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2  MATERSKÁ ŠKOLA 

 

   

Základná škola s materskou školou nesie meno významného a uznávaného profesora 

Milana Kolibiara, ktorý sa narodil 14. februára 1922 v malej dedinke Detvianska Huta kde 

navštevoval národnú školu, neskôr študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom a v štúdiu 

pokračoval na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej Univerzity v Bratislave kde študoval 

matematiku a fyziku a hneď po jej ukončení sa stal asistentom. Celý svoj život sa venoval 

matematike, patrí k zakladateľom generácie matematiky a má mimoriadne zásluhy o jej rozvoj. 

Venoval sa matematickým talentom, zaujímal sa o dianie na stredných školách, bol 

zakladateľom medzinárodnej konferencie Letná škola, ktorá sa pravidelne koná od r. 1962. 

Pracoval aj vo viacerých redakciách matematických časopisoch. Mal veľkú zásluhu na rozvoji 

matematiky, venoval sa vedeckým prácam.  

 Naša materská škola nesie meno známeho matematika a fyzika už dlhé roky a neustále sa 

rozvíja a snaží sa o zachovanie pamiatky na významného profesora Milana Kolibiara. Dôkazom 

je aj pamätná tabuľa, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode do budovy. Materská škola 

v Detvianskej Hute bola kedysi samostatným subjektom, ktorého zriaďovateľ bol Obecný úrad 

v Detvianskej Hute. V októbri 2010 došlo k zlúčeniu základnej a materskej školy a tak vznikol 

názov Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara.  

 Tvoríme súčasť základnej školy a nachádzame sa v jednej budove, delíme sa o spoločné 

priestory a spolupracujeme medzi sebou. Rešpektujeme sa a pomáhame si navzájom, snažíme sa 

o jednotné pôsobenie, deti sú v kontakte hlavne s prvým stupňom a s p. učiteľkami primárneho 

vzdelávania a tak nadväzujú deti kamarátstva a spoznávajú pedagogických zamestnancov. 

Pomáha nám to hlavne pri vstupe do prvého ročníka, kedy deti predškolského veku už poznajú 

priestory školy, učiteľky a bez strachu a zábran prichádzajú do prvého ročníka.  

 Priestory sú veľké a vyhovujúce pre predprimárne vzdelávanie. Sme jednotriedna materská 

škola s heterogénnou skupinou detí od 2 – 7 rokov. Mám k dispozícii triedu resp. herňu 

a miestnosť na spanie resp. spálňu. Súčasťou MŠ sú sociálne zariadenia, šatňa sklad pre 

pedagogické pomôcky, sklad pre hygienické a čistiace prostriedky.  

 Materská škola je umiestnená v malej obci Detvianska Huta, ktorá sa nachádza 

v krásnom prírodnom a zdravom prostredí. Snažíme sa o využitie krásnej prírody a preto sa 

zameriavame na prírodu, turistiku, športové a pohybové aktivity. Vlastné zameranie materskej 

školy vychádza zo záverov a analýz doterajšej praxe, záujmov a potrieb detí a spoločnosti. 

S ohľadom na vývoj v spoločnosti smerujeme od tradičnej školy k modernej s novými metódami 



 
 

 
 

výchovno – vzdelávacej práce. Zameriavame sa na prípravu dieťaťa na vstup do základnej školy 

a začlenenia sa dieťaťa do spoločnosti, pristupujeme ako k deťom tak i k zákonným zástupcom 

individuálne, vytvárame príjemné a estetické prostredie triedy pre deti. Chceme aby sa deti cítili 

v našej materskej škole dobre, našli si kamarátov, osvojili si pravidlá slušného správania, 

hygienických návykov, vedieme ich k samostatnosti a pripravujeme ich na vstup do života, kde 

všetko čo sa naučia v našej materskej škole využijú aj v praktickom živote.  

 

2.1  Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

 Východiskom vlastných cieľov výchovy a vzdelávania sú všeobecné ciele ustanovené 

v Inovovanom štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách, ciele výchovy a vzdelávania ustanovené v školskom zákone 245/2008 Z. z. a vlastné 

zameranie materskej školy. Poslanie výchovy a vzdelávania korešponduje so všeobecným 

poslaním materskej školy ako inštitúcie.  

 Našim cieľom výchovy a vzdelávania je:  

 Zabezpečiť deťom bezproblémový vstup, resp. príchod do materskej škole 

prostredníctvom individuálneho prístupu, empatie, trpezlivosti a láskavého prístupu 

pedagogických zamestnancov. 

 Začleniť dieťa do už vytvoreného kolektívu a pomôcť mu začleniť sa do spoločnosti detí, 

nachádzať nové kamarátstva a dôverovať pedagogickým zamestnancom bez strachu 

a zábran. 

 Skvalitňovaním materiálno – technického vybavenia a zavádzaním inovácií do výchovno 

– vzdelávacej činnosti zabezpečovať kvalitnú edukáciu pre detí v materskej škole. 

 Výchovno – vzdelávací proces realizovať prostredníctvom hier, učeniu hrou, nabádať ich 

k skúmaniu, bádaniu, vedeniu dialógov. 

 Vytvárať podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami 

 Rozvíjať zdravý životný štýl prostredníctvom športových, pohybových, súťaživých hier, 

turistických vychádzok, športových popoludní v prírodnom prostredí materskej školy 

 Zapájať do diania materskej školy aj zákonných zástupcov detí, motivovať ich 

k spoločným akciám, besiedkam, súťažiam rôzneho druhu, či už športového, 

umeleckého, vzdelávacieho.  

 Podávaním vyváženej zdravej stravy a ovocia, pravidelným uskutočňovaním  aktivít 

zameraných na propagáciu zdravého životného štýlu viesť deti k uvedomelej 

starostlivosti o svoje zdravie. 

 Viesť deti k aktívnemu zapájaniu sa do rôznych aktivít a súťaži umeleckého charakteru, 

a to vo výtvarnej, hudobnej oblasti. 



 
 

 
 

 Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými 

inštitúciami. 

 Získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich 

pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich 

nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi. 

 Pedagogickú prácu zamerať na komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na jeho prípravu do 

prvého ročníka základnej školy.  

Poslaním výchovy a vzdelávania je: 

 Nadväznosť na výchovu dieťaťa v rodine, vhodne ju usmerňovať v prípade potreby. 

 Pristupovať ku každému dieťaťu individuálne, ponúknuť rovnosť šancí na výchovu 

a vzdelávanie pre každé dieťa.  

 Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, pomôcť dieťaťu formovať 

vlastnú jedinečnosť 

 Poskytnúť dieťaťu vzory pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu, správania 

a konania voči sebe i k ostatným.  

 Viesť deti k riešeniu konfliktov a problémových situácií. 

 Dbať na samostatnosť, priebojnosť a slušné správanie sa detí v materskej škole ale aj 

mimo nej.  

 Zapájať sa do rôznych súťaží a projektov, spolupracovať s inými materskými školami 

a zúčastňovať sa rôznych spoločných akcií 

2.2  Stupeň vzdelávania 

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa 

spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú 

spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok 

veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku 

(predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). 

 

2.3 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

Dĺžka pobytu dieťaťa v materskej škole je zväčša tri roky a viac (deti s OŠD, deti s 

DOŠD). Forma výchovy a vzdelávania je zakotvená v školskom poriadku a organizačnom 

usporiadaní denných činností. Dieťa sa prijíma do materskej školy na celodenný prípadne 

poldenný pobyt. Novoprijaté deti sú zaraďované na adaptačný pobyt, ktorý trvá najviac tri 



 
 

 
 

mesiace. Deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sú začlenené do bežnej triedy 

materskej školy medzi intaktné deti.  

2.4 Vyučovací jazyk 

V našej materskej škole na Detvianskej Hute je štátny jazyk slovenskej republiky - 

slovenský jazyk podľa zákona § 12 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Výchova 

a vzdelávanie sa realizuje v štátnom jazyku a je v zhode so zriaďovacou listinou materskej školy.  

2.5 Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu 

o získanom vzdelaní. 

Po ukončení predprimárneho vzdelávania sa dieťa stáva absolventom predprimárneho 

vzdelávania. Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho 

vzdelávania v základnej škole ako aj na vstup do spoločnosti. Materská škola po ukončení stupňa 

vzdelávania vydá osvedčenia o absolvovaní  predprimárneho vzdelávania s príslušným 

dátumom. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania dieťa získa počas 

slávnostného odovzdávania tabla v spojení s programom pripraveného predškolákmi rodičom.  

2.6 Personálne zabezpečenie 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho 

vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Predprimárne 

vzdelávanie zabezpečujú dvaja pedagogický zamestnanci. Chod a organizáciu materskej školy 

zabezpečuje riaditeľ školy v spolupráci so zástupkyňou pre MŠ. Riaditeľ a jeden pedagogický 

zamestnanec ma ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Jeden pedagogický 

zamestnanec ma ukončené stredné odborné vzdelanie s pedagogickým zameraním  (predškolská 

pedagogika). Príslušné vzdelanie sa odzrkadľuje aj vo výchovno – vzdelávacom procese, kde 

využívajú získané poznatky a aplikujú inovatívne spôsoby. K dispozícií máme aj prevádzkových 

zamestnancov a to p. upratovačku a p. školníka.  

2.7 Materiálno – technické a priestorové podmienky 

Priestory materskej školy sa nachádzajú na prvom poschodí ZŠ s MŠ Milana Kolibiara č. 

369. K dispozícií sú dve miestnosti z toho jedna je využívaná ako herňa, kde sa realizuje 

výchovno – vzdelávacia činnosť a druhá miestnosť spálňa, ktorá je určená na popoludňajší 

oddych a odpočinok. Priestory dopĺňa šatňa a metodický kabinet, ktoré sú určené pre 

pedagogických zamestnancov.  

Nábytok v triede si kolektív MŠ prispôsobil tak, aby rozvíjal estetické cítenie detí a bol pre 

deti bezpečný. Trieda je vybavená hračkami, edukačnými, didaktickými pomôckami 

grafomotorickým materiálom, materiálom na výtvarné, pracovné, technické činnosti, taktiež  



 
 

 
 

športovým náradím a náčiním, detskými hudobnými nástrojmi, ktoré prispievajú k všestrannému 

rozvoju osobnosti dieťaťa. 

Po technickej stránke je trieda vybavená počítačom, interaktívnou tabuľou, tlačiarňou, 

televízorom a DVD – prehrávačom. Prostredníctvom spomenutých IKT pomôcok deti získavajú 

základy a poznatky o výpočtovej technike. K dispozícií máme aj pripojenie na internet, ktorý 

umožňuje pedagogickým zamestnancom pracovať interaktívne a tak využívať väčšie množstvo 

pomôcok.  

Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, kde sa nachádzajú lesy, lúky, 

polia, potoky a rybníky,  ktoré nám napomáhajú pri výchovno – vzdelávacích činnostiach 

zameraných na športovú, turistickú, enviromentálnu, poľnohospodársku oblasť. Exteriér 

materskej školy tvorí školský dvor, školské ihrisko a k dispozícií máme aj preliezky, ktoré sa 

nachádzajú v areáli školy.  

 

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

Podľa zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý možno aplikovať na podmienky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, zriaďovateľ a riaditeľ materskej školy sú povinní 

starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré s a nachádzajú 

s jeho vedomím na jeho pracovisku a v jeho priestoroch. 

Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou 

a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb: 

 Prihliada na základné fyziologické potreby detí 

 Vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov 

 Zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí 

 Poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

 Vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno 

– vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou 

Problematika zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu 

výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia 

chrániť svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce 

zdravie. V škole sa v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a kontroly 

vyhradených technických zariadení, údržba a opravy zistených závad tiež prispievajú 



 
 

 
 

k bezproblémovému chodu školy a k vytvoreniu podmienok na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia žiakov aj zamestnancov školy. Zamestnanci sa v predpísaných intervaloch 

zúčastňujú školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej BOZP) a o požiarnej 

ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik, ako aj preventívnych 

lekárskych prehliadok. 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnankyne materskej školy sa 

riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva 

a vedy SR č.306/2008 o materskej škole, §132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, 

zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, §422 

Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, Zákonom NR SR126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným 

poriadkom a internými pokynmi riaditeľky školy. 

 Zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich ani na chvíľu samé, 

ani počas spánku 

 Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, na vychádzku sú učiteľky povinné zobrať 

zdravotnú tašku prvej pomoci 

 Vychádzku uskutočňovať vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov 

 Dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť 

resp. si poškodiť zdravie (ostré predmety, čistiace prostriedky a pod.) 

 Učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej 

pracovníčke, rodičom resp. nimi poverenej osobe na základe splnomocnenia. Mali by to 

byť dospelé osoby, ktoré sú potom za dieťa právne zodpovedné a nesmú byť pod 

vplyvom alkoholu. Týmto úkonom môžu rodičia splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie 

však mladšie ako 10 rokov, no zodpovednosť v plnej miere preberajú na seba. 

 Výlet alebo exkurzia sa organizujú na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň 

s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so 

zabezpečením teplého obeda pre deti. Organizačnú prípravu zabezpečí poverený 

pedagogický zamestnanec. O priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí 

vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim 

podpisom. 

 Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť prostriedky hromadnej 

dopravy. 

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí 

zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne: 



 
 

 
 

 Zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa stanovených kritérií 

 Dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru 

 Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, taktiež odkladať ich z dosahu 

detí 

 Odomykať a zamykať vstupné dvere do budovy podľa režimu dňa 

 Starať sa o školský areál, starať a o čistotu a schodnosť prístupových chodníkov 

 

2.9 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

a) Diagnostika detí 

Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole je pedagogická 

diagnostika detí. Diagnostika nám pomáha zaznamenávať úroveň detských schopností, 

vedomostí, spôsobilostí. Pedagogická diagnostika sa uskutočňuje na základe detských portfólií, 

ktoré sú tvorené prácami za určitý úsek edukácie, spravidla za jeden školský rok. Diagnostika sa 

vykonáva tri krát ročne, a to vstupná, priebežná a výstupná. 

Výsledky hodnotenia učiteľkou sú východiskom pre úzku spoluprácu s rodičmi pri 

odbornej konzultácii. 

O deťom vedieme pravidelné písomné záznamy formou pedagogickej diagnostiky: 

1) Vstupná diagnostika: - je realizovaná v septembri učiteľkami. Zaznamenaná je 

v pozorovacom hárku. Pozorovací hárok je vedený počas celej dochádzky dieťaťa. 

2) Priebežná diagnostika: - realizujeme ju systematicky na základe pozorovania detí, 

hospitačnou činnosťou, analýzou výtvarných prác a iných produktov detí, hodnotením 

edukačných výsledkov, výsledkov detí na vystúpeniach a súťažiach 

3) Výstupná diagnostika: - realizujeme ju na konci školského roka 

 Výsledky pedagogickej diagnostiky učiteľky navzájom konzultujú, konfrontujú svoje 

poznatky a využívajú ich vo výchovno – vzdelávacom procese.  

 Každé dieťa má vytvorené portfólio, ktoré tvoria pracovné listy, produkty výtvarných 

a pracovných činností, ďalšie materiály podľa individuálneho zváženia učiteľky. 

 Deti vedieme k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej účasti na riadení 

výchovno – vzdelávacej činnosti – prosociálne aktivity, posilňujeme schopnosť 

hodnotenia a autoevalvácie detí – vedieme ich k vlastnej iniciatíve, zodpovednosti, 

samostatnosti, učíme ich rozhodovaciemu procesu (riešenie konfliktov, sociálne, morálne 

diskusie, hlasovanie – účasť na demokratickom riadení triedy) 

 Pri hodnotení dieťaťa učiteľkou využívame pozitívne hodnotenie, ktoré ma motivačný 

charakter 



 
 

 
 

b) Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Pôsobenie pedagogických zamestnancov sa odzrkadľuje v správaní, konaní a úrovni 

vedomosti, zručností a návykov detí. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov materskej školy vykonáva zástupca pre MŠ 

jeden krát za dva mesiace, formou kontrolnej činnosti (hospitácie) v priebehu výchovno – 

vzdelávacej činnosti. Kontrolná činnosť je zameraná na plnenie cieľov a štandardov zo ŠVP. 

Uskutočňuje sa podľa plánu kontrolnej činnosti. Zástupca materskej školy si z kontrolnej 

činnosti vedie písomné záznamy.   

Iné prostriedky získavania poznatkov o úrovni činnosti pedagogických zamestnancov: 

 pozorovanie, rozhovor 

 referencie od detí, zákonných zástupcov, zamestnancov školy 

 dosiahnuté edukačné výsledky  

 výsledky v súťažiach, projektoch 

 činnosť pedagogického zamestnanca v oblasti kontinuálneho vzdelávania 

 plnenie činností nad rámec pracovných úloh 

Vnútorný systém kontroly predchádza ročnému hodnoteniu pedagogických zamestnancov. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje jedenkrát ročne. Pedagogického 

zamestnanca hodnotí jeho priamy nadriadený.  

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

 plnenie cieľov stanovených v koncepčnom zámere rozvoja ZŠ s MŠ 

 plnenie cieľov vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu Zvedavý Lienka 

 plnenie plánu práce materskej školy 

 identifikácia oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a slabých stránok, ak 

i návrhy a opatrenia 

Oblasti hodnotenia:  

 Schopnosti a zručnosti: kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti, organizačné 

schopnosti, iniciatíva, tvorivosť, otvorenosť pre zmeny, zmysel pre zodpovednosť. 

 Pracovné správanie: prístup k plneniu úloh, vedenie dokumentácie, podávanie návrhov, 

pracovné nasadenie, dochádzka do zamestnania, spolupráca s rodičmi 

 Sociálne správanie: úroveň spolupráce, interpersonálne vzťahy, schopnosť pracovať 

v tíme. 

 Osobnostný rozvoj: vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností 

 Uvedená problematika je podrobne rozpracovaná v Pláne  materskej školy 



 
 

 
 

2.10 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Cieľom kontinuálneho vzdelávania je sústavné prehlbovanie, rozširovanie, nadobúdanie 

a dopĺňanie si nových informácií, vedomostí a poznatkov. Riaditeľ školy sa snaží vytvoriť 

adekvátne podmienky pre pedagogických zamestnancov pre ďalšie štúdium a zvyšovanie 

kvalifikácie. Pedagogickí zamestnanci uprednostňujú vzdelávacie programy, ktoré sú využiteľné 

a pre školu prospešné. 

 Zameriavame sa na odborné a pedagogické vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a to 

prostredníctvom: zvyšovania odborných vedomostí a zručností, poskytnutie najnovších 

poznatkov a inovácií z didaktiky, pedagogiky, informatiky..., účasť na odborných 

a pedagogických seminároch, školeniach, rozširovať právne vedomie, viesť pedagogických 

zamestnancov k opakovanému sebavzdelávaniu, školenia BOZP a PO.  

 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je rozpracované 

v ročnom Pláne kontinuálneho vzdelávania.  

  



 
 

 
 

3 UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých 

vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu. Plánovanie výchovno – vzdelávacej 

činnosti prebieha zámerne a cieľavedome. Jednotlivé VVČ sú plánované na dobu jedného 

mesiaca a rozdelené do desiatich tematických celkov, ktoré sú v súlade so vzdelávacími 

oblasťami, a to: 

 Jazyk a komunikácia 

 Matematika a práca s informáciami 

 Človek a príroda 

 Človek a spoločnosť 

 Človek a svet práce 

 Umenie a kultúra 

 Zdravie a pohyb 

Každý tematický celok je tvorený štyrmi až piatimi témami, podľa počtu týždňov 

v mesiaci. Dané témy sú voliteľné učiteľkami, ktoré si ich plánujú na základe ročných období, 

sviatkov, spôsobilostí detí a ich záujmov, potrieb a na základe individuálneho prístupu o ktorý sa 

snažíme v každodenných výchovno – vzdelávacích činnostiach.  

Výchovno – vzdelávacie činnosti sú tvorené výkonovými štandardami, jednotlivé 

vzdelávacie oblasti sú v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Ďalšie činnosti 

a aktivity vychádzajú z možností a prostredia, v ktorom sa materská škola nachádza.  

 

 

  



 
 

 
 

SEPTEMBER 

TEMATICKÝ CELOK: Materská škola  

TÉMY TÝŽDŇA: Ja a moji kamaráti, Naša trieda, Materská škola a jej okolie, Moja rodina 

 

 

Charakteristika: Dieťa sa adaptuje do prostredia materskej školy. Učí sa uvedomovať si rozdiel 

medzi domovom a materskou školou. Zoznamuje sa s prostredím MŠ, s pravidlami, poznáva 

predmety, ako aj hračky. Spoznáva rôznorodosť hračiek a miesto ich uloženia. Poznáva 

zamestnancov, deti,  hľadá si kamarátov, nadväzuje kontakty. Deti si prehlbujú poznatky 

o svojom domove, o svojej obci, ako aj o vlasti. Učia sa, že naša vlasť je Slovenská republika. 

Zároveň sa učia sebaobslužné činnosti, návyky kultúrneho správania sa, stolovanie, stravovanie, 

hygienické návyky. 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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U4:Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými 

osobami - deťmi i dospelými 

U3:Bezprostredne sa zapája do rozhovorov v triede, aktívne 

komunikuje s deťmi aj s učiteľkou. 

U2:Pri hrových aktivitách vyhľadáva spoločnosť detí, snaží sa 

nadviazať rozhovor s nimi na základe komentovanie svojej hry 

alebo hry druhého dieťaťa. 

U1:Spontánne nadväzuje rozhovor s učiteľkou v prípade potreby 

ju požiada o pomoc. 
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U4:Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky 

a hláskové skupiny. 

U3:Vyslovuje správne slabikotvorné spoluhlásky (l/ĺ, r/ŕ) 

U2:Vyslovuje správne sykavky (s, c, z, dz, š, č, ž, dž) 

U1:Všíma si nesprávnu výslovnosť hlások u druhých detí 

a u seba, snaží sa vyslovovať zreteľne všetky hlásky. 
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 U4:Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety 

a súvetia. 

U3: Formuluje jednoduché podraďovacie súvetia. 

U2: Formuluje jednoduché priraďovacie súvetia. 

U1: Formuluje jednoduché rozvité vety. 



 
 

 
 

PÍSANÁ REČ 
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U4:Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach 
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U4: Identifikuje niektoré písmená z abecedy 

U3: Identifikuje niektoré písmená abecedy (napríklad tie, 

z ktorých pozostáva jeho meno) 

U2: Podpíše sa vlastným menom  

U1: Zapisuje vlastné komunikačné odkazy v nekonvenčnej 

podobe. 

 

U4: Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý 

príbeh 

U3: Porozpráva vlastný príbeh na základe ilustrácie (uvedie 

postavu príbehu a prostredníctvom deja príbehu sleduje 

konkrétny cieľ) 

U2: Prerozpráva známy príbeh na základe ilustrácií 

U1: Identifikuje známy príbeh na základe ilustrácií. 

MATEMATIKA A PRÁCA Z INFORMÁCIÁMI 

ČÍSLA A VZŤAHY 
 U4: Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. 

V obore od 1- 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej 

postupnosti po číslo 10 

U3: Vymenuje s čiastočnou pomocou čísla od 1 do 10 postupne 

tak ako idú za sebou 

U2: Vymenuje postupne čísla od 1 do 6. 

U1: Vymenuje postupne čísla od 1 do 4. 

GEOMETRIA 

A MERANIE 

 
U4:Urči (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou 

slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, 

za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, 

v rohu, v strede (miestnosti, obrázka...) 

U3: Urči objekt na základe popisu jeho polohy pomocou slov 

a slovných spojení vpredu, vzadu, hore, dole, pred, za, na, nad, 

pod, v, v rohu, v strede. 

U2: Urči objekt na základe popisu jeho polohy pomocou slov 

vpredu, vzadu, hore, dole, pred, za, na. 

U1: Urči objekt na základe popisu jeho polohy pomocou slov 

hore, dole, v, na.  
 

U4: Nakresli, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú 

čiaru. 

U3: Nakresli, rozlíši a pomenuje rovnú a krivú čiaru 

U3: Modelovaním znázorní rovnú a krivú čiaru. 

U2: Nakreslí a rozlíši rovnú a krivú čiaru. 

U1: Nakresli rovnú a krivú čiaru. 
 



 
 

 
 

 

LOGIKA  U4: Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť 

U3: Rozhodne, či daný objekt má alebo nemá súčasné dané 

vlastnosti (drevený červený kruh). 

U2: Rozhodne, či daný objekt má alebo nemá súčasné dve 

vlastnosti (malý zelený predmet). 

U1: Rozhodne, či daný objekt má alebo nemá danú vlastnosť. 

