hrania na nich. Pomocou 

detských hudobných 

nástrojov podporiť 

náladu piesne.  

Hudobno-pohybové 

činnosti 

Vedieť správne chodiť 

a pochodovať podľa 

hudby, reagovať na 

zmeny tempa a dynamiky. 

Percepčné činnosti 

Poznať krátke veku 

primerané hudobné 

skladby a pohybom 

reagovať naň.   

Hudobno-dramatické 

činnosti 

Vytvárať vlastnú 

hudobnú krajinu v danom 

tónovom priestore. 

Hudobné nástroje chápať 

ako prostriedok na 

vykreslenie prostredia, 

postáv a nálad.                                                         

hodnôt štvrťových, 

osminových nôt 

a pomlčiek.  

 

Pohybom správne 

reagovať na hudbu. 

 

 

 

Poznať minimálne 4 

hudobné skladby 

a ich autorov, 

dokázať vystihnúť 

náladu hudby. 

 

Uskutočniť 

minimálne 1 

hudobno-dramatické 

vystúpenie 

Poznámka.: Hudobný materiál budeme čerpať z učebnice Hv pre 1. 

ročník. ZŠ. 

Hudobno-výchovný proces: 

V 1. ročníku ZŠ hudobná výchova  nadväzuje na preprimárne 

vzdelávanie, preto osvedčeným médiom pedagogického procesu je hra 

na primeranej mentálnej úrovni žiaka. Zámerom hudobno-výchovnej 

práce je zapojiť každého žiaka do hudobných aktivít. Uplatňujú sa 

všetky druhy hudobných činností, z ktorých dominujú spevácke 

a hudobno-pohybové. Kladieme dôraz  na  hudobné zážitky, ktorých 

prameňom je v prvom rade hudba a proces sebarealizácie, pocit 

úspešnosti. Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami 

prehlbujeme počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy 

tak, aby vnímanie hudby a hudobné aktivity prinášali radosť a aj 



určitý relax, uvoľnenie. Usilujeme sa o to, aby sme žiakom 

poskytovali optimálne podnety pre ich hudobnú aktivitu, preto 

striedame rôzne hudobné činnosti, uprednostňujeme zážitkové 

a skúsenostné metódy, metódu hrania rol, hrové formy pri 

získavaní hudobných skúseností, riadené objavovanie hudby. Je 

žiaduce, aby každá vyučovacia hodina mala svoj cieľ, k splneniu 

ktorého smeruje každá činnosť žiakov a usmerňujúca práca učiteľa. 

Takýto postup vylučuje izolovanosť hudobných činností a je 

predpokladom systematickej hudobno-výchovnej práce. 

 

Predmet: Telesná  výchova 

1. Charakteristika učebného predmetu: 

 Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne 

na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva 

k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti 

a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne 

teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a  športu, 

významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu 

žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej 

aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese 

edukácie. 

 Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické 

postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. 

Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, 

ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na 

hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu – pohybových 

 2. Ciele učebného predmetu: 

cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav 

žiakov. 

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo 

všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných 

pre celú školskú telesnú výchovu  a zároveň postupné plnenie 

cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto 

všeobecných cieľov. 

 

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:  

 

 stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 
 podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri 

aktívnej pohybovej činnosti, 

 podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri 

pohybových aktivitách, 

 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým 

aktivitám, športu, 



 kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne držanie 
tela,  

 vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne 

orientovanej zdatnosti, 

 podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu 
na zdravie, 

 uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej 

činnosti. 

 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna 

stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti  prostredníctvom 

pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné 

prežívanie pohybovej činnosti. 

 Ďalšie ciele sú: 

Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj: 

Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných 

pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou  prispievať 

k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke 

kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. 

Cieľ zameraný na zdravie:  

Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri 

formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní 

v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné 

zdravie. 

Cieľ zameraný na motoriku: 

Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové 

návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne 

primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať 

elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri 

realizácii pohybových činností. 

Cieľ zameraný na postoje: 

Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny 

vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom 

živote. 

 Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej 

výchovy sú: 

 má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej 
úrovni prostredníctvom poznatkov z realizovaných 

pohybových  aktivít, aktuálnych skúseností a športových 

záujmov, 

 dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair 
- play, je tolerantný k súperom pri súťažiach, vie 

kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti 



účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva 

k nerušenému priebehu  športovej akcie,  

 má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej 
výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo rozpracovať 

v pohybových aktivitách v škole i vo  voľnom čase, 

 má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové 

schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu  

zdravotne orientovanú zdatnosť, 

 dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, 

bezpečnosti a ochrany vlastného  zdravia, 

 pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže 
svoje zdravie upevňovať  prostredníctvom každodenného 

pohybu. 

