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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 12 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 12 na 11. 

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 projekty  

 

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. 

 
Ako doteraz? 

 
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 2 

 

1. Profil absolventa  
 

  
Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno 

škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný 

hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný 

starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať 

kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení 

rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s 

informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, 

analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť 

presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať 

schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s 

vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a 

sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, 

ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa 

porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich 

kvalít ,byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za 

svoj život. Chceme, aby sa z každého nášho žiaka stal dobrý člověk. 

 

 

2. Pedagogické stratégie – podľa názorov učiteľov 5. ročníka 
 

Súčasná doba vyžaduje od každého pedagóga zavádzanie nových metód 

a foriem pedagogickej práce. Náš kolektív je vysokokvalifikovaný, 

aby  mohol realizovať mnohé z moderných metód práce. Potrebujeme 

však k tomu zmodernizovať učebné pomôcky, ktoré sú k tomu 

nevyhnutné.  

Veľmi osvedčenou formou je blokové vyučovanie, ktoré umožní 

zefektívniť výučbu prepojením viacerých predmetov, zníži záťaž 

žiakov. 



Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, 

diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, 

prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame 

IKT vo vyučovaní,vic  sa  zapájať do  medzinárodných projektov.. 

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. 

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi 

bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne 

prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. 

Členovia prírodovedného krúžku sa každoročne zapájajú do súťaží,“ do 

Enviroprojektu, náš projekt tento rok nebol podporený, naša práca 

však bude pokračovať. 

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné 

aktivity ako besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa 

nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým 

nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným 

využívaním voľného času i vlastným príkladom. 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich 

do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v 

jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možném miery. 

Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé 

zvládanie učiva. 

Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba 

orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä 

slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Škola na začiatku roka vyhlási ročníkový projekt z oblasti 

regionálnej výchovy a na konci školského roka bude ročníková 

konferencia, na ktorej budú najlepšie práce prezentované a 

ohodnocené. Žiaci sú motivovaní pripraviť si čo najlepšie práce, aby 

boli ohodnocení. 

 

3.  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, 

 
 
 
 
 



4. 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 

 

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov vzdelávania žiakov 

budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu. 

 Hodnotiace portfólio 

 Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 

 Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov 

 Prezentovanie ľubovoľnej témy 

 Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania v 5. 

ročníku: 

 Projekt „Škola budúcnosti“ 

 Projekt  „História našej obce“ 

 Atlas liečivých rastlín. 

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. 

 

2. 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 

 

 

3. 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 
 

5. ročník  

 
Štátny vzdelávací program  

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

Počet hodín 

povinné 

Počet hodín 

voliteľné 
Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský 

jazyk 

a literatúra 

5 0 5 

 Cudzí jazyk 3 2 5 

Človek a 

príroda 
Biológia 1 1 2 

Človek a 

spoločnosť 
Dejepis 1 1 2 

 Geografia 1 1 2 

 
Občianska 

náuka 
1 0 1 

Človek a 

hodnoty 
Ev/Nv 1 0 1 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

Matematika 4 1 5 

Umenie a 

kultúra 
Vv 1 0 1 

 Hv 1 0 1 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná 

výchova 
2 0 2 

i 
 
 
 

 
 
 
 



Školský vzdelávací program pre 5. ročník platný pre školský 

rok 2008/2009 

 
T/ž Ch/D A/N M S D Z P F Ch Vv Tv Tc Pv Nv Ov Hv NP  

5.A  
3/3 

2/2 

4 

1 
5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
- - 1 

2 

2 
- - 1 1 1 - 27 

  
3/3 

2/2 

4 

1 
5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
- - 1 2 - - 1 1 1 - 27 

 

 
 

1. Začlenenie prierezových tém 
 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a 

uvedené sú v učebnýchosnovách jednotlivých predmetov. 

Multikultúrnu a regionálnu výchovu začleníme do jednotlivých 

učebných osnov predmetov dejepis, etická výchova,náuka o spoločnosti 

a geografia. 

Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania v 5. 

ročníku. 

Cudzí jazyk sme posilnili, lebo chceme zosúladiť výstupy z cudieho 

jazyka podľa navrhovaného učebného plánu a nášho s rozšíreným 

vyučovaním jazyka. 

Biologiu, dejepis a geografiu z dôvodu zavedenia prvkov regionálnej 

výchovy do týchto predmetov. 

Matematiku sme posilnili z toho dôvodu, že sa bude aj naďalej 

testovať a chceme mať Žižkov čo najlepšie připravených.   

 

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, spôsobilosti, predmetové vychádzajú 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.. 

 
 

5. Hodnotenie predmetu. 
 

Školský vzdelávací program pre 5. ročník 

 

a) Charakteristika výstupov žiakov 5. ročníka 
 



Žiaci v 5.ročníku prechádzajú náročným obdobím, pretože prichádzajú 

z 1. stupňa a mení sa im spôsob výučby viacerými vyučujúcimi. 

Dôležité je, aby bola vytvorená pozitívna klíma v triede a v škole a 

žiaci mali pripravené zázemie na získanie požadovaných výstupov. 

1. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie 

dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a 

sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v prvých týždňoch 

septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na blokové vyučovanie, 

resp. kurzy, zamerané na sebahodnotenie. Cieľom bude, aby 

žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje 

slabé stránky. 

Realizácia: 

V prvom septembrovom týždni 10 - hodinový kurz ss triednym učiteľom 

na tému: 

ako odbúrať trému, stres,zlé návyky pri učení, ako sa najlepšie učiť 

vytvorenie pozitívnej klímy školy. 

2. Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na 

riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. K tomu, aby 

sa naučili riešiť problémy je potrebné, aby sa naučili 

pýtať, hľadať problémy, snažiť sa nájsť odpovede. 

Realizácia: 10 - hodinový kurz ako sa učiť, ako pracovať so zdrojmi 

– odbornou literatúrou, časopismi, získavanie údajov z internetu. 

3. Pre žiakov 5. ročníka vyhlásime celoročný projekt s 

aktuálnou témou, v ktorej môžu preukázať svoje schopnosti 

spracovania témy a jej prezentovania. Na konci školského 

roka bude usporiadaná ročníková konferencia. 

Ciele 5. ročníka: 

a) naučiť sa komunikovať, argumentovať, 

b) naučiť sa komunikovať v cudzom jazyku, 

c) vedieť počítať do milión, 

d) vedieť sa orientovať na mape, poznať rozloženie a charakteristiku 

svetadielov a vybraných miest na zemi. 

Vychádzajúc z obsahu vzdelávania v Štátnom vzdelávacom programe. K 

dosiahnutiu cieľov sú vybrané okruhy učiva: Ja, Trieda a škola, 

Človek a komunikácia, Moja rodina, Vzdelanie, Orientácia 

v priestore, Objavovanie Zeme a priestoru na Zemi, okruh práce 

s mapou, Orientácia v čase, Poznávanie světa, Životný priestor, 

príroda a člověk, Ochrana prírody, Logika Kombinatorika, 

pravděpodobnost,Geometria,Numerické základy, Umenie, Pohyb 

Hodnotenie: 

Žiaci v 5. ročníku sú hodnotení podľa klasifikačného poriadku. 

 

VI. Návrh tematických okruhov voliteľných 
predmetov 

 
Voliteľné hodiny sme sa rozhodli  využiť na : 

Doplnenie hodín predmetom uvedeným v Štátnom vzdelávacom programe a 

to: bez doplnenia obsahu, iba s doplnenými témami, ktoré prehlbujú 

základné učivo a smerujú  ho k poznatkom o vlastno okolí a regióne.  

 

Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov 
 

 

 



Predmet: Slovenský jazyk a literatúra  
 

Odporúčania na upevňovanie a rozšírenie obsahu vzdelávania a na 

rozvíjanie spôsobilostí 

Upevňovanie a rozširovanie obsahu učiva v predmete slovenský 

jazyk a literatúra 

Upevňovanie a rozširovanie obsahu vzdelávanie, t.j. konkrétnych 

pojmov je v kompetenci jednotlivých predmetových komisií pre predmet 

slovenský jazyk a literatúra. 

1. Rozvíjať kvalitu spôsobilostí 
2. Čitateľská gramotnosť 
Rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť v rámci jednotlivých 

ročníkov a zložiek predmetu. 

Klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text, zamerať sa na 

čítanie s porozumením nesúvislých 

textov Využitie a posilnenie medzipredmetových vzťahov v rámci 

čitateľskej gramotnosti. 

4. Rozvíjať komunikačné spôsobilosti žiakov 

Ústny prejav rozvíjať: 

- formou rozhovorov a diskusií na aktuálnu tému, 

- formou interview. 

Tvorivé písanie rozvíjať: 

- ako typ tvorivého vyučovania prostredníctvom súboru motivačných 

príťažlivých činností s využitím skúseností, uplatnením 

obrazotvornosti, pozornosti a emocionálneho precítenia učiaceho sa, 

podnietením skúmať vlastné tvorivé možnosti a rozvíjať vlastnú 

sebareflexiu, 

- ako prostriedok rozvoja komunikačných zručností prostredníctvom 

aktivít, ktoré v dynamickom interaktívnom procese a v prirodzenom 

kontexte motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým 

materiálom, k odhaľovaniu bohatstva jazyka a produkcii kratších 

textov poetického či naratívneho charakteru, 

- ako nástroj formovania literárnej kompetencie prostredníctvom 

aktivít, ktoré menia čitateľa z recipienta na spolutvorcu textu, 

využívajúc jeho individuálny skúsenostný komplex, intuitívne 

umelecko-poetické cítenie a imagináciu, 

- s možnosťou využitia a posilnenia medzipredmetových vzťahov v 

rámci tvorivého písania, 

- formou regionálnych prvkov – záujem o kultúru a kultúrnu identitu 

svojho národa a poznaní vlastného regiónu. 

5. Medzipredmetové vzťahy rozvíjať: 

- formou prierezových tém – napr. témy, ktoré sú spracovávané v 

rámci rôznych predmetov, 

napr.: čas – jazyk (materinský aj cudzí, dejepis, zemepis, 

matematika prírodopis, fyzika, výtvarná výchova, hudobná výchova, 

etická výchova), 

- prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu 

slovenský jazyk a literatúra – emaily, využívanie programu Word pri 

tvorbe textov, prezentácie – PowerPoint, vyhľadávanie informácií v 

elektronických médiách, internet a pod., 

- organizovaním exkurzií a rôznych súťaží. 

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 podporovať motiváciu, 

záujem a tvorivé činnosti žiakov. 

Zmeny v predmete slovenský jazyk a literatúra sa vzťahujú nielen na 

obsahovú stránku, ale aj na koncepciu pedagogickej dokumentácie, 

o čom svedčí aj samotná štruktúra pedagogického dokumentu, ktorý 

nepredstavuje súvislý text, ale spôsobilosti, obsah učiva a výkon, 

ktoré sú usporiadané do prehľadných tabuliek a zložené 

z nasledujúcich stĺpcov:  

 spôsobilosti 

 obsahové vymedzenie učiva  

 pojmy  

 kontext 

 poznávacie spôsobilosti  

 výkon  

 optimálny výkon 

 minimálny výkon 

 

 
Základom koncepcie pedagogického dokumentu sa stávajú komunikačné 

jazykové kompetencie1: čítanie s porozumením, písanie a hovorenie 

(počúvanie je integrovanou súčasťou hovorenia), ktoré členia obsah 

učiva (pojmový štandard) a výkon (výkonový štandard) do relatívne 

uzavretých celkov na základe definovaných spôsobilostí (pozri 

Tabuľku 1). Uvedené komunikačné kompetencie je možné rozvíjať 

samostatne alebo ich vzájomne kombinovať. Postupnosť rozvíjania 

komunikačných jazykových kompetencií je v právomoci  učiteľa.  