 

 PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

 U4: Na niektorých z dostupných digitálny pomôcok (podľa 

možností konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne 

vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky  

U3: V dostupnom grafickom editore umiestni a upraví, prípadne 

dokreslí jednoduchý obrázok. 

U2: V dostupnom grafickom editore nakreslí farebný obrázok 

s rôznou hrúbkou a farbou čiar.  

U1: V dostupnom grafickom editore nakresli čiaru, jednoduchý 

obrázok, ktorý vyfarbi. 

ČLOVEK A PRÍRODA 

VNÍMANIE 

PRÍRODY 

 U3: Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia 

U2: Porovnáva prírodné javy, predmety, situácie, určuje 

podobnosti a odlišnosti.  

U1: Prezentuje svoje predstavy o prírodných javoch, 

predmetoch, situáciách. 

RASTLINY  
 U2: Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše 

U1: Pozoruje rôznorodosť rastlinnej ríše. 
 

ŽIVOČÍCHY 
 U3: Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše 

U2: Uvádza príklady rozdielnych a podobných znakov učiteľkou 

vybraných živočíchov.  

U1: Porovnáva živočíchy podľa pozorovateľných učiteľkou 

určených znakov (napr. povrch tela, spôsob pohybu a pod.) 

 NEŽIVÁ PRÍRODA  
 U3: Uvedie príklady kde sa v prírode nachádza voda. 

U2: Identifikuje, že voda sa nachádza aj v rastlinách v pôde aj 

v rôznych potravinách.  

U1: Pomenuje základné prírodné zdroje vody, opisuje medzi 

nimi rozdiely. 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

ORIENTÁCIA V 

ČASE 

 U4: Opíše režim dňa  

U3: Zoradí typické činnosti do časového úseku do jedného dňa. 

U2: Rozumie časovým rozdielom v časovom úseku jedného dňa 

– na základe vlastnej činnosti rozlišuje ráno, obed, večer.  

U1: Vysvetľuje rozdiel medzi dňom a nocou. 

ORIENTÁCIA V 

OKOLÍ 

 U4: Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej 

známej budovy  

U3: Vie opísať exteriér a interiér doma a v materskej škola 

a orientuje sa v ňom.  

U2: Pomenuje jednotlivé priestory exteriéru a exteriéru.  

U1:Rozlišuje exteriér a interiér doma v materskej škole. 
  



 
 

 
 

PROSOCIÁLNE 

SPRÁVANIE 

 Podelí sa o veci 

GEOGRAFIA 

OKOLIA 

 U4: Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, 

potok, rieka, jazero, rybník. 

U3: Rozlišuje a používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, 

rieka, jazero, rybník. 

U2: Rozlišuje pojmy vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, 

rybník. 

U1: Všíma si rôznorodosť krajiny vo svojom okolí (vrch, rieka, 

les). 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

MATERIÁLY A ICH 

VLASTNOSTI 

 U3: Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

U2: Pomenuje základné vlastnosti predmetov. 

U1: Všíma si vlastnosti predmetov podľa opisu učiteľky. 

 

U2: Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr.: kameň, 

drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.) 

U1: Rozpoznáva rôzne prírodné materiály. 

 

KONŠTRUOVANIE 

 U2: Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie 

predmetu. 

U2: Pomenuje základné vlastnosti predmetov. 

U1: Všíma si vlastnosti predmetov podľa opisu učiteľky. 

UŽÍVATEĽSKÉ 

ZRUČNOSTI 

 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

UMENIE A KULTÚRA – HV, VV 

HUDOBNÁ 

VÝCHOVA  
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U4: Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev 

učiteľky 

U3: Pozorne a úmyselne počúva skladbičky s témou z detského 

sveta, identifikuje: základné vyjadrovacie prostriedky hudby 

(tempo, rytmus, dynamiku), základné klasické hudobné nástroje 

(husle, klavír, flautu, akordeón, gitaru), nástrojové zoskupenia 

(sólo, orchester, dva hudobné nástroje), ľudské hlasy (detský. 

Ženský, mužský), základné hudobné žánre (vokálna, 

inštrumentálna) 

U2: Počúva kratšie skladbičky s témou z detského života, zo 

života zvierat, identifikuje a pomenuje zvuky a tóny, smer, 

odkiaľ prichádzajú, výrazné kontrasty (vysoké – nízke tóny, 

dynamické zmeny). 

U1:Počúva vokálne a vokálno – inštrumentálne skladby 

a piesne, identifikuje farbu základných klasických hudobných 

nástrojov.  
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i U3: Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby 

prostriedkami hudobnej dramatiky. 

U2: Využíva hudobné nástroje na dotvorenie atmosféry 

v hudobno – dramatických celkoch. 

U2: Využíva zvukomaľbu pri stvárnení mimohudobného 

obsahu. 

U1: Deklamuje riekanky a spieva piesne v zmenenej farbe, resp. 

v inej dramatickej situácii. 

U1: Vytvára dramatické melodické a rytmické hudobné 

fragmenty. 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
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e U3: Spája časti obrázkov lepením  

U2: Zámerne umiestňuje tvary na ploche a pripevní ich lepením. 

U1: Spontánne pripevní tvary na ploche lepením.  
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  U4: Pomenuje základné a zmiešané farby. 

U3: Rozlišuje svetlé a tmavé farby. 

U2: Rozlišuje základné a zmiešané farby. 

U1: Nazve a priradí farby k predmetom vo svojom okolí. 

ZDRAVIE A POHYB 

ZDRAVIE 

A ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL  

U4: Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

U3: Uvedomuje si správne držanie tela v stoji a v sede a samo sa 

snaží zaujať správnu polohu. 

U2: Identifikuje rozdiely medzi chybním a správnym držaním 

tela v sede a v stoji. 

U1: Na základe pokynu učiteľky dokáže zaujať správne držanie 

tela v sede a v stoji.  

HYGIENA 

A SEBAOBSLUŽNÉ 

ČINNOSTI  

 

Má osvojené základne hygienické návyky (použitie toalety 

a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie 

rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.) 



 
 

 
 

POHYB A TELESNÁ 

ZDATNOSŤ 

 

 

U3: Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, 

drep, kľak, sed, ľah. 

U2: Vykoná samostatne podľa pokynov: stoj, sed, ľah. Na základe 

ukážky vykoná drep a kľak. 

U1: Na základe ukážky vykoná polohu alebo postoj: stoj, drep, kľak, 

sed, ľah.  

U4: Ovláda správnu techniku chôdze a behu 

U3: Ovláda chôdzu hore a dole schodmi (strieda nohy), rozlišuje rôznu 

rýchlosť behu.  

U2: Ovláda správnu techniku behu s použitím paží. 

U1: Ovláda správnu techniku chôdze. 

U4: Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 

U3: Manipuluje s náčiním: chytanie 

U2: Manipuluje s náčiním: hádzanie, kotúľanie, podávanie, odrážanie. 

U1: Manipuluje s náčiním: kotúľanie, podávanie. 

U3: Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

U2: Chápe dôležitosť/význam pravidiel v hrách. 

U1: Po upozornení rešpektuje pravidlá.  

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti:  

- Praktické činnosti, zážitkové a kooperatívne učenie 

- Manipulácia s rôznymi predmetmi a hračkami 

- ľubovoľné kreslenie seba a svojej rodiny 

- kreslenie svojho domova 

- maľovanie 

- modelovanie 

- vystrihovanie 

- spievanie 

- počúvanie hudby 

- hudobno – pohybové hry 

- zdravotné cvičenia 

- turistická vychádzka do prírody 

- vychádzka do obce 

- spoznávanie areálu MŠ 

- námetové, didaktické, konštruktívne, dramatické hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OKTÓBER 

TEMATICKÝ CELOK: Zlatá jeseň 

TÉMY TÝŽDŇA: Jeseň v prírode, Stromy a kríky, plody jesene, Tekvicové strašidielka, 

Bohatstvo záhrad a polí 

 

Charakteristika: Deti sa zoznamujú s typickými znakmi jesene na základe priameho 

i sprostredkovaného pozorovania. Priamo sa zúčastňujú vychádzok do prírody. Pozorujú 

meniacu sa prírodu, rozlišujú stromy a kríky, hľadajú spoločné znaky a rozdiely. Učia sa ich 

pomenovať. Poznávajú a utvárajú si predstavu o tom, kde rastie zelenina a ovocie. Spoznávajú 

rôzne druhy ovocia a zeleniny na základe vlastnej chuti a vône. Oboznamujú sa so Sviatkom 

Všetkých svätých 1. November a zapájajú sa do jeho príprav, vytvárajú si jesenné dekorácie 

z prírodnín. 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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U4: Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný 

kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácií. 

U3: Prispôsobuje hlasitosť a intonáciu reči téme a zámerom komunikácie. 

U2: Pri komunikácii sleduje neverbálne signály komunikačného partnera 

(gestá, mimiku), zohľadňuje ich význam. 

U1: Pri komunikácii udržiava očný kontakt s komunikačným partnerom. 
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U4: Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. 

opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym 

vymedzením, teda použitím antoným a i.) 

U3: Význam známych slov a slovných spojení, konkrétnych aj 

abstraktných podstatných mien, vlastností a charakteristík postáv, 

vysvetľuje vlastnými slovami s použitím synoným (a antoným), 

všeobecnejších nadradených kategórií, použitím slov v adekvátnom 

kontexte.  

U2: Mená postáv, činností a vlastností opisovaných v texte vymenuje 

spamäti, po kategóriách; význam slov a slovných spojení dokáže 

vysvetliť opisom, pomocou príkladov a prirovnaní; činnosti a vlastnosti 

postáv prevádza v pohybových hrách; na základe vlastných skúsenosti 

dokáže uviesť ďalšie vlastnosti a činnosti osôb, zvierat a vecí.  

U1: Na obrázku ukáže a s oporou o ilustráciu pomenúva a vymenúva 

mená osôb, zvierat a vecí, viditeľných činností a podstatných vlastností; 

na ilustrácii si všíma a opisuje detaily na základe počutého príbehu.  

U3: Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom 

informačno – komunikačných technológií, porovná ich s vlastnou 

skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov. 

U2: V prípade tém, ktoré ho zaujímajú, dopĺňa informácie získané 

prostredníctvom informačno – komunikačných technológií o informácie, 

ktoré má z iných zdrojov (encyklopédie, predchádzajúca osobná 

skúsenosť). 

U1: Cháp, že informačno – komunikačné technológie slúžia aj na 

získavanie informácií, žiada o vyhľadávanie informácií prostredníctvom 

nich v súvislosti s témami, ktoré ho zaujímajú.  
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U5: Pri činnostiach z knihou rozumie a aktívne (v primeraných 

ekvivalentoch) používa výraz ako autor, kniha, strana, spisovateľ.  

U4: Na požiadanie dokáže vysvetliť, že text príbehu zvyčajne napísal 

konkrétny autor/spisovateľ. 

U3: V rozhovore s učiteľkou správne reaguje na pokyny týkajúce sa 

správnej manipulácie s knihou; v kontakte s knihou aktívne používa 

špecifické výrazy ako kniha, strana, spisovateľ. 

U2: Na požiadanie a na základe informácií o knihe dokáže identifikovať 

a priniesť z knižnice známu knihu.  

U1: Pri opakovanom čítaní príbehu očakáva rovnaký príbeh.  

U4: Vyčlení začiatočnú hlásku slova  

U3: Vyčlení bez pomoci začiatočnú hlásku ľubovoľne zvoleného slova. 

U2: S pomocou (napríklad predĺžením trvania jej výslovnosti) vyčlení 

začiatočnú hlásku slova. 

U1: Identifikuje slová, ktoré znejú podobne na začiatku slova. 

U4: Pri kreslení a grafomotorických cvičeniach sedí vzpriamene, 

vzdialenosť očí od podložky je primeraná. 

U3: Pri kreslení sedí vzpriamene, ruka ktorou píše leží od lakťa na stole, 

hlavu drží vzpriamene.  

U2: Pri kreslení detí, má uvoľnené ramená, nohy má na podlahe. 

U1: Kreslí v rôznych východiskových pozíciách.  

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

ČISLA A VZŤAHY 
 

U4: V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov 

s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu z určeným 

počtom.  

U3: V obore do 10 vytvorí skupinu ľubovoľných a určených predmetov 

s požadovaným počtom a oddelí zo skupiny skupinu predmetov 

s ľubovoľným a určeným počtom.  