 

 Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte 

s kľúčovými kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou 

oblasťou a učebným predmetom: 

Komunikácia v materinskom jazyku a  v cudzích jazykoch: 

 vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,  
 vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace 

s realizovanými pohybovými aktivitami,  

 interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so 
športovou činnosťou,  

 dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach 

v škole, obci, regióne ale i významných športových 

súťažiach a sviatkoch  (OH, MS, ME ap.). 

Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti  vedy 

a techniky: 

 pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať 

vyjadrovanie telom a pohybom, 

 rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových 
aktivít, 

 rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh 
v pohybových činnostiach, 

 využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a  

účinkoch. 

Digitálna kompetencia: 

Využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných 

informácií súvisiacich so športovými aktivitami. 

Naučiť sa učiť: 

 aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy 
vo voľnom čase 

 mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa 

v oblasti športu. 

 

Spoločenské a občianske kompetencie: 

 vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri 
aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na nej 

v rámci skupiny, tímu ap., 



 vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri 
realizovaných športových aktivitách, 

 vedieť kooperovať pri športových aktivitách, 
 byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho 
problému súvisiaceho so športovou aktivitou a zároveň 

asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek 

a formulovaní svojich názorov. 

 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 

 

 vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené 
pohybové hry a športové aktivity v rôznom prostredí 

 byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do 

svojho vlastného denného režimu 

 

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: 

 

 mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového 

vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej gramotnosti 

človeka. 

3. Obsah 

Prehľad tematických celkov (TC) 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 
2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry  
3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti  
4. Psychomotorické cvičenia a hry 
5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

Časová dotácia 

 

Tematický celok (TC) 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Základné lokomócie a nelokomočné 

pohyb.zručnosti 

30% 30% 30% 30% 

Manipulačné, pohybové 

a prípravné športové hry 

30% 30% 30% 30% 

Kreatívne a estetické pohybové 

činnosti 

15% 15% 15% 15% 

Psychomotorické cvičenia a hry 

15% 15% 15% 15% 

Aktivity v prírode a  sezónne 

pohybové činnosti 

10% 10% 10% 10% 

 

 

 



 

 

 

 

Voliteľný predmet: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

(rozšírenie vyučovania Vv o 1 h) 

Štátny vzdelávací program             1 hodina 

Školský vzdelávací program               1 hodina 

Spolu                                                 2 hodiny 

Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností 

získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský 

spontánny výtvarný prejav, rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, 

technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, 

fantázia, tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, predmetov a 

vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje 

(formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu). 

Tematické okruhy a edukačné témy: 

Rozširujúce edukačné témy pre školský plán rozvíjajú a dopĺňajú 

témy štátneho plánu. 

Čísla v zátvorke sú poradím tematických okruhov vo vzťahu k 

Štátnemu plánu predmetu Výtvarná výchova. 

 

Tematický 

okruh 

Edukačná téma 

/výtvarný problém, 

námet, technika 

Odporúčané ukážky  

a východiskový 

materiál 

Edukačný proces a 

výstup 

1. 

(2.) 

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

 

1.5. vytváranie 

kompozície  

z tvarov písmen 

- námet vzniká 

asociatívnym spôsobom 

kombináciou tvarov 

písmen; technika: 

obkresľovanie, 

striekanie (fixírka, 

sprej, sitko), 

frotážovanie ... 

na čo sa podobajú 

písmená? 

ukážky umenia: 

lettrizmus, 

Schwitters, 

Kolář, Ernst, 

Urbásek,  

skladanie 

papierových sád 

vyrezaných 

tlačených písmen, 

kombinovanie, 

otáčanie, hľadanie 

predmetného tvaru; 

fixovanie 

objaveného tvaru, 

jeho dopĺňanie 

(dokreslenie) - 

úprava zobrazenia 



2. 