Spôsobilosti (kompetencie) definované v rámci komunikačných 

jazykových kompetencií predstavujú cieľ, ktorý má učiteľ dosiahnuť 

v rámci vzdelávacieho procesu. Sú usporiadané vzostupne, a preto 

odporúčame ich poradie zachovať. Uvedená inštrukcia sa nevzťahuje na 

zachovanie počtu jednotlivých spôsobilostí. Je na rozhodnutí 

učiteľa, či pri preberaní a utvrdzovaní jednotlivých tematických 

celkov uplatní všetky spôsobilosti. V rámci celého školského roka 

však učiteľ musí rozvíjať všetky spôsobilosti stanovené 

v pedagogickom dokumente.  

Spôsobilosti majú činnostný charakter a sú napĺňané zručnosťami 

(Tabuľky 2, 3, 4) a obsahovým vymedzením učiva, t. j. pojmami 

a kontextom.  

Pojmy uvádzané v pedagogickom dokumente sú presne vymedzené v 

obsahovom vzdelávacom štandarde pre predmet slovenský jazyk 

a literatúra a predstavujú znalosti, ktoré žiak musí nadobudnúť pri 

dosiahnutí jednotlivých spôsobilostí.   

 

Poznámka ku školskému vzdelávaciemu programu 

 
   Počet a zameranie kontrolných diktátov v 5. ročníku ZŠ  

 počet: 4 

 zameranie: opakovanie zo 4. ročníka, podstatné mená, prídavné 

mená, slovesá 

 
 

   Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 5. ročníku ZŠ  



 počet: 1 

 zameranie: súkromný list, opis predmetu, opis pracovného 

postupu, rozprávanie s prvkami opisu (možnosť výberu)  

 

Komunikačné jazykové kompetencie1 

Čítanie 

s porozumením 

Písanie Hovorenie 

Spôsobilosti 

I. Zamerať svoje 

čítanie podľa 

potreby 

I. Vyjadriť 

myšlienky 

a informácie s 

rôznym 

cieľom pre 

špecifické publikum 

I. Vyjadriť 

myšlienky 

a informácie s 

rôznym cieľom pre 

špecifické publikum 

II. Pochopiť význam 

textu 

II. Organizovať 

text z hľadiska 

kompozície 

II. Organizovať 

a rozvíjať svoje 

myšlienky v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

 

III. Zosúladiť 

štylistickú úroveň 

s cieľom písania 

a čitateľmi 

III. Používať 

informácie a textové 

pasáže z iných 

zdrojov, napr. 

humorný príbeh 

a materiál z iných 

médií 

III. Pochopiť 

formálnu stránku 

textu 

IV. Štylizovať 

jednoduché vety 

a jednoduché 

súvetia 

IV. Odlíšiť vetu 

a text 

V. Používať 

informácie 

a textové pasáže 

z iných zdrojov, 

napr. humorný 

príbeh a materiál 

z iných médií 

IV. Používať slovnú 

zásobu primeranú 

určitému cieľu  

komunikácie 

a publiku 

VI. Transformovať 

texty z jedného 

žánru do druhého 

V. Štylizovať 

jednoduché vety 

a jednoduché súvetia 

v texte 

V.  Pochopiť zmysel 

umeleckého 

a vecného textu 

vzhľadom na 

využitie 

VII.  Opakované 

čítanie a oprava 

konceptu textu so 

zameraním na 

gramatiku, 

interpunkciu 

a pravopis 

VI. Rešpektovať 

jazykové pravidlá 

 

VI. Pochopiť význam 

lexikálnych 

jednotiek 

VIII.  Revidovať 

a editovať koncept  

s využitím spätnej 

väzby od učiteľa 



a spolužiakov 

IX.  Rešpektovať 

jazykové pravidlá 

 

VIII. Využívať pri 

komunikácii jazykové 

a mimojazykové 

prostriedky 

 
Pojmy pre prechodné obdobie 5. ročník ZŠ 
Zvuková rovina jazyka a pravopis 

 zátvorka 

 dvojbodka 

 bodkočiarka 

 spojovník1 

 pomlčka 

 melódia vety: zvolacia veta, želacia veta 

 výslovnosť: splývavá výslovnosť 

 znelé, neznelé a nepárové (zvučné) spoluhlásky 

 prestávka 

 sila hlasu 

 hlavný slovný prízvuk 

 dôraz 

 pravidlo o rytmickom krátení 

 slabičné a neslabičné predpony 

 

Významová roviny jazyka 

 odvodené slová 

 jednovýznamové a viacvýznamové slová 

 synonymá 

 antonymá 

 slovník: synonymický 

 ustálené slovné spojenia 

 príslovie  

 porekadlo 

 pranostika 

 prirovnanie 

 spisovný jazyk – nárečie 

 

Tvarová rovina jazyka 

 podstatné mená 

 vzory: chlap hrdina, dub, stroj 

 životnosť – neživotnosť 

 žena, ulica, dlaň, kosť 

 mesto, srdce, vysvedčenie, dievča 

 prídavné mená  

 akostné prídavné mená 

 stupňovanie  

 pekný, cudzí 

 osobné zámená: základné, privlastňovacie 

 číslovky: základné, radové 

 tykanie/vykanie 

 pomocné sloveso byť 

 väzba s pádom_ 



1) Pojmy označené tučným písmom predstavujú obsahový štandard 5. 

ročníka ZŠ   

 

Skladobná rovina 

 veta: želacia, zvolacia 

 slovosled 

 

Sloh pohľadnica 

 súkromný list 

 jednoduché rozprávanie 

 opis: predmetu, obrázka/ilustrácie, osoby 

 opis pracovného postupu 

 rozprávanie s prvkami opisu 

 diskusia 

 krátke správy: SMS, e-mail/mejl 

 oznámenie 

 správa 

 pozvánka 

 plagát 

 vizitka 

 inzerát 

 reklama 

 interview 

 adresa 

 adresa odosielateľa 

 osnova 

 odsek 

 úvod, jadro, záver 

 časová postupnosť v rozprávaní 

 umelecký a vecný text 

 názor 

 argument 

 kľúčové slová 

 poznámky/konspekt 

 koncept 

 hlavná myšlienka 

 téma 



 

 

 

 

 

 
Edukačné ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra, časť: slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznávacia (kognitívna) 

kompetencia 

Komunikačná 

kompetencia 

Interpersonálna  

(sociálna) kompetencia 

Intrapersonálna 

(osobnostná) 

kompetencia 

Spôsobilosť používať 

kognitívne operácie. 

Spôsobilosť tvoriť, 

prijať a spracovať 

informácie. 

Spôsobilosť akceptovať 

skupinové hodnoty. 

Vytvárať a reflektovať 

vlastnú identitu. 

Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine. 

Zručnosť vyhľadávať a 

odosielať informácie. 

Schopnosť tolerovať 

odlišnosti jednotlivcov 

i skupín. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať 

svoj názor a 

argumentovať. 

Spôsobilosť kooperácie. 

Schopnosť sebaregulácie 

a ochrany vlastného 

života. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Schopnosť verbálne a 

neverbálne vyjadriť 

vôľu a city. 

Schopnosť empatie.  

Schopnosť tvorivého 

myslenia a spôsobilosť 

uplatniť jeho výsledky. 

   



 

 

 

 

 

 

 



 

Časť: literárna výchova 

 

 

 
Poznámka: 

 označuje pojem, ktorý bude zavedený až v nasledujúcich 

ročníkoch.   

 označuje pojem, ktorý sa zavádza v danom dvojročnom bloku. 

 označuje pojem, ktorý bol už zavedený a ďalej sa s ním pracuje.  

Tučné písmo – pojmy už boli zavedené na 1. stupni. 

 
Obsahový vzdelávací štandard vymedzuje sústavu poznávacích a 

čitateľských kompetencií a súbor literárnovedných termínov, ktoré 

v časovom úseku vymedzenom týmito vzdelávacími štandardmi musia byť 

povinne zaradené do obsahu vzdelávania na každej škole tohto typu 

v Slovenskej republike. Časové úseky sú vymedzené tri:  

1) piaty ročník, 

2) do konca siedmeho ročníka, 

3) do konca deviateho ročníka. 

V zhode s týmto rozdelením sa budú organizovať všetky formy 

mimoškolskej kontroly výsledkov vzdelávania. 

   

Súbor literárnovedných termínov obsahuje aj všetky literárnoteoretické 

pojmy, ktoré boli štandardizované pre 1. stupeň základnej školy (sú 

zvýraznené osobitným typom písma). Sú už trvalou zložkou obsahu 

vzdelávania, a preto sa pri nich neuvádza nijaká časová hranica, na 

zaradenie do obsahu vyučovania na 2. stupni. Sú len informáciou pre 

učiteľov tohto stupňa základnej školy. 

   

Obsahové štandardy literárnej výchovy 
 

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

1)  Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne 

dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

2)  Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú 

usporiadanosť básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text 

v zhode s vlastným chápaním jeho významu. 

3) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom 

čítaní. Modulovať hlas podľa zmyslu textu.  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1)  Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich 

znalosť.      

2)  Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3)  Usporiadať známe javy do tried a systémov. 



4)  Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou 

štruktúrou (jednoduchý transfer). 

Analytické a interpretačné zručnosti 

1)  Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

2)  Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

3)  Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

4)  Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

5)  Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku  prečítaného diela, 

vrátane lyrickej básne. 

6)  Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej 

stránke a určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie 

diela, interpretovať význam diela. 

7)  Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko 

argumentmi. 

Tvorivé zručnosti 

1)  Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, 

povesť). 

2)  Ilustrovať umelecký text. 

3)  Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, 

scenár. 

4)  Inscenovať kratší dramatický text. 

Informačné zručnosti 

1)  Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

2)  Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej 

podobe. 

3)  Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a 

internetu. 

4)  Budovať si vlastnú knižnicu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Všeobecné pojmy 
5. 

ročník 

autor/spisovateľ  

čitateľ/divák  

Kniha  

Knižnica  

Časopis  

Noviny  

Rozhlas  

Televízia  

Film  

Text  

Ilustrácia  

Poézia  

Próza  

divadelná hra  

bábkové divadlo  

 Bábka  

literatúra pre deti   

odborná (náučná)  literatúra  

umelecká literatúra   
dobrodružná literatúra  
literatúra faktu  
vedecko-fantastická literatúra  
populárnovedecká literatúra  
hlavná myšlienka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literárne druhy 
5. 

ročník 

Epika  
Dráma  
Lyrika  
 prírodná lyrika  
 ľúbostná lyrika  
 spoločenská lyrika  
 reflexívna lyrika  



 

 

 

Literárne žánre 5. 

ročník 

Komiks  

Bájka  

báseň   

Ľudová pieseň  

populárna pieseň  
hádanka   

vyčítanka  

Príslovie  

Porekadlo  

pranostika  

Rozprávka  

 ľudová rozprávka  

 autorská rozprávka  

 televízna rozprávka  

 filmová rozprávka  

 rozhlasová rozprávka  
Báj  
Legenda  

poviedka  
modlitba  
Román  
 detektívny román  
 dobrodružný román  
 biografický román  
 historický román  
 dievčenský román   
 román vo forme denníka  
Povesť  

 ľudová povesť  

 autorská povesť  

Balada  
anekdota  
aforizmus  
tragédia  
Komédia  
Činohra  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Štruktúra diela 
5. 

ročník 

Dej  

literárna postava  

 hlavná literárna postava  

 vedľajšia literárna 

postava 

 

kompozícia literárneho diela  
 vonkajšia kompozícia literárneho diela  
  nadpis  

  odsek  

  kapitola  

  diel  
  verš  

  strofa  

  dejstvo  
 vnútorná kompozícia literárneho diela  
  úvod  
  zápletka  
  vyvrcholenie  
  obrat  
  rozuzlenie  

 

 

 

 

Štylizácia textu 
5. 

ročník 

dialóg  

monológ  
prirovnanie  

zdrobnenina  

personifikácia/zosobnenie  

metafora  
metonymia  
epiteton  

básnická otázka  
nonsens  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metrika 
5. 

ročník 

rým  

 združený  
 striedavý  
 obkročný  

rytmus  

 veršový systém sylabický  
 prízvučná a neprízvučná slabika  

verš  
refrén  

 

Predmet:  Cudzie jazyky 

 
V oblasti cudzích jazykov: 

- Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej SERR), 

ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania Budzích jazykov. 

Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 

2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť 

jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov 

vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj 

od toho, do akej miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom 

záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania. 

- V predmete cudzí jazyk odporúčame pri tvorbe školského 

vzdelávacieho programu postupovať v súlade s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách 

schválenou vládou SR dňa 12. 09. 2007 uznesením vlády SR 

č.767/2007. Schválená koncepcia stanovuje rámec pre dosiahnutie 

jednotlivých komunikačných úrovní SERR pre jazyky. Škola si môže 

v prechodnom období zvoliť cieľový model alebo model pre 

prechodné obdobie (viď nižšie) podľa možností školského 

manažmentu zabezpečiť kvalifikovanú výučbu cudzieho jazyka. 

Odporúčania pre úpravu časovej dotácie v cudzích jazykoch: 

- Odporúčame efektívne rozvíjať jazykové zručnosti bez potreby 

zvýšenia vyučovacieho času v učebnom pláne prostredníctvom 

obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL) poskytujúceho 

žiakom príležitosť používať nadobudnuté jazykové zručnosti 

v prirodzenom zmysluplnom kontexte, zvažovať čoraz častejšie 

možnosti integrácie metódy CLIL do vyučovacieho procesu aj v 

iných vyučovacích predmetoch. Predpokladom pre zavedeni metódy 

CLIL do školského vzdelávacieho programu je zabezpečiť kvalitu 

jazykového vzdelávanie učiteľa vyučovacieho predmetu, ktorý 

využíva metódu CLIL na vyučovaní. 

- Tiež odporúčame školám podporiť využívanie aktuálnych 

informačno – komunikačních technológií pri výučbe cudzích 



jazykov, napr. zriaďovaním jazykových laboratórií resp. 

multimediálnych učební, pričom je nevyhnutné zabezpečiť priebežné 

vzdelávanie učiteľov, ako aj kontinuitu jazykového vzdelávania a 

jeho prepojenosť s praxou. 

- Riaditeľom škôl tiež odporúčame podporiť profesijnú mobilitu 

učiteľov cudzích jazykov tak, aby učitelia mohli využívať všetky 

dostupné finančné zdroje, napr.: z fondov európskych inštitúcii 

(rozvojové projekty, vzdelávacie programy - Comenius, Erasmus, 

Leonardo, Grundtvig atď.). 

 

Predmet: Matematika 

 
1. Ciele učebného predmetu: 

Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ a v 5.ročníku 

osobitne je, zavŕšiť důležité obdobie v procese vyučovania 

matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových poznatkov 

a zručností na skúsenostnej báze s využívaním induktívnej metódy. 

Je to zároveň aj začiatok novej etapy učenia sa matematike, keď 

žiak postupne získava schopnosti používať matematiku v svojom 

budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické 

myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v 

skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako 

súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý nástroj pre spoločenský 

pokrok. 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby 

získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, 

prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili 

jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať 

rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, 

grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a 

priestore. Vyučovanie matematiky má napomôcť rozvoju ich 

algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť 

ich. 

Výsledkom vyučovania Matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť 

správne používanie matematickém symboliky, terminológie, 

frazeológie a získanie schopnosti čítať s porozumením súvislé 

texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, využívanie pochopených a 

osvojených postupov a algoritmov pri riešení úloh, pričom 

vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a 

realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej 

situácie a tvorbou matematických modelov rozvíjanie schopností 

žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, 

uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by 

malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť 

tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému, rozvíjanie 

zručností žiakov súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na 

vyučovaní a s racionálnym a samostatným prístupom k učeniu sa, 

podporeniu a k upevňovaniu kladných morálnych a vôľových 

vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova 



a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh. 

 

2. Obsah vzdelávania učebného predmetu 

 

 Násobenie a delenie v obore do 10 000 

Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný 

štandard) 

Rozvíjanie pohotového počítania spamäti v prípadoch, kde rýchlosť 

počítania spamäti je väčšia ako pri počítaní na 

kalkulačke.Rozvíjanie algoritmického myšlenka žiakov. 

Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky v obore do 100. 

Delenie so zvyškom v obore do 100. Násobenie a delenie písomne 

jednociferným číslom a v jednoduchých prípadoch aj spamäti v 

obore do 10 000.Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj 

dvojciferným číslom. Kontrola správnosti výpočtu. Riešenie 

slovných úloh na násobenie a delenie. 

Vedieť pohotovo spamäti násobiť a deliť v obore do 100, 

v jednoduchých prípadoch aj vo vyšším obore. Poznať a vedieť 

používať algoritmus písomného násobenia jednociferným a 

dvojciferným číslom. 

Poznať a vedieť používať algoritmus písemného delenia 

jednociferným číslom aj zo zvyškom. 

 Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný 

štandard) 

Ďalšie rozvíjanie nazerania žiakov na vzťah reality a matematiky 

prostredníctvom lepšej orientácie žiakov medzi veľkými 

číslami.Dotvorenie správném interpretácie zaokrúhleného 

čísla.Vytvorenie predstavy o veľkých číslach.Počítanie po 

desaťtisícoch, tisícoch, stovkách.Čítanie a písanie prirodzených 

čísel. Rád číslice v zápise prirodzeného čísla, 

porovnanie,usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej 

osi. Vzťahy medzi číslami, susednéčísla, párne, nepárne čísla 

Rímske číslice. Riešenie slovných úloh, vedieť čítať, 

písať,znázorňovať,zaokrúhľovať, porovnať dve prirodzené 

čísla,rozkladať na jednotky rôzneho rádu a opačne,skladať 

z jednotek rôzneho rádu dané číslo. Vedieť riešiť slovné úlohy na 

porovnávanie divoch čísel. 

 Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný 

štandard) 

Bližšie zoznámenie sa s princípom práce kalkulačiek a hlbšie 

zamyslenie sa nad poradím počtových výkonov v kontexte so 

skúmaním ich vlastnost 

(komutatívnosť,asociatívnosť,distributívnosť) a pri ich využívaní 

pre racionálnejší postup počítania. Rozvíjanie schopnosti Žižkov 

odhadnúť výsledok počtového výkonu, jako metódy skúšky približnej 

presnosti výpočtu.Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

spamäti,písomne a na kalkulačke (písomne hlavne kvůli pochopeniu 

princípu). Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti (v 



obore do 100,mimo obor do 100 s násobkami 10, 100, atď. ), 

písomne dvojcifernými a trojcifernými deliteľmi aj so zvyškom. Na 

kalkulačke všetky prípady delenia vrátane delenia so zvyškom. 

Znaky deliteľnosti 2, 3, 5, 10. Sčítanie a odčítanie,resp. 

násobenie a delenie ako navzájem opačné operácie, využitie tejto 

vlastnosti při riešení jednoduchých úloh ako propedeutiku 

riešenia rovníc. Dohoda o poradí počtových výkonov, porovnanie s 

poradím operácií na kalkulačkách používaných žiakmi. Propedeutika 

počítania s približnými (zaokrúhlenými) číslami.Vedieť pohotovo 

počítať spamäti z praktického hľadiska primerané príklady na 

všetky počtové výkony , vrátane aj delenia zo zvyškom.Vedieť 

pohotovo počítať na kalkulačke. 

 Geometria a meranie 

Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný 

štandard) 

Získanie skúseností s rovinnými a priestorovými útvarmi. 

Pociťovanie celého útvaru a jeho častí. Rozvíjanie schopnosti 

Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich porovnanie, kruh, 

kružnica. Vytváranie rovinných útvarov rysovaním kolmíc a 

rovnobežiek. Meranie dĺžky úsečky, súčet 

a rozdiel dĺžok úsečiek, násobok dĺžky úsečky. Obvod 

trojuholníka, štvorca a obdĺžnika. Stavba telies zo 

stavebnicových kociek na Vytvárať rovinné a priestorové útvary 

zodpovedajúce udaným podmienkam. 

Spoznať geometrickú vlastností a na základe toho výber útvaru 

tejto stanovenia polohy.Dbať na presnosť při meraniach, úhľadnosť 

pri rysovaniach a na rozvíjanie jemnej motoriky rúk základe 

stanovených podmienok. Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických 

tvarov vo štvorcovej sieti. vlastnosti.Vedieť odmerať dĺžku 

úsečky s presnosťou na milimeter, vzdialenosť na metre, narysovať 

úsečku danej dĺžky. 

Vedieť premieňať jednotky dĺžky. Vedieť rysovať trojuholník, 

štvoruholník, označiť jeho vrcholy a strany, kružnicu, určiť jeho 

polomer a priemer. Vedieť rysovať vo štvorcovej sieti štvorec a 

obdĺžnik, zväčšovať a zmenšovať ich. 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické 

matematické myslenie 

Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný 

štandard) 

Rozvíjanie pozorovávej a analytickej schopnosti. 

Rozvíjanie štatistického a pravděpodobnostního nazerania žiakov 

Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov. 

Pravdepodobnostné hry,pokusy, pozorovania. 

Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch. 

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

Na konkrétnych príkladoch rozoznať istú a nemožnú udalosť 

Odporúčané témy rozširujúceho učiva: 

Riešenie slovných úloh s viacerými počtovými výkonmi a s 

praktickou problematikou. Rysovanie. 

Približné počítanie so zaokrúhlenými číslami. 

Riešenie nerovníc typu 458< n > 504. 



Nepriamo sformulované úlohy. 

Proces: 

V dôsledku preťaženosti žiakov na 1.stupni a po znížení počtu 

vyučovacích hodín matematiky na 1. stupni o 5 hodín za štyri 

roky, väčšina učiva zo 4. ročníka sa dostáva do 5. ročníka. Aj 

keď sú to žiaci o rok starší ako žiaci 4. ročníka, je potrebné 

naďalej pri vytváraní pojmu čísla, počtových výkonov, preberaní 

geometrického učiva ako aj ostatného učiva postupovať trpezlivo, 

s využitím induktívnej metódy, používať veľa názoru a dostatok 

cvičení pri utvrdzovaní a aplikácii učiva. 

Na druhej strane si treba uvedomiť, že do 5. ročníka ešte ďalšie 

3 roky budú prichádzať žiaci s takou istou prípravou, čo znamená, 

že prakticky celé učivo novokoncipovaného 5. ročníka budú mať 

prebrané. Aby pre žiakov vyučovanie v tomto ročníku nebolo nudné 

a neprinášajúce okrem utvrdenia učiva z 1. stupňa nič nového, 

bude potrebné učivo rozšíriť a prehĺbiť, ale pozor, nie o také 

učivo, ktoré bude predmetom preberania vo vyšších ročníkoch. 