U3:Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným 

počtom  



 
 

 
 

GEOMETRIA 

A MERANIA 

 
U4: Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových 

dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému. 

U3: Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových 

dielcov podľa vlastnej fantázie, na tému a podľa reálnej a obrázkovej 

predlohy, podľa pokynov. 

U2: Postaví stavbu z primeraného množstva (do 8) stavebnicových 

dielcov podľa vlastnej fantázie, na tému a podľa reálnej predlohy. 

U1: Postaví stavbu z primeraného množstva (do 6) stavebnicových 

dielcov podľa vlastnej fantázie a na tému.  

U4: V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruhu, štvorec, 

obdĺžnik, trojuholník. 

U3: V skupine útvarov (modelov aj na obrázku) identifikuje kruh, 

štvorec, trojuholník, obdĺžnik. 

U3: Pomenuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. 

U2: V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník. 

U2: Pomenuje kruh, štvorec. 

U1: V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec.  

LOGIKA  
 

U3: Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo 

pravidla jednoduchú postupnosť objektov. 

U2: Vytvorí (nakreslí) pomocou daných predmetov alebo obrázkov  

jednoduchú postupnosť s dodržaním daného pravidla.  

U1: Podľa vzoru vytvorí jednoduchú postupnosť objektov.  

U4: Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou 

(napr.: farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.) 

U3: Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s dvoma danými 

vlastnosťami.  

U2: Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou. 

U1: Zo skupiny objektov vyberie objekty s jednou vlastnosťou.  

ČLOVEK A PRÍRODA 

VNÍMANIE 

PRÍRODY 

 
U2: Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

U1: Vymenuje príklady živých a neživých súčastí prírody.  

U2: Vymenuje ročné obdobia 

U1: Pozoruje zmeny ročných období.  

U2: Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

U1: S pomocou učiteľky pozoruje zmeny v prírode počas roka.  

NEŽIVÁ PRÍRODA 
 

U3: Opíše zem ako súčasť vesmíru. 

U2: Identifikuje hviezdy, Slnko a Mesiac ako telesá vo vesmíre.  

U1: Vie, že žijeme na planéte Zem a tá má tvar gule.  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

ORIENTÁCIA V 

ČASE 

 
U3: Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra. 

U2: Rozlišuje pojmy včera, dnes, zajtra pri pomenúvaní vykonaných, 

vykonávaných a plánovaných činností. 



 
 

 
 

Charakteristika: Deti sa zoznamujú s typickými znakmi jesene na základe priameho 

i sprostredkovaného pozorovania. Priamo sa zúčastňujú vychádzok do prírody. Pozorujú 

meniacu sa prírodu, rozlišujú stromy a kríky, hľadajú spoločné znaky a rozdiely. Učia sa ich 

pomenovať. Poznávajú a utvárajú si predstavu o tom, kde rastie zelenina a ovocie. Spoznávajú 

rôzne druhy ovocia a zeleniny na základe vlastnej chuti a vône. Oboznamujú sa so Sviatkom 

Všetkých svätých 1. November a zapájajú sa do jeho príprav, vytvárajú si jesenné dekorácie 

z prírodnín. 

  

U1: Pozná pojem teraz, potom, dnes, dávno.  

ĽUDIA V BLÍZKOM 

A ŠIRŠOM OKOLÍ 

 
U4: Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) 

s inými osobami – deťmi i dospelými. 

U3: Používa detailnú gestikuláciu na doplnenie komunikácie. 

U3: Účelne používa verbálny prejav i gestá, ktoré súvisia s kultúrnymi 

konvenciami (nech sa páči, prepáč, vezmi si...). 

U2: Rozumie základnými konvenčným gestám (áno, poď sem, tu, tam...), 

neverbálne a verbálne komunikuje.  

U1: Rozlišuje mimiku vyjadrujúcu základné emócie.  

ĽUDSKÉ 

VLASTNOSTI A 

EMÓCIE 

 
Identifikuje pozitívne i negatívne ľudské vlastnosti. 

Dokončuje individuálnu  alebo skupinovú činnosť. 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

KONŠTRUOVANIE 
 

U2: Jednoducho opíše postup zhotovených výrobkov. 

U2: Samostatne vytvorí jednoduchý výrobok. 

U1: S pomocou učiteľky vytvorí jednoduchý výrobok.  

UŽÍVATEĽSKÉ 

ZRUČNOSTI 

 
U2: Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne 

pracovné nástroje v dielni či záhrade. 

U1: S pomocou učiteľky používa rôzne predmety dennej potreby 

v domácnosti a aj vybrané pracovné nástroje. 

TECHNOLÓGIE 

VÝROBY 

 
U2: Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých 

vybraných bežne používaných výrobkov.  

U1: Identifikuje, že človek získava suroviny na prípravu všetkých bežne 

používaných výrobkov z okolitej prírody.  

MATERIÁLY A ICH 

VLASTNOSTI 

 
U2: Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr.: kameň, drevo, uhlie, 

slama, šúpolie, perie, vlna a pod.). 

U1: Rozpoznáva rôzne prírodné materiály.  



 
 

 
 

NOVEMBER 

TEMATICKÝ CELOK: Tajomstvá zeme 

TÉMY TÝŽDŇA: Živá a neživá príroda, Vesmírny svet a planéta Zem, Kamaráti z týždňa, 

Ročné obdobia 

 
Charakteristika: Deti sa oboznamujú a učia sa rozlišovať živú a neživú prírodu. Poznávajú 

zložky neživej prírody na základe priameho i sprostredkovaného pozorovania. Poznávajú 

mesiac, slnko a hviezdy. Utvárajú si elementárne predstavy o ich vzdialenosti. Na to nadväzujú 

časové vzťahy, kde na základe pozorovania zmien v prírode sa učia chápať časovú postupnosť 

a pravidelné striedanie ročných období. Orientujú sa v čase, v mesiacoch, týždňoch, dňoch 

v spojitosti s konkrétnymi činnosťami. 

Celkovo poznávajú svet ako taký a utvárajú si o ňom elementárne predstavy. 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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U4: Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný 

kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácií. 

U3: Prispôsobuje hlasitosť a intonáciu reči téme a zámerom 

komunikácie. 

U2: Pri komunikácii sleduje neverbálne signály komunikačného 

partnera (gestá, mimiku), zohľadňuje ich význam. 

U1: Pri komunikácii udržiava očný kontakt s komunikačným 

partnerom. 
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U4: Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. 

opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym 

vymedzením, teda použitím antoným a i.) 

U3: Význam známych slov a slovných spojení, konkrétnych aj 

abstraktných podstatných mien, vlastností a charakteristík postáv, 

vysvetľuje vlastnými slovami s použitím synoným (a antoným), 

všeobecnejších nadradených kategórií, použitím slov v adekvátnom 

kontexte.  

U2: Mená postáv, činností a vlastností opisovaných v texte vymenuje 

spamäti, po kategóriách; význam slov a slovných spojení dokáže 

vysvetliť opisom, pomocou príkladov a prirovnaní; činnosti a vlastnosti 

postáv prevádza v pohybových hrách; na základe vlastných skúsenosti 

dokáže uviesť ďalšie vlastnosti a činnosti osôb, zvierat a vecí.  

U1: Na obrázku ukáže a s oporou o ilustráciu pomenúva a vymenúva 

mená osôb, zvierat a vecí, viditeľných činností a podstatných 

vlastností; na ilustrácii si všíma a opisuje detaily na základe počutého 

príbehu.  

U3: Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom 

informačno – komunikačných technológií, porovná ich s vlastnou 

skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov. 

U2: V prípade tém, ktoré ho zaujímajú, dopĺňa informácie získané 

prostredníctvom informačno – komunikačných technológií 

o informácie, ktoré má z iných zdrojov (encyklopédie, predchádzajúca 

osobná skúsenosť). 

U1: Cháp, že informačno – komunikačné technológie slúžia aj na 

získavanie informácií, žiada o vyhľadávanie informácií 

prostredníctvom nich v súvislosti s témami, ktoré ho zaujímajú.  
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U5: Pri činnostiach z knihou rozumie a aktívne (v primeraných 

ekvivalentoch) používa výraz ako autor, kniha, strana, spisovateľ.  

U4: Na požiadanie dokáže vysvetliť, že text príbehu zvyčajne napísal 

konkrétny autor/spisovateľ. 

U3: V rozhovore s učiteľkou správne reaguje na pokyny týkajúce sa 

správnej manipulácie s knihou; v kontakte s knihou aktívne používa 

špecifické výrazy ako kniha, strana, spisovateľ. 

U2: Na požiadanie a na základe informácií o knihe dokáže 

identifikovať a priniesť z knižnice známu knihu.  

U1: Pri opakovanom čítaní príbehu očakáva rovnaký príbeh.  

U4: Vyčlení začiatočnú hlásku slova  

U3: Vyčlení bez pomoci začiatočnú hlásku ľubovoľne zvoleného slova. 

U2: S pomocou (napríklad predĺžením trvania jej výslovnosti) vyčlení 

začiatočnú hlásku slova. 

U1: Identifikuje slová, ktoré znejú podobne na začiatku slova. 

U4: Pri kreslení a grafomotorických cvičeniach sedí vzpriamene, 

vzdialenosť očí od podložky je primeraná. 

U3: Pri kreslení sedí vzpriamene, ruka ktorou píše leží od lakťa na 

stole, hlavu drží vzpriamene.  

U2: Pri kreslení detí, má uvoľnené ramená, nohy má na podlahe. 

U1: Kreslí v rôznych východiskových pozíciách.  

 



 
 

 
 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

ČISLA A VZŤAHY 
 

U4: V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov 

s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu 

z určeným počtom.  

U3: V obore do 10 vytvorí skupinu ľubovoľných a určených predmetov 

s požadovaným počtom a oddelí zo skupiny skupinu predmetov 

s ľubovoľným a určeným počtom.  

U3:Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným 

počtom  

GEOMETRIA 

A MERANIA 

 
U4: Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) 

stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na danú 

tému. 

U3: Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových 

dielcov podľa vlastnej fantázie, na tému a podľa reálnej a obrázkovej 

predlohy, podľa pokynov. 

U2: Postaví stavbu z primeraného množstva (do 8) stavebnicových 

dielcov podľa vlastnej fantázie, na tému a podľa reálnej predlohy. 

U1: Postaví stavbu z primeraného množstva (do 6) stavebnicových 

dielcov podľa vlastnej fantázie a na tému.  

U4: V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruhu, štvorec, 

obdĺžnik, trojuholník. 

U3: V skupine útvarov (modelov aj na obrázku) identifikuje kruh, 

štvorec, trojuholník, obdĺžnik. 

U3: Pomenuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik. 

U2: V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník. 

U2: Pomenuje kruh, štvorec. 

U1: V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec.  

LOGIKA  
 

U3: Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo 

pravidla jednoduchú postupnosť objektov. 

U2: Vytvorí (nakreslí) pomocou daných predmetov alebo obrázkov  

jednoduchú postupnosť s dodržaním daného pravidla.  

U1: Podľa vzoru vytvorí jednoduchú postupnosť objektov.  

U4: Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou 

vlastnosťou (napr.: farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.) 

U3: Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s dvoma danými 

vlastnosťami.  

U2: Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou. 

U1: Zo skupiny objektov vyberie objekty s jednou vlastnosťou.  

ČLOVEK A PRÍRODA 

VNÍMANIE 

PRÍRODY 

 
U2: Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

U1: Vymenuje príklady živých a neživých súčastí prírody.  

U2: Vymenuje ročné obdobia 

U1: Pozoruje zmeny ročných období.  



 
 

 
 

U2: Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

U1: S pomocou učiteľky pozoruje zmeny v prírode počas roka.  

NEŽIVÁ PRÍRODA 
 

U3: Opíše zem ako súčasť vesmíru. 

U2: Identifikuje hviezdy, Slnko a Mesiac ako telesá vo vesmíre.  

U1: Vie, že žijeme na planéte Zem a tá má tvar gule.  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

ORIENTÁCIA V 

ČASE 

 
U3: Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra. 

U2: Rozlišuje pojmy včera, dnes, zajtra pri pomenúvaní vykonaných, 

vykonávaných a plánovaných činností. 

U1: Pozná pojem teraz, potom, dnes, dávno.  

ĽUDIA V BLÍZKOM 

A ŠIRŠOM OKOLÍ 

 
U4: Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) 

s inými osobami – deťmi i dospelými. 

U3: Používa detailnú gestikuláciu na doplnenie komunikácie. 