(3.) podnety 

výtvarného 

umenia  

/médiá, 

štýly, 

procesy, 

techniky, 

techniky, 

témy 

1.9. dotvorenie 

nájdeného objektu 

- námet: postava, 

zviera, stroj ... 

technika: asambláž, 

spájanie (lepenie, 

zväzovanie,  

zdrôtovanie ...)  

príp. domodelovanie;  

možnosť kolorovať 

staré hračky, 

veci; 

príbeh o tom, čo 

už doslúžilo a 

znova môže 

„ožiť“;  

ukážky umenia: 

Picasso, Duchamp, 

Arman, Jankovič, 

Laubert  

hra s predmetmi, 

ich fantazijné 

dotváranie, 

spájanie do nových 

tvarových a 

významových celkov 

(figúr);  

výstavka výsledkov 

1.10. ilustrácia 

rozprávky 

- námet: rozprávka 

podľa výberu učiteľa  

technika: kolorovaná 

kresba (tempera, 

akvarel, pastel), 

kresba fixkami 

ukážky ilustrácii 

aktuálnych 

rozprávok; rôzne 

typy a štýly 

ilustrácií 

žiaci si vypočujú 

krátku rozprávku, 

alt. ju v 

spolupráci  

s učiteľom vtipne 

transformujú, 

ozvláštnenia; 

vyberú si scénu, 

ktorú chcú 

zobraziť, 

porozprávajú ako si 

predstavujú 

jednotlivé postavy 

a prostredie a 

nakreslia ich 

3. 

(5.) podnety 

fotografie 

1.12. kreslenie a 

vyfarbovanie  

do čiernobielej 

fotografie 

- námet: fotografia z 

časopisu a jej 

premena; technika: 

kresba fixkami, 

akvarel (tempera) 

ukážky rôznych 

žánrov klasickej 

fotografie 

žiaci dopĺňajú a 

prekresľujú 

fotografický 

obrázok, vedome 

umiestňujú nové 

časti v celku 

kompozície, menia 

významu 

zobrazenia 



4. 

(7.) podnety 

architektúry 

1.14. príbehová 

rozprávková 

a fantastická 

architektúra  

- námet: stavby z 

rozprávok, 

oboznamovanie sa  

s rozmanitosťou 

príbytkov 

technika: kresba, 

maľba  

(alt. modelovanie) 

ukážky 

nezvyčajných 

architektonických 

riešení 

ukážky umenia: 

Wurm, Cornet, 

Archigram, Ghery 

žiaci na základe 

motivácie 

netradičného 

ponímania príbytku 

(architektúry) 

vymýšľajú novotvary 

(kombinácie tvarov) 

- vlastnej 

rozprávkovej 

architektúry) 

5. 

(9.) podnety 

tradičných 

remesiel 

1.17. farbenie a 

vykrývanie 

- námet: vzor na 

látku, kraslica; 

technika: rezerváž, 

jednoduché farbenie 

ukážky ľudového 

umenia: 

modrotlač, 

zdobenie kraslíc 

žiaci realizujú 

vzor na tričko, 

alebo zdobia 

kraslicu ... 

6. 

(10.) 

elektronické 

médiá 

1.18. základné 

operácie  

s počítačom 

- námet: písmená a 

znaky; 

technika: operácie s 

textovým editorom 

ukážky rôznych 

fontov;  

ukážky umenia: 

lettristická 

poézia 

žiaci získavajú 

základné zručnosti 

pri narábaní  

s počítačom; hrajú 

sa  

a experimentujú s 

písmom  

a znakmi (typ 

fontu, veľkosť, 

orientácia) 

7. 

(11.) 

porovnávacie, 

kombinačné  

a súhrnné 

cvičenia 

1.19. poznávanie a 

porovnávanie 

rôznych médií 

- námet: jednoduchý 

figuratívny (vecný) 

motív; 

technika: kresba 

(maľba) - modelovanie 

(materiálový objekt) 

ukážky realizácií  

v rôznych médiach 

a technikách 

(fotografia, 

film, kresba, 

socha ...) 

žiaci stvárňujú 

rovnaký 

(jednoduchý) motív 

v kresbe, a 

modelovaní; 

porovnávajú 

rozdiely (formy, 

výrazu), porovnajú 

ho s podobným 

motívom na 

fotografii;  

rozhovor o tom, ako 

všelijako sa dá 

zobraziť to isté 

1.20. vzorkovníček, hra na vedca žiaci vytvárajú 



múzeum 

- námet: zbierka 

prírodnín (kameňov, 

rastlín, nájdených 

predmetov, častí 

nefunkčných alebo 

starých predmetov,  

hračiek ...); 

technika: zbierka - 

objekty  

v krabičkách, na 

ploche, rastliny  

v „herbári“; 

kombinácia techník 

(archeológa, 

kozmonauta, 

zberateľa, 

botanika) 

jednoduchý spôsob 

prezentácie 

zozbieraného 

materiálu; 

porovnávajú a 

triedia rôzne druhy 

materiálu; predmety 

umiestňujú ich v 

interiéri alebo 

exteriéri, 

vytvárajú z nich 

„muzeálnu zbierku“, 

„zavárajú“ ich do 

fliaš, ukladajú do 

škatuliek, albumov 

a pod. 