Preto bude potrebné pre tento ročník vydať dočasné doplnkové 

učebné texty, ktoré budú platiť 4 roky. Obsah týchto učebných 

textov by sa viazal k jednotlivým tematickým celkom nových 

učebných osnov 5. ročníka, ale by ich prehlboval a čiastočne aj 

rozširoval. Najvhodnejšia podoba týchto doplnkových učebných 

textov by mohla byť zbierka vhodných úloh. 

Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné 

používať aktivizujíce vyučovacie metódy, a to predovšetkým 

samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. 

Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie počtových návykov 

a ďalších zručností je nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové 

poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Pre učiteľa 

znamená, že individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj 

schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu 

triedy. Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a 

spoluzodpovednosť za pracovné výsledky majú hlboký výchovný 

význam. Hodiny matematiky musia byť naplnené živým pracovným 

ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a 

radosť zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny 

vzťah žiaka k predmetu. 

Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať 

využívaním vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej 

techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú 

prácu. 

Pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie 

učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo 

vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov. Účinnou formou na rýchle 

zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré sa 

zaraďujú spravidla na začiatok vyučovacej hodiny. Dôležitá je 

rýchla kontrola výsledkov práce žiakov, napríklad spätným 

projektorom, a rozbor chýb žiakov tak, aby si každý žiak 

uvedomil, aké vedomosti si musí individuálne doplniť. Na tuto 

prácu so žiakmi učiteľ využíva zbierky úloh. 

V učebniciach a zbierkach úloh sú k daným tematickým celkom 

zaradené aj obťažnejšie úlohy výrazne označené, ktoré umožňujú 



učiteľovi diferencovane pristupovať k žiakom a individuálne 

pracovať so žiakmi s hlbším záujmom o matematiku. Títo žiaci môžu 

navštevovať aj nepovinný predmet cvičenia z matematiky, prípadne 

môžu byť zaradení do špeciálnych tried s rozšíreným vyučovaním 

matematiky a prírodovedných predmetov. K rozvoju žiakov s hlbším 

záujmom o matematiku prispievajú aj matematické súťaže, napríklad 

matematická olympiáda, pytagoriáda podobne. 

Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k 

žiakom je starostlivosť o zaostávajúcich žiakov. Obťažnosť 

matematiky pre týchto žiakov spočíva v tom, že neosvojenie 

jedného pojmu nedáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. 

Preto je u týchto žiakov nevyhnutné individuálnou starostlivosťou 

doplniť osvojenie si všetkých základných pojmov a vedomostí. Na 

zvládnutie numerických zručností u týchto žiakov výrazne pomáhajú 

kalkulačky. 

 

Predmet: Biológia 
 

1. Charakteristika učebného predmetu 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých 

organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k 

prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám 

prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej 

prírody ako celku. To představuje poznanie konkrétnych prírodných 

celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa 

na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako 

výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k 

schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v 

praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, 

človeku a ochrane jeho zdravia. 

2. Ciele učebného predmetu 

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako 

celku, čo predstavuje: 

a. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život 
organizmov v nich žijúcich 

b. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch 
života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 

c. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako 
výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 

d. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé 
zložky prírody. 

e. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a 
využívať v praktickom živote. 

Kompetencie v oblasti prírodných vied: 

 Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre 

život človeka. 

 Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických 

aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a 

jednoduchých školských projektov. 



 Rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri 

terénnych pozorovaniach. 

 Identifikovať a správne používať základné pojmy. 

 Objektívne opísať základné znaky biologických objektov a 

procesov. 

 Vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov. 

 Predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, 

experimentovať a odhadovať. 

 Aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických 

podmienkach. 

 Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových 

kompetencií Žižkov  

v oblasti komunikačných schopností: 

 vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky 
k danej učebnej téme, 

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, 

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z 

rôznych zdrojov, 

 zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a 

zručnosti, 

 vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na 

základe danej štruktúry. 

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so 

zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 

v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a 

schopnosti ich riešiť: 

 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, 

 využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery 

na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, 

 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, 

v oblasti sociálnych kompetencií: 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť 

a pomáhať, 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej 

činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: 

 používať správne postupy a techniky pri praktických 

činnostiach, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, 

 využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, 

 

Tematický celok Počet hodín 
 

PRÍRODA A ŽIVOT 1 h. 



Ciele: Chápať význam pojmov príroda, živé a neživé prírodniny. 

Osvojiť si základné postupy 

pozorovania prírodnín, prácu s lupou a mikroskopom. 

Obsah: Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v 

biológii. 

ŽIVOT V LESE 11 h. 

Ciele: Chápať lesný ekosystém ako životný priestor organizmov. 

Poznať typických predstaviteľov lesných rastlín, húb a živočíchy 

podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových 

vzťahov. Poznať význam lesných organizmov pre život v lese. 

Obsah: Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka. 

Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. 

Kry. Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese. Kvitnúce byliny 

v lese. Huby a lišajníky v lese. 

Poznávanie húb (jedlých, jedovatých), spolužitie stromov a húb. 

Pomoc pri otrave hubami. 

Lesné bezstavovce. Lesné vtáky. Lesné cicavce. 

ŽIVOT VO VODE A NA BREHU 10 h. 

Ciele: Chápať vodný ekosystém ako životný priestor organizmov. 

Poznať typických predstaviteľov 

vodných a brehových organizmov podľa vonkajších znakov, životných 

prejavov a potravových 

vzťahov. Poznať význam vodných a brehových organizmov pre život 

vo vode a okolí. 

Obsah: Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody 

pre život vodných organizmov. 

Rastliny žijúce vo vode. Význam planktónu a vodných zelených 

rastlín. Brehové rastlinstvo. 

Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Vodné bezstavovce. Hmyz 

žijúci vo vode a na 

brehu. Ryby žijúce vo vode. Živočíchy žijúce na brehu. Vtáky 

žijúce pri vode. 

ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH 9 h. 

Ciele: Chápať poľný a trávnatý ekosystém, ako životný priestor 

organizmov. Poznať typických 

predstaviteľov poľných a lúčnych organizmov podľa vonkajších 

znakov, životných prejavov 

a potravových vzťahov. Poznať význam poľných a lúčnych organizmov 

pre život na poliach 

a lúkach a výživu človeka 

Obsah: Polia, lúky, pastviny. Životný priestor organizmov, 

druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. 

Rastliny a huby na lúkach. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a 

okopaniny. Bezstavovce žijúce na 

lúčkach a poliach. Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a 

poliach. Vtáky žijúce na lúkach 

a po-liach. Cicavce žijúce na lúkach a poliach. 

PRAKTICKÉ AKTIVITY 2 h. 

Námety praktických aktivít 

 Pozorovanie drobnozrnka lupou a mikroskopom. 



 Poznávanie lesných bylín (podľa prírodnín, herbárových 

položiek, obrazov, atlasov a pod.). 

 Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb. 

 Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov (v 

životnom prostredí, podľa atlasu, obrazov, 

 herbárových položiek, trvalých preparátov, a pod.). 

Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé) 

 Život listnatých a ihličnatých drevín počas roka. 

 Stopy živočíchov v lese. 

 Hniezdenie vtákov. 

Námety na tvorbu projektov 

 Les v okolí obce (mesta, školy, bydliska). Cieľ: Zistiť 

výskyt drevín a bylín v okolitom lese. 

 Rastliny a živočíchy v našom potoku (rieke, rybníku) a 

jeho okolí. Cieľ: Zistiť výskyt vodných a pobrežných 

rastlín a živočíchov. 

 Dreviny v našej obci (meste, parku, okolí školy). Cieľ: 

Zistiť výskyt druhov drevín. 

 Obojživelníky v okolí môjho bydliska. Cieľ: Zistiť 

výskyt obojživelníkov v okolí. 

 Liečivé rastliny v mojom okolí. Cieľ: Zistiť výskyt a 

využívanie liečivých rastlín v okolí. 

 Prikrmovanie vtákov v zime (v okolí školy, bydliska). 

Cieľ: Zhotoviť kŕmidlá pre zimné kŕ-menie vtákov a 

zistiť výskyt druhov na kŕmidle. 

Námety na rozširujúce učivo 

Život v lese 

 Regionálne významné, chránené, liečivé a jedovaté 

rastliny, huby a živočíchy žijúce v lese. 

 Drobné článkonožce žijúce v lese - kôrovce, mnohonôžky, 

stonožky. 

 Vysokohorské rastliny a živočíchy 

 Les ako celok. Vzájomné vzťahy a potravové väzby 

lesných organizmov 

 Vplyv človeka na stav lesov (odlesňovanie, ťažba dreva, 

pestovanie lesa). Význam lesov a ich ochrana. 

 Vplyv negatívnych ekologických vplyvov a ekologickej 

havárie na život lesa. 

Život vo vode a na brehu 

 Regionálne významné a chránené rastliny a živočíchy 

žijúce vo vode a na brehu. 

 Jazero (rybník) ako celok. Vzájomné vzťahy a potravové 

väzby vodných a brehových    organizmov. 

 Vplyv negatívnych ekologických vplyvov a ekologickej 

havárie (ropná, chemická havária a pod.) na vodný 

ekosystém. 

Život na poliach a lúkach 



 Regionálne významné liečivé a chránené druhy organizmov 

polí, lúk a pastvín. 

 Polia a lúky ako celok. Život polí, lúk a pastvín počas 

roka, starostlivosť o lúky a pastviny. 

 Regulácia polí, lúk, pasienkov pre potreby 

poľnohospodárstva, monokultúry a ich dôsledky. 

 Závislosť výživností polí od geologických faktorov 

(podložie, vietor, dážď a pod.). 

 Vplyv negatívnych ekologických vplyvov a ekologickej 

havárie (zamorenie pôdy a vody chemickými látkami a 

pod.) na život poľného a trávnatého ekosystému. 

 

Predmet: Dejepis 
 
Charakteristika predmetu 

Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou 

zemepisu a občianskou 

výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. 

Spolu s nimi predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu 

humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa žiaci 

oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu 

konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov 

na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických 

obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie 

a demokratické spôsoby svojho konania. 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia 

žiaka a uchovanie kontinuity 

historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti 

či už z miestnej, regionálnej, 

celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide 

predovšetkým o 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. Dejepis 

na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. 

storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných 

spoločenských javov i problémov. 

Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k 

rozvíjaniu vlastenectva ako 

súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i 

úcta k iným národom a etnikám, 

rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností ľudí, rôznych 

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 

študijných predmetových, 

medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať 

kvalitu získaných znalostí 



v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia 

žiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej 

minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií 

(spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé 

otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na 

minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor. 

Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských 

historických prameňov (aj 

exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu 

súčasť didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc 

na základných školách. 

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 sa naučia pochopiť a pracovať : 

• s historickým časom 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a 

osobnosti chronologicky 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a 

osobnosti synchrónne 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja 

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v 

minulosti 

• s historickým priestorom 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny 

historický priestor 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a 

osobnosti priestorovo 

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a 

spôsobom života a obživy človeka,   

 spoločnosti 

• s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich 

hodnotiacim posudzovaním 

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, 

osobnosť 

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, 

osobnosti na základe určujúcich znakov 

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti 

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať 

ho 

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, 

javov, procesov 



 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, 

javov, procesov 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých 

historických období 

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali 

historický vývoj 

Žiaci získajú základné informácie ako: 

• vyhľadávať relevantné informácie 

 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 populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie 

• využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty 

 vo vyberaní informácií 

 v organizovaní informácií 

 v porovnávaní informácií 

 v rozlišovaní informácií 

 v zaraďovaní informácií. 

 v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

• štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu 

 v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od 

nepodstatného 

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického 

rámca 

 vyhodnocovaní správnosti postupu 

 tvorbe súboru vlastných prác 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií 

(spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných požiadavkách 

v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe 

systematizovaného výkonového štandardu. 