U3: Účelne používa verbálny prejav i gestá, ktoré súvisia s kultúrnymi 

konvenciami (nech sa páči, prepáč, vezmi si...). 

U2: Rozumie základnými konvenčným gestám (áno, poď sem, tu, 

tam...), neverbálne a verbálne komunikuje.  

U1: Rozlišuje mimiku vyjadrujúcu základné emócie.  

ĽUDSKÉ 

VLASTNOSTI A 

EMÓCIE 

 
Identifikuje pozitívne i negatívne ľudské vlastnosti. 

Dokončuje individuálnu  alebo skupinovú činnosť. 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

KONŠTRUOVANIE 
 

U2: Jednoducho opíše postup zhotovených výrobkov. 

U2: Samostatne vytvorí jednoduchý výrobok. 

U1: S pomocou učiteľky vytvorí jednoduchý výrobok.  

UŽÍVATEĽSKÉ 

ZRUČNOSTI 

 
U2: Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj 

elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade. 

U1: S pomocou učiteľky používa rôzne predmety dennej potreby 

v domácnosti a aj vybrané pracovné nástroje. 

TECHNOLÓGIE 

VÝROBY 

 
U2: Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých 

vybraných bežne používaných výrobkov.  

U1: Identifikuje, že človek získava suroviny na prípravu všetkých 

bežne používaných výrobkov z okolitej prírody.  

MATERIÁLY A ICH 

VLASTNOSTI 

 
U2: Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr.: kameň, drevo, 

uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.). 

U1: Rozpoznáva rôzne prírodné materiály.  

 

  



 
 

 
 

UMENIE A KULTURA  - HV, VV 

HUDOBNÁ 

VÝCHOVA 
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U4: Spieva piesne a riekanky.  

U3: Spieva piesne a riekanky v rozsahu d1 – h1 v primeranej intenzite 

so zreteľom na kolektívny spev, reaguje na dirigentské gesto, má 

správne spevácke držanie tela, správne tvorí tón a spieva v celom 

hlasovom rozsahu.  

U2: Spieva piesne a riekanky v rozsahu kvinty d1 – a1, vokálne 

dialogické hry na ozvenu, hry s dychom a hlasom, hry s hlasom 

a hlasové rozcvičky, hlasom imituje zvuky zvierat okolitého sveta. 

U1: Spieva v ambite od e1 – a1, vokálne dialogické hry na ozvenu.  
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U3: Vyjadrí charakter piesne a hudby prirodzeným kultivovaným 

pohybom. 

U2: Pri hudobno – pohybových činnostiach uplatňuje kultivovaný 

pohyb. 

U1: Vyjadrí pohybom obsah a charakter piesne a riekanky. 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

V
ý

tv
ar

n
é 

či
n
n

o
st

i 

s 
tv

ar
o

m
 n

a 
p

lo
ch

e U4: Vystrihuje časti obrázkov.  

U3: Vystrihuje predkreslené tvary podľa obrysu. 

U2: Vystrihuje predkreslené tvary.  

U1: Spontánne strihá papier na menšie časti.  
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U4: Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 

U3: Z mäkkej modelovacej hmoty vytvára jednoduché figurálne tvary 

(ľudská figúra, zviera) konštruovaním. 

U2: Z tenkého valčeka z mäkkej modelovacej hmoty vytvára 

jednoduché tvary. 

U1: Spontánne tvaruje modelovaciu hmotu miesením, gúľaním 

a vaľkaním a vytvára jednoduché priestorové tvary (guľu, placku 

a tenký valček). 

ZDRAVIE A POHYB  

ZDRAVIE 

A ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 
U3: Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia. 

U2: Uvádza rozdiel medzi tým, keď je zdravé a keď je choré. 

U1: S pomocou učiteľky vysvetlí, čo je choroba. 

U4: Opíše jednoduchú prezentáciu prenesenia infekčného 

ochorenia (nekýcham na druhého) a vznikom zubného kazu 

(čistím si zuby). 

U3: Opíše prevenciu prenesenia infekčného ochorenia.  

U2: Opíše prevenciu vzniku zubného kazu. 

U1: Používa pravidlá prevencie vzniku zubného kazu a prenesenia 

infekčného ochorenia.  

  



 
 

 
 

HYGIENA 

A SEBAOBSLUŽNÉ 

ČINNOSTI 

 
Ovláda základné sebaobslužné činnosti  

POHYB A TELESNÁ 

ZDATNOSŤ 

 
U3: Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, 

drep, kľak sed, ľah. 

U2: Vykoná samostatne podľa pokynov: stoj, sed, ľah. Na základe 

ukážky vykoná drep a kľak.  

U1: Na základe ukážky vykoná polohu alebo postoj: stoj, drep, kľak, 

sed, ľah. 

U4: Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

U3: Ovláda chôdzu hore a dole schodmi (strieda nohy), rozlišuje rôznu 

rýchlosť behu. 

U2: Ovláda správnu techniku behu s použitím paží. 

U1: Ovláda správnu techniku chôdze.  

U3: Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

U2: Chápe dôležitosť/význam pravidiel v hrách. 

U1: Po upozornení rešpektuje pravidlá. 

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- pozorovanie neživej prírody 

- vychádzka do prírody 

- pozorovanie počasia 

- kreslenie na tému mesiac, slnko a hviezdy 

- kreslenie 4 ročných období 

- zdravotné cvičenia 

- námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry 

- počúvanie rozprávok a príbehov 

- pozeranie dvd na tému 

- vystrihovanie, lepenie makiet 

- obrázkové čítanie 

Učebné zdroje: 

- detská literatúra, encyklopédie, odborná literatúra, rôzne učebnice, odborné časopisy, 

náučné slovníky, materiálno – technické a didaktické pomôcky 

  



 
 

 
 

DECEMBER 

TEMATICKÝ CELOK: Vianočné čaro 

TÉMY TÝŽDŇA: Adventný čas, Mikuláš, Vôňa Vianoc, Vianočná Jedlička 

 
Charakteristika: Deti sa oboznamujú s príchodom sviatkov, aktívne sa zúčastňujú na ich 

prípravy. Vyrábajú rôzne ozdoby, učia sa spievať koledy, pripravujú sa na príchod Mikuláša. 

Oboznamujú sa s časom adventu, vyjadrujú svoje pocity, dojmy... 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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U3: Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom. 

U2: Formálne primeraným spôsobom vyjadruje svoje potreby a želania, 

svoj súhlas, nesúhlas, či vďačnosť. 

U1: Rozlišuje medzi neformálnou – komunikácia s deťmi a formálnou – 

komunikácia s učiteľkou a inými dospelými. 
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U4: Rozumie spisovnej podobe jazyka. 

U3: V priebehu vzdelávacích aktivít používa spisovnú podobu jazyka.  

U2: S porozumením reaguje na špecifické inštrukcie v spisovnej podobe 

jazyka v rámci vzdelávacích aktivít. 

U1: S porozumením reaguje na spisovnú podobu reči v bežných 

komunikačných situáciách. 



 
 

 
 

PÍSANÁ REČ 
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U3: Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

U2: Pomocou ilustrácií reprodukuje dôležité udalosti prečítaného príbehu, 

sústredí sa pritom aj na charakteristiku postáv a ich konanie v príbehu, na 

zmysluplnú nadväznosť udalostí deja.  

U1: Pomocou ilustrácií a s pomocou učiteľky reprodukuje dôležité udalosti 

prečítaného textu.  

U4: Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno – 

pohybových činnostiach. 

U3: Udalosti, charakteristické prejavy a vlastnosti postáv z čítaných textov 

vyjadruje v dramatických aktivitách, bábkových hrách, nacvičených 

a improvizovaných činnostiach; prednesie naučený úryvok lyrického 

i prozaického textu. 

U2: Obsahy a zážitky z čítania stvárňuje v kresbe a iných výtvarných 

činnostiach, hudobno – pohybových a pantomimických hrách.  

U1: Zážitky z čítania vyjadruje v jednoduchých pohybových etudách, 

napodobňovaním činností (chôdza, zvuky), opakovaním rytmických 

sekvencií pohybov a krátkych riekaniek.  

U4: Predvída udalosti deja, zápletku, záver z príbehu a opiera sa 

pritom o štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok. 

U3: Udalosti deja predvída v súlade s konvenčnými charakteristikami žánra 

a jeho typickou štruktúrou (očakáva zápletku, gradáciu, rozuzlenie, záver, 

ponaučenie a pod.). 

U2: Vlastné fantazijné predstavy o príbehu a udalostiach deja koriguje 

počas čítania v súlade s kontextom, skutočným obsahom čítaného a jeho 

porozumením. 

U1: Obsah textu predvída na základe ilustrácie, vlastnej imaginácie a minulých 

zážitkov.  
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U4: Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho 

útvaru rytmickým sprievodom. 

U3: Pomocou rytmického sprievodu samostatne vyčleňuje v slovách 

slabiky.  

U2: Pomocou rytmického sprievodu a pomocou učiteľky vyčleňuje 

v slovách slabiky. 

U1: Pomocou rytmického sprievodu sleduje pravidelnú rytmickú štruktúru 

piesne alebo krátkeho literárneho útvaru.  

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

ČISLA 

A VZŤAHY 

 
U3: V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov 

v skupine a vytvorí skupinu predmetov z určeným počtom. 

U2: Pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí 

skupinu predmetov s určeným počtom  - v obore do 6. 

U1: Pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí 

skupinu predmetov s určeným počtom – v obore do 4. 

U4: Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa 

predmetov  bez určovania ich počtu. 

U3: Bez zisťovania počtu pre dve skupiny objektov (do 20) určí 



 
 

 
 

priraďovaním, kde je viac a kde menej objektov. 

U2: Bez zisťovania počtu pre dve skupiny objektov (do 10) urči 

priraďovaním, kde je viac a kde menej objektov.  

U1: Bez zisťovania počtu pre dve skupiny početne výrazne rozdielne 

skupiny objektov určí odhadom, kde je viac a kde menej objektov.  

 

GEOMETRIA 

A MERANIE 

 
U4: Pomocou slova a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, 

pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, 

v rohu, v strede (miestnosti obrázka...) dokreslí obrázok podľa 

pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto. 

U3: Na základe pokynov vpredu, vzadu, hore, dole, pred, za, na , nad, v, 

v rohu, v strede dokreslí obrázok. 

U3: Dá pokyn na dokreslenie obrázka a skontroluje správnosť riešenia. 

U2: Na základe pokynov vpredu, vzadu, hore, dole, pred, za, na dokreslí 

obrázok. 

U1: Na základe pokynov hore, dole, v, na dokreslí obrázok.  

U4: Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie 

obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej 

mape). 

U3: Využíva čiarový pohyb na spájanie dvoch bodov v rovine, na kreslenie 

ciest krivou a rovnou čiarou, na spájanie bodov do obrazcov, na kreslenie 

obrysov, na identifikáciou ciest v bludisku  a labyrinte, na jednoduchej 

mape.  

U2: Využíva čiarový pohyb na spájanie dvoch bodov v rovine, na kreslenie 

ciest krivou a rovnou čiarou, na spájanie bodov do obrazcov, na kreslenie 

obrysov. 

U1: Využíva čiarový pohyb na spájanie dvoch bodov v rovine, na kreslenie 

ciest krivou a rovnou čiarou. 

U3: Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným 

rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj 

(najdlhší, najkratší, najužší, najtenší...). 

U2: Pri postupnom porovnávaní 3 predmetov určí najdlhší a najkratší, 

najvyšší a najnižší, najširší a najužší, najhrubší a najtenší objekt; výsledok 

vysloví pomocou slov s predponou naj- 

U1: Pri postupnom porovnávaní 3 predmetov určí najdlhší a najkratší, 

najvyšší a najnižší objekt; výsledok vysloví pomocou slov s predponou naj-

. 

U4: V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, 

tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za. 

U3: V usporiadanom rade skutočných objektov, modelov alebo obrázkov 

určí objekt na základe popisu jeho polohy pomocou slov a slovných spojení 

prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred 

a hneď za. 

U2: V usporiadanom rade skutočných objektov, modelov alebo obrázkov 

určí objekt na základe popisu jeho polohy pomocou slov prvý, druhý, tretí, 

posledný, pred, za. 

U1: V usporiadanom rade skutočných objektov alebo modelov určí objekt 

na základe popisu jeho polohy pomocou slov prvý, posledný, pred, za.  

 



 
 

 
 

ČLOVEK A PRÍRODA 

VNÍMANIE 

PRÍRODY 

 
U3:    Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

U2: Porovnáva prírodné javy, predmety, situácie, určuje podobnosti 

a odlišnosti. 