8. 

(14.) podnety 

rôznych 

oblastí 

poznávania 

sveta 

1.23. oživené písmená 

a čísla 

- námet: živý text 

(výpočet); technika: 

performancia 

ukážky 

performancie  

a pantomímy 

žiaci hrajú 

(performancia) 

písmená zo svojich 

tiel a vytvárajú 

nápis alebo 

matematický 

výpočet; následne 

situáciu skúsia 

nakresliť 

9. 

(16.) škola  

v galérii 

/ galéria v 

škole 

1.25. obraz - portrét 

v galérii 

- námet: výraz tváre;  

technika: rozhovor a 

výtvarný posun 

(kresba, asambláž, 

fotokoláž ...) 

návšteva galérie, 

alebo rozprávanie  

o galérii na 

základe 

edukačných 

materiálov  

čo je to portrét 

a čo všetko sa dá 

vyčítať z ľudskej 

tváre? 

 z výrazu tváre 

môžeme zistiť 

náladu a pocity 

človeka; každý má 

svoj portrét alebo 

portrét niekoho 

blízkeho, na ktorý 

sa niekedy pozerá 

... 

kresba alebo 

fotokoláž diela  

z galérie 

10. 

(17.) 

výtvarné hry 

1.26. vytváranie 

limitované pravidlami 

hry 

technika: 

 žiaci kreslia tak 

že kresba je 

spojnicou dopredu 

daných značiek 



stigmografické 

kreslenie 

 Predmet je klasifikovaný obdobne ako v ostatných predmetoch v 1. 

ročníku.  

 

Prierezová téma: Ochrana života a zdravia 

1. Charakteristika učiva 

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v základných 

školách realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho 

vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných 

foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. 

Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany 

človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana 

prírody a dopravná výchova do iných vzdelávacích oblastí štátneho 

vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje 

postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života 

a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe 

v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

2. Ciele učiva 

Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou 

výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Poskytuje žiakom 

potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich 

vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež 

zdravia a života iných ľudí.  

Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou 

žiakov: 

a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného 
cítenia; 

b) odbornou, ktorá  im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností 
v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života; 

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie 

v požiadavkách záťažových situácií; 

d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov 
na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej 

odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných 

životných situácií; 

 

Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské 

aspekty a pokrývajú formy správania, ktoré jednotlivec využíva na 

efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom živote 

v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto 



kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných 

prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. 

Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali ovplyvniť 

schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými 

ľuďmi a solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí.  

 

 Obsah a realizácia učiva: 

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : 

- riešenie  mimoriadnych situácií- civilná ochrana 

- zdravotná príprava 

- pohyb a pobyt v prírode  

Na realizáciu učiva OŽZ sa využívajú viaceré organizačné formy : 

Didaktické hry ( DH ) v 1.-4. ročníku sa konajú v prírode 1 krát 

v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä 

na teoretickú časť v rozsahu 2-4 hodín podľa náročnosti  

plánovaných činností. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v 

prírode v rámci telesnej výchovy -učivo z turistiky. 

Didaktické hry možno vykonať po ročníkoch - triedach. Na 

komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať 

ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy :  

 vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – 

medzi predmetové vzťahy, 

 úlohy objektovej ochrany školy, 

 rešpektovanie vnútorného poriadku školy, 

 požiarne a poplachové smernice, 

 zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, 

 cvičenia v prírode v rámci TV, 

 príprava učiteľov na proces v DH. 

 

  Obsahové zameranie v prvom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

 naša obec – všeobecná charakteristika; 

 evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia 

školy, miesto zhromaždenia, presun do bezpečného priestoru; 

 signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení; 

 horľaviny a ich následky; 

b) Zdravotná príprava 

 vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí 

prvej pomoci; nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov; 

 ošetrenie odrenín  ruky, nohy, prstov a hlavy; 

 privolanie pomoci k zranenému; 



 význam symbolu „ červený kríž“; 

c) Pohyb a pobyt v prírode  

 orientácia v mieste školy a jej okolí; 

 určenie svetových strán podľa slnka; 

 významné budovy a ich účel – zdravotné stredisko, lekáreň, 

pošta, telefón; predajne, železničná a autobusová stanica, 

miestny úrad; 

 historické objekty našej obce – pamätné domy, zrúcaniny, 

pamätníky, múzeá, galérie; 

 poznávanie zelene v okolí obce;  

 správanie sa k osamelým zvieratám; 

 

 

 