5. ročník 

Obsahový štandard.Cieľ. Tematický celok.Téma Pojmy.Výkonový 

štandard spôsobilosti 

Naučiť  žiakov orientovať sa v historickom čase, Od blízkého 

k vzdialenému. Priestor a čas. 

Dom, byt, sídlisko, dedina, mesto, vyšší územný 

celok,Slovensko,Európska únia 

Poznámka: prepojenie na geografiu 

Žiaci vedia: vymenovať zmeny v miste bydliska, ktoré sa udiali 

počas ich života 

občiansku výchovu 

Prírodný a historický čas 

Žiaci vedia: rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v mieste 

ich bydliska 

Kategorie historického času –meniny, narodeniny,dátum, 

letopočet,sviatky 



Žiaci sú schopní:– identifikovať rozdiel medzi prírodným a 

historickým časom.– zostaviť tabuľku dátumov štátnych, 

cirkevných sviatkov a pamätných dní. 

Fotografia – obrazová spomienka, rodinný album, rodostrom 

Žiaci vedia:– zaradiť letopočty do příslušného storočia.– z 

ľubovoľného storočia vybrať správny letopočet.– rozlíšiť dátum a 

letopočet. 

– zakresliť na časovú Priamu významné údaje zo života svojej 

rodiny.– rozpoznať pojmy pred Kr. a poKristovi/pred naším 

letopočtom a po našom letopočte.– vytvoriť jednoduchú časovú 

priamku. 

Pamiatky v priestore a čase 

Historické pramene ( písomné,obrazové, hmotné )múzeum, 

knižnica,archív 

Žiaci sú schopní :– pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte 

na príklade starých rodičov, rodičov. 

 zostaviť rodostrom svojej rodiny. 

 napísať krátky príbeh zo života svojej rodiny. 

 položiť adekvátne otázky súvisiace s fotografiami 

 zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodičov o minulosti 

svojho rodiska. 

Žiaci sú schopní :– poznať historickú udalosť,osobnosť, ktorú 

pripomína pomník,pamätník, pamätná tabuľa v mieste, kde žijú. 

 identifikovať najstarší hrob na cintoríne. 

 poznať jednotlivé druhy historických prameňov. 

 rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom. 

 usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov. 

 vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe otázok 

učiteľa. 

 používať rozširujúcu sa škálu pojmov v závislosti od témy. 

 zhodnotiť význam rodinného albumu pre život rodiny 

Minulost našej školy 

Školská kronika Žiaci sa naučia:– zaznamenávať rozprávanie 

starých rodičov o škole z čias ich mladosti. 

pátrať po starých školských zošitoch a učebniciach, 

Priestor na mape 

Dejepisná mapa 

glóbus 

Človek v pohybe 

Sťahovanie národov 

Stretanie kultúr 

Kolonizácia 

Ako si člověk zmenšoval svet 

Vysťahovalectvo 

Roľník 

Remeselník 

Spôsob obživy človeka 

Obchodník 

Človek vládca prírody ? 

Prírodná energia. Umelá energia 



Naučiť žiakov orientovať sa na historických mapách 

Človek v přeměnách priestoru a času 

Práca detí v minulosti a prítomnosti 

Detská práca 

Poznámka: prepojenie na geografiu a občiansku výchovu 

Žiaci sa naučia : 

 orientovať sa na dejepisnej mape 

 čítať dejepisnú mapu rozpoznať rozdiel medzi mapou a 

glóbusom 

 uviesť príčiny sťahovania ľudí v minulosti i 

prítomnosti. 

 vysvetliť pojem kolonizácia 

 zostaviť tabuľku najdôležitejších dopravných 

prostriedkov v chronologickej postupnosti. 

 porovnať spôsoby dopravy v minulosti i prítomnosti. 

 rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na životné 

prostredie svojho regiónu. 

 charakterizovať život roľníkov v minulosti. 

 vysvetliť oddelenie remeselníkov od roľníkov. 

 zhodnotiť význam špecializácie remeselnej výroby. 

 vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté dno.“ 

 nakresliť znak, ktorý výstižne charakterizuje 

zamestnanie remeselníka. 

 nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným obchodom 

 vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou. 

 uviesť príklady využívania prírody v prospech človeka. 

 zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania nových zdrojov 

energie. 

 vymenovať vynálezy, ktoré pomohli človeku využiť 

energiu vo svoj prospech. 

 uviesť príklad zneužívania prírody človekom. 

 uviesť najčastejšie druhy detskej práce. 

 zaujať stanovisko k problému detskej práce. 

 zaujať postoj k tvrdeniu, že dospelí v niektorých 

krajinách zneužívali a i naďalej zneužívajú prácu detí 

vo svoj prospech. 

Pamäť ľudstva 

Jazyk, písmo, rukopis, kniha, noviny, rozhlas, televízia, 

internet, e-mail, náboženstvo, legendy, mýty, povesti (región ) 

Žiaci vedia: 

 zhodnotiť význam vynálezu písma 

 vymenovať najstaršie druhy slovanského písma. 

 vymenovať druhy písem z minulosti. 

 rozpoznať príbeh z minulosti svojho regiónu z povesti. 

 uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v 

minulosti. 

 uvieť druhy moderných masovokomunikačných 

prostriedkov. 



 identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou 

knihou 

 zhodnotiať význam vynálezu kníhtlače. 

Vojna, mier 

Naučiť Žižkov význam komunikácie medzi ľuďmi 

Člověk a komunikácia 

víťazi – porazení 

Poznámka: prepojenie na geografiu ,občiansku výchovu a slovenský 

jazyk 

Žiaci sú schopní : 

 uviesť dôsledky vojen pre člověka a prostredie, v 

ktorom žije. 

 zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti i 

prítomnosti. 

 zostaviť správu o vojenskom konflikte v súčasnosti. 

Rozširujúce učivo 

Tematické celky 

1. Prečo sa učíme dejepis ( minulosť – prítomnosť – budúcnosť, 

dejiny – dejepis, 

historik – pátrač, školské historické pramene,periodizácia dejín, 

historické medzníky ). 

2. Kolobeh sviatočných dní ( narodeniny, meniny človeka, význam 

zvykov a tradícií, 

štátne a iné sviatky a významné dni, Vianoce, Veľká noc,ľudový 

folklór ( spevy, tance, zvyky, obyčaje ). 

3. Prírodné a historické pamätihodnosti môjho rodiska ( doliny, 

rieky, jazerá, parky,chránené územia významné stavby: kostol, 

kaštieľ, zámok,hrad, knižnica, múzeum, galéria, pamätné tabule, 

významné 

osobnosti). 

Odporúčania na vyučovanie: 

Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie 

umožniť žiakom získať kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na 

aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu minulosti. Získané 

spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na 

jednotlivé historické javy a procesy a tým spôsobom nepristupovať 

k histórii len ako k uzavretej minulosti. 

V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov 

najvýznamnejším faktorom je učiteľ. 

Od toho ako vyučuje dejepis a ako vníma svoju úlohu na vyučovacej 

hodine závisí aj kvalita rozvíjania uvedených cieľov. Poslaním 

učiteľa dejepisu je prekonať transmisívnu výučbu, ktorej 

podstatou je odovzdávanie poznatkov prevažne vysvetľujúcimi 

metódami. Učiteľ je ten, ktorý má na hodinách dejepisu aplikovať 

postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v 

procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov z uplynulých 

období. Je to proces v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná 

činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna ( 

kooperatívna ) a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod vedením 

učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov ale zároveň aj 

radosť z procesu poznávania. Má vytvárať možnosti na prácu v 



malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu 

v rámci celej triedy. Učiteľ je ten subjekt vo vyučovaní, ktorý 

musí zabezpečiť historický materiál a doniesť ho na hodinu 

dejepisu, umožniť žiakom prístup k rôznym dôkazovým materiálom 

alebo informovať žiakov o tom, kde priliehavý historický materiál 

je možné nájsť. 

Okrem učebníc významným prostriedkom na realizáciu vyučovania 

dejepisu je súbor primeraných školských historických prameňov, 

historické mapy ako aj iné názorné učebné prostriedky 

(vystrihnuté články z novín a časopisov, karikatúry, grafy a 

pod). 

Moderne vyučovať dejepis nie je možné bez používania počítača a 

internetu. Z internetu žiaci môžu získať rôzne informácie z 

dejepisnou problematikou. V tomto procese je veľmi významná úloha 

učiteľa, ktorý by mal byť skôr príjemným radcom a usmerňovateľom 

než prísnym a neoblomným „staromódnym“ učiteľom. 

Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také 

vyučovanie, ktoré zabezpečí: 

• chronologické preberanie učiva 

• synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín 

• adekvátny dôraz na národné dejiny 

• návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií 

• vyučovanie regionálnych dejín. 

Vo vyučovaní dejepisu využívať poznatky, ktoré žiaci získajú z 

vyučovacích predmetov vlastiveda, 

geografia, občiansky výchova, slovenský jazyk a využívať aj 

prierezové témy. 

Okrem individuálnej používať aj skupinovú prácu žiakov zvlášť pri 

tvorbe a realizácii projektov. 

 

Predmet: Geografia 

 
Ciele geografie v 5. ročníku 

Rozvíjať si chuť učiť sa, Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu 

vysvetľovať,Všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho 

zmeny,Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach 

sveta, 

Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – 

plány miest, autoatlas, 

Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a 

vysvetliť prírodné javy na základe 

Vedomostí.Rozumieť grafom, diagramom,Hľadať riešenia na otázky, 

hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť 

projekt,prezentovať ho),Diskutovať o návrhoch, 

Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a 

chrániť. 

Požadovaný výstup žiakov z geografie v 5. ročníku 

a) orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc, 

b) orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na 

internete 

c) vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im, 



d) interpretovať údaje získané z grafu, diagramu 

e) vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných 

období a uviesť dôsledky pohybov   

    Zeme na prírodné procesy 

f) vysvetliť vznik časových pásiem, 

g) počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou 

mierkou 

h) podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, 

zemetrasenie, skalné mesto, kaňon, 

    rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady 

i) pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho 

j) diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a 

kultúrnych 

k) získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru 

l) tvoriť mentálne mapy so symbolmi 

Obsahové témy 

• Zem vo vesmíre, pohyby Zeme, 

• svetadiely, moria, ostrovy a polostrovy, prielivy, prieplavy, 

zálivy, 

• najvyššie pohoria, sopky, zemetrasenia, cunami, ich vznik, 

• pohyb zemských krýh, 

• ľadovce, rieky, jazerá, 

• činnosť rieky, vetra, 

• rôznorodosť rastlinstva a živočíšstva na zemi, 

• obyvateľstvo v rôznych častiach Zeme, 

• kultúrne pamiatky vo svete 

Základné otázky geografie:kde to je,čím je to zaujímavé,ako to 

vzniklo,akí ľudia tam  žijú, Objavovanie Zeme a vesmíru 

Cieľ a kľúčové kompetencie Tematický celok Téma 

Obsahový štandard 

Metódy Výkonový štandard, požiadavky na výstup z celého stupňa 

Odporúčaný počet hodín v 5. r.33 

Hľadať odpovede na otázky, zdôvodňovať,uvažovať,hodnotiť 

Pracovať so zdrojmi 

Objavovanie Zeme a vesmíru 

Zem ako planéta vo vesmíre. 