U1: Prezentuje svoje predstavy o prírodných javoch, predmetoch, 

situáciách. 

U3: Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania 

zmien v počasí. 

U2: Identifikuje prvky počasia 

U1: Pozoruje počasie a vníma jeho zmeny. 

RASTLINY 
 U2: Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 

U1: Pozoruje životné prejavy rastlín (klíčenie a rast).  

 

ŽIVOČÍCHY  

 
U3: Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy. 

U2: Uvádza príklady živočíchov chovaných pre úžitok a spôsob, ako ich 

človek využíva. 

U1: Vie, že človek chová rôzne živočíchy pre rôzny úžitok.  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

ORIENTÁCIA 

V ČASE  

 
U3: Plynule rozpráva o svojich záľubách a povinnostiach. 

U2: Rozpráva o svojej obľúbenej hre a povinnostiach doma a v materskej 

škole. 

U1: Pomenuje činnosti, ktoré vykonáva doma a v materskej škole.  

ORIENTÁCIA V 

OKOLÍ 

 
U4: Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov. 

U3: Znázorní plán známej trasy s pomocou učiteľky.  

U2: Určí na základe priamej skúsenosti orientačné body v okolí (obchod, 

križovatka, lekáreň, škola a pod.). 

U1: Pozoruje okolie materskej školy.  

ĽUDIA 

V BLÍZKOM 

A ŠIRŠOM OKOLÍ 

 
U4: Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy 

v blízkej rodine. 

U3: Vie vysvetliť, akú rolu zohrávajú rodičia v živote človeka. Pozná 

pojmy starí rodičia, súrodenci, sestra, brat. 

U2: Pozná mená svojich rodičov a mená ďalších členov svojej rodiny.  

U1: Vie, kto tvorí rodinu. 

PROSOCIÁLNE 

SPRÁVANIE  

 
Obdarí druhých. 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

MATERIÁLY 

A ICH 

VLASTNOSTI  

 U3: Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

U2: Pomenuje základne vlastnosti predmetov. 

U1: Všíma si vlastnosti predmetov podľa opisu učiteľky. 

KONŠTRUOVANIE 
 U2: Chápe technický náčrt ako návod na vytvorenie predmetu. 

U2: Pomenuje základné vlastnosti predmetov. 

U1: Všíma si vlastnosti predmetov podľa opisu učiteľky.   

U3: Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel. 



 
 

 
 

U2: Samostatne vytvorí jednoduchý výrobok. 

U1: S pomocou učiteľky vytvorí jednoduchý výrobok.  

 

TECHNOLÓGIE 

VÝROBY 

 U2: Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných 

bežne používaných výrobkov. 

U1: Identifikuje, že človek získava suroviny na prípravu všetkých bežne 

používaných výrobkov z okolitej prírody. 

UMENIE A KULTÚRA  - HV, VV 

HUDOBNÁ 

VÝCHOVA 
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 U4: Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu vo 2/4, ¾ takte. 

U3: Rytmicky deklamuje riekanky formou hry na ozvenu, formou dialógu 

či štafety. 

U2: Rytmizuje riekanky pri zmenenom tempe, dynamike, farebnej 

interpretácii. 

U1: Vokálne rytmizuje (deklamuje) riekanky kolektívne, individuálne, 

v skupinách. 
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 U4: Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam 

a riekankám. 

U3: Vytvára rytmický sprievod k piesňam a riekankám prostriedkami 

inštrumentálnej improvizácie. 

U2: Realizuje jednoduché sprievody k piesňam a riekankám v podobe 

metra, rytmu a rytmického ostináta. 

U1: Realizuje jednoduché sprievody k piesňam a riekankám v podobe 

metra.  

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
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U4: Ovláda niekoľko techník maľovania. 

U3: Správne používa maliarske nástroje. 

U2: Maľuje pastóznymi farbami.  

U2: Maľuje lazúrnymi (akvarelovými) farbami. 

U2: Maľuje suchým pastelom, kriedami, pastelkami a fixkami. 

U1: Maľuje prstovými farbami.  

U4: Ovláda základy miešania farieb. 

U3: Základné a zmiešané farby zosvetľuje a stmavuje. 

U2: Zámerne mieša základné farby a vytvára zmiešané. 

Experimentuje so základnými farbami.  

ZDRAVIE A POHYB  

ZDRAVIE 

A ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 U4: Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

U3: Uvedomuje si správne držanie tela v stoji a v sede a samo sa snaží 

zaujať správnu polohu. 

U2: Identifikuje rozdiely medzi chybným a správnym držaním tela v sede 

a v stoji.  

U1: Na základe pokynu učiteľky dokáže zaujať správne držanie tela v sede 

a v stoji.  

U3: Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 

U2: S pomocou učiteľky rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny.  

U1: Popisuje potraviny, ktoré má rado a ktoré nie a prečo. 

HYGIENA 

A SEBAOBSLUŽNÉ 

ČINNOSTI 

 Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

 



 
 

 
 

POHYB 

A TELESNÁ 

ZDATNOSŤ 

 
U4: Ovláda správnu techniku chôdze a behu  

U3: Ovláda chôdzu hore a dole schodmi (strieda nohy), rozlišuje rôznu 

rýchlosť behu. 

U2: Ovláda správnu techniku behu s použitím paží. 

U1: Ovláda správnu technike chôdze. 

U4: Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 

U3: Ovláda lezenie v podpore drepmo vpred a vzad. 

U2: Ovláda plazenie a preliezanie primeraných prekážok. 

U1: Ovláda lezenie vo vzpore kľačmo, podlezie primeranú prekážku.  

U4: Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej 

nohe, obrat okolo výškovej osi. 

U3: Ovláda poskoky na jednej nohe a obrat vo výskoku okolo výškovej osi. 

U2: Ovláda stoj na jednej nohe. 

U1: Vykoná obrat chôdzou okolo vlastnej osi. 

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- praktické činnosti, zážitkové a kooperatívne učenie 

- kreslenie na tému Mikuláša a Vianoc 

- maľovanie, modelovanie 

- lepenie, vystrihovanie 

- zhotovovanie, ozdôb, vianočných pozdravov 

- zdravotné cvičenia 

- hudobno – pohybové hry 

- počúvanie hudby, kolied 

- spievanie vianočných piesní 

- recitovanie básní a riekaniek 

- grafomotorické cvičenia 

- hra divadla 

- vychádzky do dediny, pozorovanie výzdoby 

- vychádzka na kopec- sezónne činnosti 

- privítanie Mikuláša 

- stavanie stromčeka 

- zdobenie triedy 

- Vianočné posedenie 

Učebné zdroje: 

- detská literatúra, odborná literatúra, encyklopédie, pracovné zošity, náučné slovníky, 

časopisy, materiálno – technické a didaktické pomôcky 

  



 
 

 
 

JANUÁR 

TEMATICKÝ CELOK: Zimná krása  

TÉMY TÝŽDŇA: Zimné radovánky, Zvieratká a vtáčiky v zime, Čarovné slovíčka  

 
Charakteristika: Deti spoznávajú typické znaky ročného obdobia –zima. Na základe priameho 

pozorovania sa zoznamujú, čo sa deje s prírodou v zime. Oboznamujú sa a prehlbujú si poznatky 

o tom, ako sa staráme o zvieratká a vtáčiky v zime. V neposlednom rade sa oboznamujú aj s tým, 

ako sa v zime treba obliekať a chrániť svoje zdravie, aby sme neochoreli. Ďalej sa oboznamujú 

so slušným správaním a osvojujú si čarovné slovíčka, ktoré sa snažia používať v komunikácií 

s deťmi, dospelými a inými osobami.  

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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U4: Pozná a dodržiava základné pravidlá dialógu. 

U3: Pri rozhovore zotrváva v téme komunikácie, kladie doplňujúce 

otázky v súlade s témou komunikácie. 

U2: V dialógu získava slovo primeraným spôsobom. 

U1: Počúva, keď niekto druhý dostane slovo. 



 
 

 
 

PÍSANÁ REČ 
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U4: Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá 

a uvedie jednoduché príklady. 

U3: Chápe poznávaciu a vzdelávaciu funkciu písanej reči. 

U2: Chápe dôležitosť komunikačnej a pamäťovej funkcie písanej reči. 

U1: Chápe, že písaná reč je zdrojom zábavy, hier, príjemných 

a veselých zážitkov. 

U4: Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnym a skutočnými 

príbehmi zo života. 

U3: S postupujúcim vývinom myslenia, poznávania sveta a chápania 

funkcií písanej reči, rozlišuje medzi svetom literárnej fikcie a reality; 

orientuje sa v knižnici, podľa záujmu a potreby siaha po 

encyklopédiách, rozprávkových knihách, po príbehoch zo života ľudí, 

vie povedať čím sa líšia.  

U2: Sprievodné reakcie pri čítaní sú čoraz diferencovanejšie, 

v závislosti od žánra, čitateľských skúseností, vynárajúcich sa 

preferencií a záujmov. 

U1: Nerozlišuje medzi fikciou a realitou, fantazijné príbehy prežíva 

ako skutočné, ich počúvanie môže byť sprevádzané autentickými 

emočnými reakciami.   

U4: Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam 

jednoduchých slovných spojení. 

U3: Chápe a vlastnými slovami vysvetlí význam rôznych ustálených 

slovných spojení a frazeologizmov.  

U2: Chápe význam bežných výrazových prostriedkov detskej literatúry 

(zdrobneniny, citoslovcia, metafory, hyperboly a i.). 

U1: Chápe význam jednoduchých prirovnaní, obrazných pomenovaní 

a prívlastkov.  
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U4: Rozhodne či sa dve slová rýmujú. 

U3: K zadanému slovu priradí slovo, ktoré sa s ním rýmuje. 

U2: Pri práci s krátkym literárnym útvarom vyberie z textu slová, ktoré 

sa rýmujú. 

U1: Rozhodne, či dve vybrané slová (napríklad zo známej básne) znejú 

podobne (na začiatku alebo na konci slova). 

U4: Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane 

a prstov. 

U3: Kresby aj písmo sú zmenšené, je schopné kresliť a písať vo 

vyznačených líniách. 

U2: Dokáže spojiť dva body čiarou, nakresliť kríž, pri kreslení používa 

súvislé pravidelné pohyby smerujúce zľava – doprava aj sprava – 

doľava.  

U1: Pri kreslení používa pravidelné, kontinuálne pohyby; kreslí čiary, 

kruhy (najprv otvorené, neskôr uzatvorené). 

U4:Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku 

správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na 

podložku. 

U3: Kreslí so správnym držaním ceruzky. 

U2: Drží ceruzku prstami. 

U1: Používa priečny úchop ceruzky s natiahnutým ukazovákom.  

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

ČÍSLA A VZŤAHY 
 

U4: Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy z jednou 

operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. 

U3: Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou 

operáciou, kde sa pridáva, odoberá daný počet predmetov, kde sa 

dávajú do skupiny spolu a kde sa skupina rozdeľuje na rovnako 

početné časti.  

U2: Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou 

operáciou, kde sa pridávajú, odoberajú najviac 2 predmety, kde sa dáva 

spolu. 

U1: Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou 

operáciou, kde sa pridáva, odoberá najviac 1 predmet.  

U3: Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinu 

na dve alebo tri skupiny s rovnakým počtom. 

U2: Bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí skupinu 

predmetov na 3 skupiny s rovnakým počtom a určí počet 

predmetov v každej skupiny. 

U1: Bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí skupinu 

predmetov na 2 skupiny s rovnakým počtom a určí počet 

predmetov v každej skupine. 

GEOMETRIA 

A MERANIE 

 
U4: Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

U3: Približne nakreslí kruh, štvorec, trojuholník. 

U2: Približne nakreslí kruh, štvorec.  



 
 

 
 

U4: Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa 

predlohy, pokynov a na danú tému. 

U3: Poskladá obrázok z primeraného množstva útvarov na danú tému, 

podľa reálnej a obrázkovej predlohy a podľa pokynov. 

U2: Poskladá obrázok z primeraného množstva útvarov na danú tému, 

podľa reálnej predlohy. 

U1: Poskladá obrázok z primeraného množstva útvarov do reálnej 

predlohy.  

Na základe pokynov daných pomocou symbolov  

(alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej 

sieti sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti. 

LOGIKA 
 U4: Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti 

(napr.: farba, tvar, veľkosť, materiál  a pod.). 

U3: Roztriedi objekty na daný počet skupín bez určenia vlastností 

a spôsob triedenia zdôvodní. 