Tvar Zeme. 

Cesty do vesmíru a na Mesiac. 

Slnečná sústava, Slnko , planéty v slnečnej sústave, Mesiac, 

vesmír, planéta Zem., 

Pohyby Zeme - obeh Zeme okolo Slnka, rotácia,Zeme okolo osi, 

Důsledky pohybov. 

Riešenie problémových úloh: Prečo sa strieda deň a noc? 

Prečo sa striedajú ročné obdobia ? 

Ako to súvisí s tvarom Zeme? 

Kedy by sa nestriedali ročné obdobia? 

Čo by sa stalo, keby Zem nemala tvar gule a keby sa netočila 

okolo svojej osi? 

Opísať tvar Zeme podľa glóbusu. Predviesť s glóbusom rotáciu Země 

okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka. 

Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ako to súvisí 

s otáčením Zeme okolo osi. Uviesť aké sú dôsledky obehu 



Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi Poznať dobu otočenia 

Země okolo osi a obehu okolo Slnka. 

Povrch Zeme, svetadiely a oceány 

Cieľ, spôsobilosť Tematický celok 

Obsahový štandard metódy Výkonový štandard 

Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a onych zdrojov 

Vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do  rôznych častí Země 

Cesty objaviteľov do rôznych 

častí sveta. Plavby K. Kolumba, F. Magalhaesa J. Cooka,  Vacso da  

Gama   

Svetadiely,oceány,ostrovy,polostrovy, moria,prieplavy,zálivy, 

Vyhľadať informácie o cestách moreplavcov - Skupinová práca 

Čítať základné údaje z mapy.Opísať, čo zobrazuje mapa podľa jej 

legendy 

Pripraviť si diskusný príspevok o cestách a ich  význame při 

objevovaní sveta 

Glóbus a mapa 

Ciele, spôsobilosti Téma Obsahový štandard metódy Výstup 

Výkonový štandard 

Orientovať sa na mape – autoamapa, internetová mapa, turistická 

mapa 

Určiť geografickú polohu bodu na mape geografickými súradnicami 

Mapa a glóbus 

Glóbus, zemská os, póly, svetové strany,zemské 

pologule,rovnobežky, poludníky,nultý poludník,, rovník, 

zemské pologule,obratníky, polárnekružnice, 

Mapy, automapy, mapy na internete, plán mesta,tematické mapy 

,turistické mapy 

Legenda mapy –symboly, znaky.čítanie mapy, získavanieúdajov z 

mapy,zakresľovanie údajov do mapy. 

grafická mierka(nezavádzať číselnú mierku) a meranie vzdialeností 

na mape,legenda mapy 

Geografická poloha,geografické súradnice Orientácia na 

mape,určovanie geografickejpolohy Rôzne hry s mapou 

Vychádzka do okolia školy – použitie mapy. 

Na glóbuse určiť zemskú os, severný pól, južný pól, zemské 

pologule, rovník, nultý poludník, rovnobežky, poludníky, 

obratníky, polárne kružnice Určiť svetové strany na mape a v 

teréne. 

Zdôvodniť vytvorenie geografickej siete a opísať ju. Určiť polohu 

ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami. 

Odmerať vzdialenosť na mape grafickou mierkou 

Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda – 12 hodín 

Ciele, spôsobilosť téma Obsahový štandard Konkrétne javy metódy 

Výkonový štandard 

Schopnost objavovať,vyhľadávať informácie,prezentovať,vysvetľovať 

Na základe príkladov z najrôznejších častí vysvetľovať javy na 

základe vedomostí ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi 

Stavba Zeme,zemské jadro,plášť, zemská kôra,zemské platne a ich 

pohyb, vznik pohoria, vznik zemetrasenia,sopečná činnost a i.) , 

cunami,zlomy,Kaňony, vodopády,jazerá (činnost vody – 

riek,ľadovca), prítoky,deltaČinnosť vetraPúšte, skalné mestá 



(činnosť vetra)Dažďové lesy ,savana, lesy 

púšť,(rastlinstvo,živočíšstvoHimaláje, Alpy,Tatry, Mount Everest, 

Montblank zemetrasenie, epicentrum Cenami Sopka, sopečný kanál, 

magma, láva rieka, jazero, prítoky rieky, delta, Amazonka, 

Kongo, Níl, Volga, Dunaj, Viktóriino, Kaspické more, Mŕtve more 

Činnosť riekyna povrch Grand Canyon-vodopád Niagarské 

Vodopády Angelov vodopád,Iguacu,Viktoriině vodopády Amazonský 

dažďový prales, savana, púšť v Afrike 

Pripravit obrázky z vybraných lokalít sveta: pohorie, sopka, 

vodopád, rieka, kaňon, hadovec,skalné mesto,púšť,dažďový prales, 

Veľká koralová bariéra 

Môžu byť CD,videofilmy – 

Skupinovápráca, práce na projekte, výklad,získavanie informácií 

Na modeli Země rozlíšiť časti Země Porovnať povrch Zeme 

v jednotlivých častiach (pologuliach), vymenovať a ukázať na mape 

a glóbuse oceány, svetadiely Opísať pohyb zemských krýh 

Vysvetliť, ako vzniká pohorie, sopka,sopečná činnosť,zemetrasenie 

na základe pohybu zemských krýh. 

Určiť na mape vybraté povrchové celky.Opísať ich polohu. 

Orientovať sa bez problémov na mape. 

Poznať názvy najvyšších vrchov pohorí, vedieť ich  porovnať podia  

výšky. 

Porozprávať  zaujímavosti o nebezpečenstvích vysokých pohorí. 

Určiť na mape sopečné oblasti, oblasti zemetrasení. Opísať ich 

výnimočnosť. Určiť na mape  sopečný pás a ktoré oblasti sveta sú 

najviac ohrozené. Uviesť príklady živelných pohrôm vo o 

možnostiach  predchádzať im (cunami, zemetrasenie) 

Vysvetliť ako pôsobia rieka a vietor na zemský povrch Na základe 

príkladov porovnať oblasti na Zemi podľa rastlinstva 

Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek 

Ciele,spôsobilosti téma Obsahový štandard 

Konkrétne javy metódy Výkonový štandard 

Počet hodín 

Navrhnut trasu výletu po zaujímavých miestach. 

Orientovať sa na mape.Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvořil 

človek 

Sídla na Zemi. Mestá a dediny (jako žijú ľudia na rôznych 

miestach Zeme) 

Kulturně a technické stavby – (príklad chrámy, pyramídy,)Pamiatky 

UNESCO 

Paríž, NewYork, MexicoCityTadž Mahal,Eifelova veža,Operav 

Sydney,pyramídy,Veľký čínskymúr, sochaKrista v Rio deJaneiro 

katedrály. 

Práca s odbornou literatúrou,vyhľadávanie informácií 

,prezentovanie návrhov, skupinová práca 

Na príklade modelového regiónu vytvořit podrobnú charakteristiku 

regiónu Připravit prezentáciu o živote ľudí vo vybranej oblasti 

Vytvořit mentálnu mapu svetadielov 

Učebné zdroje: 

Učebnica, 

Odborné časopisy: National geographic, 

GEO, 



Ľudia a zem 

DVD: mapa a zemský povrch ( Salvo Film) 

Zem ako vesmírne teleso 

Čas na Zemi 

Hodnotenie: 

Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomné testy, 

Produkt v 1. ročníku: mapa tvarov zemského povrchu. 

 

Predmet: Občianska náuka 5. ročník 
 
Charakteristika predmetu 

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom 

prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a 

Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im 

v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a 

konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva 

druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu 

a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a 

umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

Ciele predmetu 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiaka k: 

• podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého 

človeka v spoločnosti, 

• utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 

• realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 

• akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

• aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si 

práv a povinností, 

   rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 

• vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí 

školy a mimo školy, 

• rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 

• získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní 

spoločnosti, 

• uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu 

vlastných myšlienok, 

   citov, názorov a postojov, 

• k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu 

svojich práv, 

• vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne 

verbálne a neverbálne texty 

   spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 

• rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel 

spoločenského spolunažívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a 

dôsledky konania. 

Obsah 

Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z 

oblasti sociológie, 

psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k 

poznávaniu seba a iných, k chápaniu 



personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických 

vzťahov medzi jednotlivcov 

a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a 

intelektuálnom rozvoji žiakov. 

Tematický celok: 

Moja rodina 

Obsah 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poslanie a funkcie rodiny Funkcie rodiny Chápe význam rodiny pre 

člověka a spoločnosť 

Vzťahy v rodine, roly členov rodiny Princípy, na ktorých fungujú 

vzťahy v rodine 

 Vie rozlíšiť pozitíva a negatíva v rodinných vzťahoch 

 Chápe zmysel pozícií jednotlivých členov pre fungovanie 

rodiny. Normy a pravidlá,práva a   povinnosti členov 

rodiny 

 Pravidlá platné v rodine.  Práva a povinnosti rodičov a 

detí.  Chápe význam pravidel v rodine.  Chápe spätosť 

práva a povinností . Vie ochraňovať svoje práva a plní 

si svoje povinnosti. História mojej rodiny, zvyky a 

tradície 

 Rodinná genéza 2 generácií dozadu 

 Rodostrom 

 Zvyky a tradície rodiny (Vianoce, Veľká noc...) 

 Získa úctu a hrdosť na svoju rodinu, tradície a zvyky 

 Pochopí spätosť prítomnosti s minulosťou 

 Vie rozlíšiť v čom sú si rodiny podobné a v čom sú 

originálne 

Komunikácia v rodine - Verbálna komunikácia 

 Neverbálne komunikácia 

 Jednosmerná komunikácia 

 Základné komunikačné techniky 

 Chápe dôležitosť komunikácie medzi členmi rodiny pre 

ich harmonický život 

 Začne uplatňovať komunikačné techniky 

 Vie obhajovať, zdôvodňovať svoj názor a rešpektovať 

názor ostatných 

 Prejavuje úctu k názorom rodičov 

Krízy v rodine - Dôvody, ktoré vedú ku krízam v rodine: rozvod 

rodičov, choroba v rodine 

 Neúplná rodina 

 Identifikuje príčiny rodinných kríz 

 Chápe potrebu preberať rolu neprítomného člena rodiny 

 Vie prejaviť cit spolupatričnosti 

Problémy rodinného života a ich riešenie 

 Typológia záťažových situácií 

 Problémy rodinného života 

 Spôsoby riešenia 



 Vie pomenovať záťažové situácie a vygenerovať základné 

problémy rodinného života 

 Vie: vyjednávať, zdôvodňovať svoje riešenia, aktivně 

počúvať, robiť kompromisy, prijímať rozhodnutie  Zdravý 

spôsob života - Životné štýly 

 Stres 

 Relaxačné techniky 

 Zdravý životný štýl: zdravá životospráva, pravidlá 

duševnej hygieny 

 Porovnáva jednotlivé životné štýly 

 Vie identifikovať stres a naučí sa techniky na jeho 

odbúranie 

 Uplatní základy zdravej výživy 

 Odolá módnym trendom v životospráve 

 Uplatňuje pravidlá duševnem hygieny vo svojom rodinnom 

živote 

Zdravý spôsob života - Spôsoby trávenia voľného času 

 Spoločné voľnočasové aktivity 

 Individuálne voľnočasové aktivity (turistika, šport, 

kultúra,starostlivosť o domáce zvieratá...) 

 Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby trávenia voľného 

času 

 Vysvetlí, prečo je pre rozvoj jeho osobnosti dôležité 

společné trávenie voľného času 

Voľný čas v mojej rodine - Voľný čas v rodine 

 Spôsoby trávenia voľného času v rodinách 

 Naučí sa prispôsobovať ostatným členom rodiny 

 Formuje si pocit spolupatričnosti 

Naši príbuzní, priatelia, susedia - Širšia rodina 

 Medziľudské vzťahy 

 Priateľstvo 

 Pomoc a podpora 

 Vie vymenovať členov svojej širšej rodiny 

 Na príkladoch uvedie jako fungujú vzťahy v širšej 

rodine,susedské vzťahy 

 Vie určiť čím sa vzájomne obohacujú a ako si pomáhajú 

Generačné problémy v rodine - Viacgeneračné rodiny 

 Problémy spolunažívania vo viacgeneračných rodinách 

 Vie vysvetliť pojem viacgeneračnej rodiny 

 Zdôvodni potrebu vzájomnej starostlivosti rodičov, 

detí,starých rodičov 

 V každodennom živote chápe a pomáha starým rodičom 

Dokumenty a Zákon o rodine - Dohovor o právach dieťaťa 

 Zákon o rodine 

 Vie pracovať s dokumentom a zákonom 

 Pozná svoje práva a povinnosti zo zákona 

 Osobne sa angažuje proti porušovaniu práv detí 



 Vie, že vzťahy v rodine upravuje Zákon o rodine 

Tematicky celok: Moja škola 

Obsah 

Trieda ako sociálna skupina  

 Princípy fungovania triedneho kolektívu, 

 Postavenie jednotlivcov,v skupine a ich vzťahy 

 Sociálne roly,- Socializácia 

 Vysvetlí príčiny pozícií jednotlivých žiakov (aj seba) v 

triednom kolektíve 

 Vie vymenovať základné roly žiakov v triede a zaradiť 

Žižkov do nich - Vie vysvetliť, čo je socializácia a 

prečo je pre jednotlivca dôležitá 

 Objasní podstatu problémov vo vzťahu 

Individualizmus  

 osobnosti v našej triede 

 Osobnosť: pozitívna,negatívna 

 Vodca, vodcovský typ (charakteristické znaky) 

 Súperenie, súťaživosť 

 Vie rozlíšiť negatívne a pozitívne osobnosti triedy 

 Objasní význam pozitívnych vzorov (pozitívnych vodcov 

osobnosti) pre život triedy 

 Odhalí manipuláciu zo strany spolužiaka a odolá jej 

 Uvedie príklady súťaživosti v pozitívnom aj v negatívnom 

zmysle 

Kolektivizmus  

 spolupráca v našej triede 

 Pravidlá spolupráce 

 Kompromis 

 Riešenie konfliktov 

 Pozná a riadi sa pravidlami spolupráce pri činnostiach 

triedneho kolektívu 

 Je ochotný robiť kompromisy 

 Pozná základné spôsoby riešenia konfliktov a uplatňuje 

ich v živote triedy 

Sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy 

 Rovnosť 

 Rovnakosť 

 Predsudok 

 Sebapoznanie, sebahodnotenie 

 Poznanie a hodnotenie iných 

 Vie rozlíšiť pojmy rovnost a rovnakosť 

 Chápe pojem predsudok, na príkladoch uvedie, čo môžu 

predsudky spôsobiť 

 Pozná svoje pozitíva a negatíva 

 Vie určiť pozitíva aj negatíva spolužiakov bez urážania 

Komunikácia v triede  

 Vzájomné pôsobenie členov kolektívu 



 Družní spolužiaci,- Žiaci s problémami při nadväzovaní 

sociálnych vzťahov 

 Rozozná odlišnosti jednotlivcov v procese vytvárania 

sociálnych vzťahov 

 Je ochotný pomôcť spolužiakom s problémami pri 

nadväzovaní kontaktov, pri socializácii 

Práva a povinnosti žiakov v triede  

 triedna samospráva 

 Dokument: práva a povinnosti žiakov v konkrétnej triede 

 Vytvorenie a činnosť triednej samosprávy 

 Zúčastní sa na tvorbe práv a povinností žiakov triedy 

(aktívna spolupráca) 

 Využije možnosť ovplyvniť život vo svojej triede 

 Rozvíja zodpovednosť za seba a iných 

Práva a povinnosti žiakov v škole  

 školská samospráva  

 Dokument: práva a povinnosti žiakov na ZŠ 

 Vytvorenie a činnosť žiackeho parlamentu (školskej 

žiackej samosprávy) 

 Pozná svoje práva a povinnosti v škole,  

 Vie, kto ho zastupuje,v školskom parlamente a jako 

obhajuje jeho práva 

Mimovyučovacia a mimoškolská činnost, 

 Mimovyučovacie aktivity v škole 

 Záujmové útvary v škole 

 Aktívne využívanie voľného času (mimoškolská činnosť), 

 Zapája sa do mimoškolských aktivít 

 Pozná, ktoré záujmové útvary pracujú v škole a začlení sa 

do niektorého z nich 

 Uvedie možnosti mimoškolského využívania voľného času 

Naša škola  

 História, úspechy žiakov 

 Bývalí pedagógovia 

 Osobnosti školy 

 Symbolika školy (logo, hymna) 

 Vie uviesť úspechy osobností pedagógov a históriu svojej 

školy 

 Pozná jej symboliku 

 Rozvíja pocit hrdosti,spolupatričnosti, posilňuje snahu 

reprezentovať školu 

Naša pani učiteľka  

 Osobnosť učiteľa 

 Pracovné štýly učiteľa 

 Vie uviesť základné typy osobnosti učiteľa 

 Pozná základné pracovné štýly učiteľa 

 Rozvíja kritické myslenie, schopnosť vyjadriť svoj názor 

bez urážania 



Čím by som chcel byť  

 Povolanie,  

 Zamestnanie 

 Rodinné tradície v povolaniach,  

 Vysvetlí na príkladoch pojmy povolanie, zamestnanie 

 Uvedomí si svoj záujem o isté povolanie a vplyv rodiny na 

svoju budúcu pracovnú orientáciu 

Vzdelávanie ako hodnota  

 Systém hodnôt 

 Hodnoty detí školského veku 

 Vzdelanie v systéme hodnot detí školského veku 

 Vie uviesť najdôležitejšie hodnoty vo svojom živote 

 Vysvetlí, prečo má vzdelanie práve také miesto v jeho 

hodnotovom systéme 

 Toleruje hodnoty spolužiakov 

Celoživotné vzdelávanie  

 Celoživotné vzdelávanie  

 Chápe pojem a prijíma myšlienku celoživotního vzdelávania 

ako predpokladu pre svoje budúce uplatnenie sa v práci 

Školský systém u nás  

 Typy a stupne škôl 

 Školské zariadenia 

 Rozlišuje typy stredných škôl 

 Vie vymenovať niektoré školské zariadenia 

 Pozná možnosti ďalšieho vzdelávania u nás 

Školský systém v Európe  

 Typy a stupne škôl vo 

 vybraných štátoch EÚ (kritériá výberu: Projekt 

Comenius) 

 Povinná školská dochádzka 

 Porovná typy a stupne škôl u nás a v niektorých štátoch 

EÚ 

 Rozlišuje dĺžku trvania povinném školskej dochádzky u nás 

a v štátoch EÚ 

Život žiaka základnej školy u nás  

o v zahraničí,  

 v meste  

o na dedine 

 Režim dňa, 

 Výchova, vyučovanie, 

 Voľnočasové aktivity, 

 Porovnáva život žiaka SR  

o zahraničie, mesto – dedina 

 Hľadá podobnosti a odlišnosti 

 Rozvíja kritické myslenie, vyjadruje svoj názor a 

zdôvodňuje ho 

o Škola budúcnosti  



 Spôsoby učenia a vyučovania v budúcnosti 

 Postavenie žiaka a učiteľa v budúcnosti 

 Obsah vzdelávania v budúcnosti 

 Rozvíja tvorivosť, fantáziu 

 Prejaví aj zmysel pre realitu 

 Vie vyjadriť a obhájiť svoju predstavu 

Obsah predmetu je koncipovaný na 33 hodín ročne, to znamená 1 

hodina týždenne. Škola si môže posilniť časovú dotáciu predmetu a 

prehĺbiť tak výchovné pôsobenie občianskej náuky v zmysle jej 

deklarovaného poslania. 

Odporúčanie: v časovej dotácii pre predmet sú vyčlenené hodiny 

pre projekty. Navrhujeme, aby žiaci počas školského roka 

vypracovali 2 projekty. V tematickom celku Moja rodina žiaci 

vypracujú individuálne projekty na tému Zdravý životný štýl v 

(mojej)rodine a v tematickom celku Moja škola môžu žiaci formou 

tímovej práce vypracovať projekt Galéria osobností našej školy 

„Boli tu pred nami“. 

V predmete odporúčame využívať skupinové vyučovanie (tímovú 

prácu), používať situačné a rolové metódy práce, tvorbu 

projektov. 

 

Predmet : Výtvarná výchova 
 
Cieľové kompetencie 

Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania 

tieto vedomosti, zručnosti a 

postoje: 

Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň 

overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a 

vizuálnej kultúre sa utvára 

počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej 

jednotky a je podporená vizuálnymi 

materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania sa naučil: 

Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí 

vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) 

vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Žiak dokáže: 

– zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu 

(výška a šírka, pomer 

hlavných častí), 

– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – 

záber (fotografia, film, 

komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika), 

– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a 

napodobneninou (filmový trik, 

kulisa, maskovanie, mimikry), 



– vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie 

motívu, 

– vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, 

maľovania, jednoduchých grafických 

techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, 

plastiky a skulptúry, 

– vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, 

kresbu jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu, 

– tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, 

nástroje a techniky komponovať a 

štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady 

a koncepty, 

– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické 

podnety z prostredia svojej 

obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia, 

– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické 

podnety rôznych (vybraných) 

tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť, 

– vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, 

literárnom) spracovávať podnety z 

iných predmetov. 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, 

fixy, uhlík, drievko, rydlo, 

nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

– kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania, 

– zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na 

palete i na obraze; vyfarbovať 

tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového 

rukopisu (napr. šrafúra, 

pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie), 

– zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, 

zohýbanie, trhanie, strihanie, 

skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v 

asambláži (vkladanie, lepenie, 

spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.), 
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– zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie 

(paketáž), obliepanie, 

obväzovanie, odrôtovanie, 

– zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, 

monotypia, papierorez, sádrorez 

linorez a pod.), 

– zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do 

modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

– zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do 

asambláží, 

– zvládnuť základné grafické operácie na počítači. 

Mentálne spôsobilosti 



Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania 

skutočnosti a prežívania zážitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), 

rozumového posudzovania, 

konvergentného a divergentného myslenia. 

Žiak dokáže: 

– vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej 

skutočnosti (čo zobraziť) alebo 

hľadiska (dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé), 

– chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako 

výtvarný spôsob vyjadrovania 

skutočnosti, 

– vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, 

svojej obce, svojho bydliska s 

inými typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne 

reflektovať špecifiká svojho kultúrneho 

a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; 

pamiatky) ..., 

– uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých 

podnetov prírodovedy (napr. 

premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), 

geometrie, (tvarov, povrchov, 

línií, bodov, obsahov) matematiky (počtu, množín, sčítania, 

odčítania, násobenia, delenia) ..., 

– pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich 

typických znakov, o vlastnú 

ikonografiu, erb, značku, logo. 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý 

prístup – žiak je vedený k tomu, 

aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda 

autentické riešenie, a postupne 

formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. 

Formovanie takéhoto prístupu je 

dôležitým momentom výučby, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a 

konvergentné myslenie 

formované väčšou časťou kurikula. 