U3: Roztriedi objekty na dve a na tri skupiny na základe dvoch 

vlastností, roztriedi objekty na tri skupiny a viac skupín napríklad 

podľa farby, tvaru a veľkosti, určí vlastnosť roztriedených objektov.  

U2: Roztriedi objekty na dve a na tri skupiny na základe jednej 

a dvoch vlastností. 

U1: Roztriedi objekty na dve skupiny na základe určenej vlastnosti.  

 

ČLOVEK A PRÍRODA 

ŽIVOČÍCHY 
 

U2: Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi 

v spôsobe ich pohybu. 

U1: S pomocou učiteľky pozoruje rozdiely medzi živočíchmi 

v spôsobe ich pohybu v prostredí.  

U2: Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne 

druhy potravy. 

U1: S pomocou učiteľky pozoruje rozdiely v potrave, ktorú rôzne 

živočíchy pre svoj život potrebujú.  

U3: Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov 

a pomenúva ich. 

U2: Vie, že živočíchy, podobne ako človek, postupne rastú a vyvíjajú 

sa (menia sa). 

U2: Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 

U1: Pozoruje rôzne druhy živočíchov a ich spôsob života. 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

ORIENTÁCIA V ČASE 
 U4: Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, 

týždňa, mesiaca a roka. 

U3: Vie, že čas sa meria hodinami, chápe rozdiel v pojmoch deň, 

týždeň, mesiac, ročné obdobie, rok a ich vzájomnú nadväznosť. 

U2: Rozlišuje plynulosť času vo väčších celkoch – týždňoch, ročných 

obdobiach; v komunikácii používa jednotlivé názvy dní, ročných 

období. 

 

 

 



 
 

 
 

U1: Rozlišuje pracovné a voľné dni v týždni.  

PROSOCIÁLNE 

SPRÁVANIE 

 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie. 

Ocení dobre skutky. 

Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania. 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

MATERIÁLY A ICH 

VLASTNOSTI 

 U3: Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní 

objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov. 

U2: Vhodne využíva či spracúva materiály pri tvorbe výrobkov. 

U1: Využíva a spracúva materiály podľa pokynov učiteľky.  

KONŠTRUOVANIE 
 U3: Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný 

predmet. 

U2: S pomocou učiteľky zhotoví daný predmet podľa návrhu (schémy, 

náčrtu, predlohy). 

U1: Pri tvorbe predmetu postupuje podľa inštrukcií učiteľky.  

U2: Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov. 

U1: S pomocou učiteľky opisuje postup zhotovenia vybraných 

výrobkov.  

UŽÍVATEĽSKÉ 

ZTUČNOSTI 

 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

 

UMENIE A KULTURA  - HV,VV 

HUDOBNÁ 

VÝCHOVA 
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U3: Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom 

alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami. 

U2: Verbálne charakterizuje emocionálne rozdielne typy hudby, 

vyjadrí mimo hudobné predstavy verbálne, pohybom, dramaticky, 

výtvarne a pod. 

U1: Reaguje na počúvanú hudbu pohybom.  
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i U4: Imituje pohyb v hudobno – pohybových hrách. 

U3: Zvláda jednoduchý rytmický pohyb a jednoduché pohybové 

vyjadrenie rytmu. 

U2: Zvláda hudobno – pohybové hry so spevom, dodržiava v nich 

jednoduché pravidlá, zvláda elementárnu podobu hry na tele.  

U1: Vie imitovať pohyb v hudobno – pohybových hrách so spevom.  

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

V
ý

tv
ar

n
é 

či
n

n
o

st
i 

s 
tv

ar
o

m
 

n
a 

p
lo

ch
e 

 

U2: Dotvára tvary kresbou (maľbou) pomenuje výsledok. 

U1: Dotvára tvary čmáraním.  
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  U3: Používa rôzne maliarske nástroje. 

U2: Porovnáva a vyberá vhodný kresliarsky nástroj. 

U2: Porovnáva vlastnosti kresliarskych nástrojov. 

U1: Kreslí hlavonožca.  



 
 

 
 

ZDRAVIE A POHYB 

ZDRAVIE A ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 

U3: Uvádza prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. 

U2: Vysvetľuje dôležitosť pohybu pre správnu činnosť svalov, srdca 

a pod. 

U1: S pomocou učiteľky popisuje pohybové činnosti, ktoré rado 

realizuje. 

U3: Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia. 

U2: Uvádza rozdiel medzi tým, keď je zdravé a keď je choré.  

U1: S pomocou učiteľky vysvetlí, čo je choroba.  

HYGIENA 

A SEBAOBSLUŽNÉ 

ČINNOSTI 

 

Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety 

a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie 

rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.). 

POHYB A TELESNÁ 

ZDATNOSŤ 

 

U4: Ovláda skok znožmo a skos cez prekážky. 

U3: Ovláda skok znožmo cez prekážku, zvládne výskok na prekážku 

alebo za predmetom. 

U2: Ovláda skok z miesta znožmo, preskakuje prekážky počas behu. 

U1: Ovláda zoskok z vyvýšenej podložky (s dopomocou). 

U4: Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 

U3: Manipuluje s náčiním: chytanie 

U2: Manipuluje s náčiním: hádzanie, kotúľanie, podávanie, odrážanie. 

U1: Manipuluje s náčiním: kotúľanie, podávanie.  

U4: Zvládne turistickú prechádzku. 

U3: Zvládne turistickú prechádzku. 

U2: Zvládne bez únavy a vyčerpania turistickú prechádzku (trvanie 

približne 2 hodiny). 

U1: Súvislou chôdzou zvládne krátku turistickú prechádzku 

(každodenné vychádzky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- kreslenie zimy 

- kreslenie zimných športov 

- kreslenie zvierat 

- maľovanie 

- modelovanie 

- vystrihovanie, lepenie 

- pracovné listy 

- zdravotné  cvičenia 

- hudobno – pohybové hry 

- počúvanie hudby 

- počúvanie rozprávok 

- pozeranie DVD 

- spevácke činnosti 

- inštrumentálne činnosti 

- vychádzka do prírody 

- prikrmovanie zvieratiek v zime 

- sánkovanie, lyžovanie, korčuľovanie 

- ochrana zdravia obliekaním sa 

- konštruktívne, námetové, didaktické a dramatické hry 

Učebné zdroje: 

- detská literatúra, odborná literatúra, encyklopédie, náučné slovníky, detské časopisy, 

pedagogické časopisy, učebnice, materiálno – technické a didaktické pomôcky 

  



 
 

 
 

FEBRUÁR 

TEMATICKÝ CELOK: Fašiangy 

TÉMY TÝŽDŇA: Pracovné profesie, Karneval, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Semafor 

sa múdro tvári 

 

Charakteristika: Deti sa oboznamujú s rôznymi pracovnými profesiami, učia sa pomenovať 

rôzne druhy práce, pracujú s pracovnými listami, obrázkami, ale aj konkrétne sledujú niektoré 

pracovné činnosti. 

Zoznamujú sa s tradíciami a zvykmi počas fašiangov, v MŠ sa organizuje každoročne karneval, 

to znamená každé dieťa je v nejakej maske. Ďalej poznávajú a upevňujú si svoje poznatky 

o ľudskom tele. Poznávajú časti ľudského tela, funkcie. V tomto tematickom okruhu je zaradená 

aj dopravná výchova, ako aj správanie sa detí na ceste. Oboznamujú sa ako bezpečne prechádzať 

cez cestu, poznávajú semafor a iné dopravné značky. 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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 U4: Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými 

osobami – deťmi i dospelými. 

U3: Bezprostredne sa zapája do rozhovorov v triede, aktívne 

komunikuje s deťmi aj s učiteľkou. 

U2: Pri hrových aktivitách vyhľadáva spoločnosť detí, snaží sa 

nadviazať rozhovor s nimi na základe komentovania svojej hry alebo 

hry druhého dieťaťa.  

U1: Spontánne nadväzuje rozhovor s učiteľkou, v prípade potreby ju 

požiada o pomoc.  
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  U4: Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky 

a hláskové skupiny. 

U3: Vyslovuje správne slabikotvorné spoluhlásky (l/ĺ, r/ŕ). 

U2: Vyslovuje správne sykavky (s, c, z, dz, š, č, ž, dž). 

U1: Všíma si nesprávnu výslovnosť hlások u druhých detí a u seba, 

snaží sa vyslovovať zreteľne všetky hlásky.  
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Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach. 
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U4: Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

U3: Porozpráva vlastný príbeh na základe ilustrácie (uvedie postavu 

príbehu a prostredníctvom deja príbehu sleduje konkrétny cieľ). 

U2: Prerozpráva známy príbeh na základe ilustrácií. 

U1: Identifikuje známy príbeh na základe ilustrácií.  

U4: Identifikuje niektoré písmená abecedy. 

U3: Identifikuje niektoré písmená abecedy (napríklad tie, z ktorých 

pozostáva jeho meno). 

U2: Podpíše sa vlastným menom. 

U1: Zapisuje vlastné komunikačné odkazy v nekonvenčnej podobe.  

U4: Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby zápästia. 

U3: Kresby aj písmo sú zmenšené, je schopné kresliť a písať vo 

vyznačených líniách.  

U2: Dokáže spojiť dva body čiarou, nakresliť kríž, pri kreslení 

používa súvislé pravidelné pohyby smerujúce zľava – doprava aj 

sprava – doľava. 

U1: Pri kreslení používa pravidelné, kontinuálne pohyby;  kreslí čiary, 

kruhy (najprv otvorené, neskôr uzatvorené). 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

ČÍSLA A VZŤAHY 
 U3: Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako 

veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov 

v skupine). 

U2: Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov 

podľa zisteného počtu objektov v skupine (do 10 prvkov v skupine). 

U1: Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov 

podľa zisteného počtu objektov v skupinách (do 6 prvkov v skupine). 

GEOMETRIA 

A MERANIE 

 U4: Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymenuje guľu, kocku, 

valec. 

U3: Identifikuje zrakom a hmatom kocku, guľu, valec, pomenuje 

kocku, guľu, valec, vymodeluje guľu a valec.  

U2: Identifikuje zrakom a hmatom kocku a guľu, pomenuje kocku 

a guľu, vymodeluje guľu. 

U1: Identifikuje zrakom kocku a guľu, pomenuje (aj keď jazykovo 

nepresne) kocku a guľu.  

Odmeria vzdialenosť a určení rozmer predmetu (v skutočnosti, aj 

na obrázku) odhadom a pomocou určenej aj zvolenej 

neštandardnej jednotky (krok, dlaň, pomocní predmet). Výsledok 

merania vysloví počtom použitých jednotiek merania (v obore do 

10). 

LOGIKA  
 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých 

tvrdení. 

U4: Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. 

U3: Vytvorí dvojicu objektov na základe jednej a dvoch 

požadovaných logických súvislostí, vytvorí dvojicu objektov 

a pomenuje logickú súvislosť vytvorenej dvojice objektov.  

U2: Vytvorí dvojicu objektov na základe jednej a dvoch 

požadovaných logických súvislostí.  

U1: Vytvorí dvojicu objektov na základe požadovanej (určenej) 



 
 

 
 

logickej súvislosti.  

PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

 U2: Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie 

ovládať digitálne hry či používať digitálne animované programy 

určené pred danú vekovú skupinu a pod. 

U1: Ovláda veku primerané digitálne hry. 

ČLOVEK A PRÍRODA 

VNÍMANIE 

PRÍRODY 

 U2: Uvedomuje si zmeny v prírode počas rok. 

U1: S pomocou učiteľky pozoruje zmeny v prírode počas roka.  

ČLOVEK 
 U3: Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách. 

U2: Detailnejšie pozoruje a pomenúva základné pozorovateľné časti 

ľudského tela (napr.: viečka, obočie, zuby, jazyk, rameno, lakeť, 

predlaktie, päsť, dlaň, palec, ukazovák, prostredník, prstenník, 

malíček, chrbát, hrudník, brucho, stehno, koleno, lýtko, členok, päta). 

U1: Pozoruje a pomenúva základné pozorovateľné časti ľudského tela 

(napr.: hlava, oči, uši, nos, ústa, krk, trup, ruky, prsty, nohy).  

U3: Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – 

dýchanie, trávenie, pohyb, krvný pohyb, zmyslové vnímanie. 

U2: Pozoruje a opisuje prejavy života človeka (nádych, výdych, 

pohyb hrudníka – dýchanie; tlkot srdca – krvný obeh; zvukové 

prejavy peristatiky čriev – trávenie potravy; a pod.). 