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

– otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, 

technikou, postupom, motívom 

a témou, 

– otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, 

výrazových), 

– v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 

– náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od 

vyjadrovacích schém – 

inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a 

(primerane veku) vlastného 

názoru (myslenia), 

– tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

– aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho 

hodnôt – jeho poznávanie 



a pretváranie. 

- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje za 

svoj vzor) a porovnať ich so 

svojím štýlom, 

– hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie; budovania vlastného vkusu 

a tváre (imidžu), 

– spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť 

ich s ponímaním iných žiakov. 

 

Predmet:  Etická výchova/Náboženská výchova 
 
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 žiaka takého, aký je a prejavujme mu priateľské city. 

3. Pripisujme žiakom 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. 

 

Predmet: Hudobná výchova 
 
5. ročník 

Ciele predmetu 

Cieľom hudobnej výchovy v 5. ročníku ZŠ je pochopenie 

komunikatívnej funkcie hudby, rôznych podôb hudobného vyjadrenia, 

pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je 

základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania. 

Ciele sú totožné s cieľmi v Štátnom vzdelávacom programe. 

Tematické celky a obsah Kompetencie Výstup Ako sa nám prihovára 

hudba 

Výrazové prostriedky hudby a ich funkcia, zážitok z hudby a jeho 

zdôvodnenie, podoby hudobnej skladby, komunikatívna funkci hudby, 

správanie sa na hudobných a slávnostných podujatiach. (Výber: 

6.roč./ s. 6- 31 + iné vhodné piesne 6.roč./s. 32-37). 

Odporúčame vychádzať z hudobných skúseností Žižkov a na 

vyučovacích hodinách realizovať rôzne druhy hudobných činností 

(cca 10 hod.). 



Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru 

onych národov 

Typická pieseň a hudobná skladba vybraných národov. Výber: 7. 

roč./ s. 40.-49, 56-61 + odporúčame k vybraným piesňam pridať 

známu skladbu daného národa podľa ponuky učebníc Hv (cca 10 

hod.). 

Hudba spojená s inými druhmi umenia (tvorba Vokálno-intonačné 

činnosti 

- žiak spieva na základe dvojích dispozícií intonačne čisto, 

rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom jednohlasné, dvojhlasné 

piesne ľudové aj umelé,v durových, molových a modálnych tóninách, 

pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové návyky a 

zručnosti,- orientuje sa v grafickom zázname piesní a skladeb 

rôznych štýlov a žánrov,- dokáže posúdiť kvalitu vokálneho 

prejavu druhých. 

Inštrumentálne činnosti 

- žiak dokáže realizovať a vytvárať instrumentálně sprievody k 

piesňam,rešpektujúc ic h charakter, jednoduchou improvizáciou na 

detských hudobných nástrojích „podporiť“ charakter, zmeny nálad 

hudobnej ukážky,zvýrazniť dôležité hudobné myšlienky 

reprodukovaném hudby. 

Hudobno-pohybové činnosti 

- vedieť čisto, kultivovane spievať minimálne 12 piesní vhodne 

zvolených so zreteľom na hlasové dispozície a hlasovú hygienu,- 

vedieť uplatňovať elementárne taktovacie pohybov pri speve 

- vedieť hrať rytmické motívy,jednoduché instrumentálně sprievody 

k piesňam, 

Žiak dokáže - správne reagovať pohybom na znejúcu hudbu, vyjadriť 

metrum, tempo, dynamiku, pohyb melódie, v súlade s charakterom 

piesne alebo skladby,- realizovať hudobno-pohybové hry so spevom, 

vyjadriť náladu a obsah hudby pohybom, na základe svojich 

individuálních schopností a zručností vytvárať pohybové 

improvizácie a kreácie. 

Percepčné činnosti 

- žiak sa orientuje v znejúcej hudbe, na základe použitých 

výrazových prostriedkov hudby,ktoré vníma, chápe ich funkci a 

komunikačné schopnosti hudby - dokáže zaradiť, charakterizovať 

počúvanú skladbu vokálnu alebo inštrumentálnu z hľadiska žánru, 

postrehne výrazné hudobné myšlienky, ich variácie, napätie a 

uvoľnenie hudby,- dokáže verbalizovať svoj názor, hudobný 

zážitok,predstavy od konkrétnych k abstrakcii princípov, 

všeobecným zákonitostiam a ich materializácii hudobnými 

prostriedkami. 

 

 

Hudobno-dramatické činnosti 

- žiak integruje a komplexne využíva vokálne, 

hudobnopohybové,inštrumentálne a percepčné činnosti spojené v 

dramatickom príbehu,- žiak získava schopnost empatického a 

asertívneho správania sa. 

- vedieť reagovať pohybom na hudbu, vyjadriť pohybom charakter, 

výraz a náladu piesne a znejúcej hudby, - Po viacnásobnom 



vypočutí poznať min. 4 hudobné skladby a ich autorov,- Poznať 

funkciu hudby vzhľadom k životu člověka a spoločnosti, 

1 hudobno-dramatické vystúpenie 

Hudobno-výchovný proces 

Hlavnou zásadou vyučovania hudobnej výchovy je, že východisko i 

cieľ hudobno-výchovného 

procesu tvorí znejúca hudba. Uprednostňujeme progresívne a 

inšpiratívne uplatňovanie 

centrálneho metodického podnetu (hudby) smerujúceho k zážitku. 

Každá vyučovacia hodina má 

mať svoje ciele, ku splneniu ktorých smeruje každá činnosť žiakov 

a usmerňovanie učiteľa. 

 

Predmet: Telesná a športová výchova 

 
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie 

o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého 

životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje 

vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého 

životného štýlu nielen počas školském dochádzky, ale i v 

dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie 

voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených 

zručností a návykov. 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho 

predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné 

schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a 

upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú 

gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, 

prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o 

zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej 

výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a 

individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a 

predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné 

zdravie. 

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných 

kľúčových a předmětových kompetencií: 

Pohybové kompetencie 

 Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré 

bezprostredne pôsobia jako prevencia civilizačných 

chorôb. 

 Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s 

orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia. 

 Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností 

vo vybraných odvetviach telesnej výchovy a športu a vie 

ich uplatniť vo voľnom čase. 

Kognitívne kompetencie 

 Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej 

činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany 

vlastného zdravia. 



 Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových 

činností a oblastí poznatkov. 

 Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním 

pohybovej činnosti. 

 Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní 

pohybových činností súťažného charakteru. 

 Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa 

nimi vo svojom živote. 

 Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej 

výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných noriem. 

 Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom 

prostredí. 

 Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri 

vykonávaní pohybovej činnosti. 

 Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o 

vlastné zdravie. 

 Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na 

organizmus. 

Komunikačné kompetencie 

  Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 

  Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom 
procese i počas voľnočasových 

 aktivít. 

Učebné kompetencie 

  Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít 
do svojho denného režimu. 

  Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a 

rozcvičenia pre športový výkon i ako 

 prevenciu pred zranením. 

Interpersonálne kompetencie 

  Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným. 

  Žiak efektívne pracuje v kolektíve. 

  Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v 
športe. 

  Žiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní 
telovýchovných a športových 

 činností, ale i v živote. 

Postojové kompetencie 

  Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

  Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom 
zápolení i v živote, uznať kvality súpera. 

  Žiak dodržiava princípy fair-play. 

  Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a 

športovej aktivity. 

  Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti 
telesnej výchovy a športu a iných 

 predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu 

prírody. 

 Obsah 



 Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje 

prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria 

 základné poznatky o význame pohybových aktivít pre 

zdravie, prevenciu ochorení, správnej 

 životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, 

pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové 

prostriedky. V predmete telesná a športová výchova sú 

rozdelené do štyroch modulov. 

 Zdravie a jeho poruchy 

 Zdravý životný štýl 

 Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 Športové činnosti pohybového režimu 

Ciele jednotlivých modulov 

Zdravie a jeho poruchy 

 pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie, 

 mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými 

ochoreniami pohybovými prostriedkami, 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc, 

 vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie. 

 mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb 

majú popredné miesto. 

Zdravý životný štýl 

 poznať a dodržiavať zásady správnej výživy, 

 zaradiť využívať športové a pohybové činnosti vo svojom 

voľnom čase, 

 mať predstavu o svojich pohybových možnostiach, 

 pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie 

únavy, 

 pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať 

vhodné cvičenia na jeho dosiahnutie. 

Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

 vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 

 vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť 

vlastnú i spolužiakov, 

 vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej 

výkonnosti. 

Športové činnosti pohybového režimu 

 využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej 

športovej výkonnosti, 

 vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v 

športovej činnosti, 

 prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 

 preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových 

odvetviach, 

 mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Štruktúru 

učiva tvoria tematické celky (ďalej 

len TC), ktoré sú rozdelené na základné a výberové. V ročnom 

cykle sa počíta vo všetkých 



ročníkoch so 66 vyučovacími hodinami. 

 

Ochrana života a zdravia 
 

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. 

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 tělesnem 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. 



Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú 

požadované schopnosti potrebné pre občana v oblasti ochrany 

života a zdravia ( OŽZ ) a to nielen v aktuálnom čase počas 

vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v dospelosti v 

rôznych zamestnaniach. 

Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, 

zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej 

udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Učivo obsahuje 

opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku 

obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Svojou humánnou podstatou má pre žiakov mimoriadny význam. 

Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť 

včas varovaný před hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, 

zabezpečený individuálnymi ochrannými prostriedkami, evakuáciou a 

ukrytím. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach 

štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie 

pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností 

chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám. 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v 

prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného 

prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie 

situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických 

havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými 

katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v 

situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči 

občanom nášho štátu. 

V obsahu učiva je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých 

oblastí, ktoré môžu prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a 

návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. Pre dosiahnutie cieľov 

využíva OŽZ daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, 

metódy a prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie 

určitých zhodných prvkov a príbuznosti tém treba chápať 

z hľadiska cieľov v ročníku ( vidieť, poznať, ovládať, získať 

poznatky a zručnosť ). 

Na záver deväť ročného štúdia na základnej škole by mali žiaci 

teoreticky a prakticky ovládať vybrané úlohy: 

-z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana; 

-zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc; 

-vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode 

-vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú 

pripravenosť a odolnosť pre prípad vzniku predpokladaných 

mimoriadnych situácií. 

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 : 

Účelové cvičenia ( ÚC ) v 5. ročníku realizujeme v prírode 2 krát 

v roku po 5 hodín s pravidla na 



jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z 

teoretickej časti učiva v rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti 

obsahu a organizácii plánovaného ÚC.  

Účelové cvičenia možno vykonať aj v 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 ÚC. 

Obsah učiva pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Obsahové zameranie v piatom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

- varovné signály CO – činnosť na varovný signál „ Všeobecné 

ohrozenie“; „Ohrozenie vodou“, „Koniec ohrozenia“; 

- ochranná poloha ochranných prostriedkov ( DM-1, CM3-/3h ); 

- ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami; 

- kolektívna ochrana, evakuácia –vyhlasovanie evakuácie, 

evakuačné zariadenia; spôsoby 

vykonávania evakuácie, evakuačná batožina; 

- kolektívna ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri 

mimoriadnej udalosti; 

b) Zdravotná príprava 

- imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných 

dláh; 

- znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami; 

- uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie 

lekára; 

- ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín; 

- spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti poranenia; 

c) Pohyb pobyt v prírode 

- zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, 

buzoly, mapy, 

- odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m; 

- pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného 

stanovišťa podľa mapy; 

správne zakladanie ohňa.  