U1: Vníma a pozoruje základné životné prejavy človeka (dýcha, 

prijíma potravu a vodu, vylučuje nepotrebné zvyšky). 

NEŽIVÁ PRÍRODA 
 U3: Uvedie príklady kde sa v prírode nachádza voda. 

U2: Identifikuje, že voda sa nachádza aj v rastlinách, pôde 

a v rôznych potravinách.  

U1: Pomenúva základné prírodné zdroje vody, opisuje medzi nimi 

rozdiely.  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

DOPRAVNÁ 

VÝCHOVA 

 U4: Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 

U3: Identifikuje a opíše nebezpečné a rizikové situácie v cestnej 

premávke.  

U2: Vie, že sa nesmie samostatne pohybovať v cestnej premávke. 

U1: Pozoruje dopravu v mieste bydliska.  

U5: Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov 

cestnej premávky týkajúcej sa chodcov. 

U4: Dodržiava základné pravidlá správania sa chodcov v cestnej 

premávke – chôdza po chodníku vpravo, predchádzanie cez cestu, 

dopravné značky týkajúce sa chodcov, čítanie piktogramov a pod. 

U3: Pozná niektoré základné pravidlá správania sa chodcov v cestnej 

premávke – chôdza po chodníku vpravo, predchádzanie cez cestu, 

dopravné značky týkajúce sa chodcov, reflexné prvky na oblečení 

a pod.  

U2: Pozná farby semaforu a správne na ne reaguje (červená, zelená). 

U1: Pozná bezpečný spôsob prechodu cez cestu – cez prechod pre 

chodcov – v doprovode dospelých.  

U4: Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov. 



 
 

 
 

U3: Pozná rôzne špeciálne dopravné prostriedky (dopravné 

prostriedky polície, hasičov, záchranárov) a zriedkavé dopravné 

prostriedky (ponorka, vzducholoď, metro, električka a pod.)  

U2: Rozlišuje dopravné prostriedky podľa miesta pohybu.  

U1: Rozlišuje dopravné prostriedky: auto, lietadlo, loď, vlak.  

U2: Pozná význam vybraných dopravných značiek. 

U1: Všíma si dopravné značky vo svojom okolí.  

ČLOVEK A SVET PRÁCE  

KONŠTRUOVANIE  
 U2: Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu. 

U1: S pomocou učiteľky pracuje podľa jednoduchého kresleného 

postupu.  

UŽÍVATEĽSKÉ 

ZRUČNOSTI 

 U2: Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj 

elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade. 

U1: S pomocou učiteľky používa rôzne predmety dennej potreby 

v domácnosti a aj vybrané pracovné nástroje.  

REMESLÁ 

A PROFESIE 

 U2: Pozná niektoré tradičné remeslá. 

U1: Pozoruje vybrané tradičné remeslá. 

U2: Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr.: 

lekár, šofér, učiteľ, policajt). 

U1: Vymenuje niektoré profesie. 

UMENIE A KULTÚRA  - HV, VV 

HUDOBNÁ 

VÝCHOVA  
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U4: Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev 

učiteľky. 

U3: Pozorne a úmyselne počúva skladbičky s témou z detského sveta, 

identifikuje: základné vyjadrovacie prostriedky hudby (tempo, 

rytmus, dynamiku), základné klasické hudobné nástroje (husle, klavír, 

flautu, akordeón, gitaru), nástrojové zoskupenia (sólo, orchester, dva 

hudobné nástroje), ľudské hlasy (detský, ženský, mužský), základné 

hudobné žánre (vokálna, inštrumentálna). 

U2: Počúva kratšie skladbičky s témou z detského života, zo života 

zvierat, identifikuje a pomenuje zvuky a tóny, smer, odkiaľ 

prichádzajú, výrazne kontrasty (vysoké – nízke tóny, dynamické 

zmeny). 

U1: Počúva vokálne a vokálno – inštrumentálne skladby a piesne, 

identifikuje farbu základných klasických hudobných nástrojov. 
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U4: Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. 

U3: Zapamätá si sled pohybov v jednoduchej choreografii. 

U3: Zvláda prísunový krok do strán (jednokročka, dvojkročka), 

pérovanie, vytáčanie bokov, podupy, spájanie hry na tele s tanečným 

prvkom (tlieskanie do chôdze či prísunového kroku).  

U2: Zvláda tanečné prvky: chôdzu, chôdzu na špičkách, pochod, 

prísunový krok dopredu a dozadu, cval bokom, poskoky na jednej 

nohe a znožmo, točenie na mieste a točenie vo dvojici.  

U1: Spev spája s jednoduchými tanečnými prvkami v tanečných 

choreografiách.  



 
 

 
 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA  
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U2: Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar. 

U1: Na základe asociácií priraďuje neurčitému tvaru význam.  
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U2: Farbami vyjadruje pocity. 

U1: Pocit priradí ku farbe.  

ZDRAVIE A POHYB 

ZDRAVIE 

A ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 

U3: Uvádza príklad zdravej a nezdravej výživy.  

U2: S pomocou učiteľky rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny.  

U1: Popisuje potraviny, ktoré má rado a ktoré nie a prečo.  

U4: Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

U3: Vie adekvátne reagovať v situáciách ohrozujúcich jeho zdravie 

(privolať pomoc). 

U2:Uvádza príklady skúsenosti so situáciami ohrozujúcimi zdravie. 

U1: S pomocou učiteľky popíše situáciu, kedy bolo ohrozené jeho 

zdravie (príklady zranenie alebo poštípanie hmyzom a pod.).  

U4: Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenie 

(napr.: nekýcham na druhého a vzniku zubného kazu čistím si 

zuby).  

U3: Opíše prevenciu prenesenia infekčného ochorenia. 

U2: Opíše prevenciu vzniku zubného kazu. 

U1: Používa pravidlá prevencie vzniku zubného kazu a prenesenia 

infekčného ochorenia.  

HYGIENA 

A SEBAOBSLUŽNÉ 

ČINNOSTI  

 

Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, 

olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní. 

Udržiava poriadok vo svojom okolí. 

POHYB A TELESNÁ 

ZDATNOSŤ 

 

U4: Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby 

a tanečné kroky na hudobný sprievod. 

U3: Ovláda beh poskočný vo vybranom rytme, orientuje sa v priestore 

v tanečnej choreografii. 

U2: Ovláda krok poskočný vo vybranom rytme, strieda chôdzu a beh 

podľa tempa. 

U1: Imituje tanečné kroky. 



 
 

 
 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- praktické činnosti, kooperatívne, zážitkové učenie 

- hry a hrové činnosti 

- kreslenie ľudskej postavy, karnevalu, dopravných prostriedkov 

- maľovanie 

- modelovanie 

- pracovné listy 

- vystrihovanie makiet 

- zdravotné cvičenia 

- hudobno – pohybové hry 

- tancovanie 

- výzdoba triedy 

- karneval 

- počúvanie rozprávok a príbehov 

- bezpečné prechádzanie cez cestu 

- sledovanie áut a premávky 

- turistická vychádzka do prírody 

- vychádzka na kopec – sezónne činnosti 

- námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry 

Učebné zdroje: 

- detská literatúra, encyklopédie, náučné slovníky, učebnice, odborná literatúra, pracovné 

zošity, materiálno – technické a didaktické pomôcky, odborné časopisy, detské časopisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

MAREC 

TEMATICKÝ CELOK: Moja obľúbená knižka  

TÉMY TÝŽDŇA: Kúzelný svet rozprávok, Na gazdovskom dvore, Prichádza jar, Maľovaná 

abeceda, Hry s tvarmi a farbami 

 

Charakteristika: Deti sa oboznamujú s rôznorodými knihami, zaujímajú sa o knihy, prezerajú si 

ich. Učia sa s nimi šetrne zaobchádzať, vyberajú si obľúbené rozprávky a príbehy. 

Prehlbujú si poznatky o typických znakoch jari. Na základe priameho alebo sprostredkovaného 

pozorovania určujú domáce a hospodárske zvieratá, učia sa o ich úžitku, rozlišujú exotické 

zvieratá od domácich. 

Utvárajú si pozitívny vzťah k prírode, objavujú zmeny, ktoré sa v nej dejú pod vplyvom 

príchodu ročného obdobia jar. Oboznamujú sa s abecedou, tvoria jednoduché slová skladaním 

z písmen, vedia napísať/poskladať svoje meno. Vnímajú tvary písmen, rozlišujú ich.  Poznávajú 

a rozlišujú geometrické tvary, určujú ich a upevňujú si o nich poznatky. 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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 U4: Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný 

kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácií. 

U3: Prispôsobuje hlasitosť a intonáciu reči téme a zámerom 

komunikácie. 

U2: Pri komunikácii sleduje neverbálne signály komunikačného 

partnera (gestá, mimiku), zohľadňuje ich význam.  

U1: Pri komunikácii udržiava očný kontakt s komunikačným 

partnerom.  
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U4: Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvite vety 

a súvetia. 

U3: Formuluje jednoduché podraďovacie súvetia. 

U2: Formuluje jednoduché priraďovacie súvetia. 

U1: Formuluje jednoduché rozvité vety.  
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U4: Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr.: 

opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívny 

vymedzením, teda použitím antoným a i.)  

U3: Význam známych slov a slovných spojení, konkrétnych aj 

abstraktných podstatných mien, vlastností a charakteristík postáv, 

vysvetľuje vlastnými slovami s použitím synoným (a antoným), 

všeobecnejších nadradených kategórií, použitím slov v adekvátnom 

kontexte.  

U2: Mená postáv, činností a vlastností opisovaných v texte vymenuje 

spamäti, po kategóriách; význam slov a slovných spojení dokáže 

vysvetliť opisom, pomocou príkladov a prirovnaní; činnosti 

a vlastnosti postáv prevádza v pohybových hrách; na základe 

vlastných skúseností dokáže uviesť ďalšie vlastnosti a činnosti osôb, 

zvierat a vecí.  

U1: Na obrázku ukáže a s oporou o ilustráciu pomenúva a vymenúva 

mená osôb, zvierat a vecí, viditeľných činnosti a podstatných 

vlastností; na ilustrácii si všíma a opisuje detaily na základe počutého 

príbehu.  

U3: Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom 

informačno – komunikačných technológií, porovnáva ich 

s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov. 

U2: V prípade tém, ktoré ho zaujímajú, dopĺňa informácie získané 

prostredníctvom informačno – komunikačných technológií 

o informácie, ktoré má z iných zdrojov (encyklopédie, predchádzajúce 

osobná skúsenosť).  

U1: Chápe, že informačno – komunikačné technológie slúžia aj na 

získavanie informácií, žiada o vyhľadávanie informácií 

prostredníctvom nich v súvislosti s témami, ktoré ho zaujímajú.  
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U4: Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

U3: Vyčlení bez pomoci začiatočnú hlásku ľubovoľne zvoleného 

slova. 

U2: S pomocou (napríklad predĺžením trvania jej výslovnosti)vyčlení 

začiatočnú hlásku slova.  

U1: Identifikuje slová, ktoré znejú podobne na začiatku.   

U4: Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene 

vzdialenosť očí od podložky je primeraná. 

U3: Pri kreslení sedí vzpriamene, ruka ktorou píše leží od lakťa na 

stole, hlavu drží rovno.  

U2: Pri kreslení sedí, má uvoľnené ramená, nohy má na podlahe.  

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

ČÍSLA A VZŤAHY 
 U4: Vymenuje čísla od 1 – 10 tak ako idú za sebou. 

U3: Vymenuje s čiastočnou pomocou čísla od 1 – 10 postupne tak, ako 

idú za sebou. 

U2: Vymenuje postupne čísla od 1 – 6. 

U1: Vymenuje postupne čísla od 1 – 4.  

U3: Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinu obrázkov na 

dve skupiny s rovnakým počtom. 

U2: Rozhodne o nemožnosti rozdelenia skupiny obrázkov na 2 



 
 

 
 

skupiny s rovnakým počtom a rozhodnutie zdôvodní. 

U1: Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinu obrázkov 

na 2 skupiny s rovnakým počtom a určí počet obrázkov v každej 

skupine.  

GEOMETRIA 

A MERANIE 

 U4: Určí (označí) objekt na základe popisu, polohy pomocou slov 

a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, 

medzi, na (čom, kom), v (kom, čom) vpravo, vľavo, v rohu, 

v strede (miestnosti, obrázka). 

U3: Určí objekt na základe popisu jeho polohy pomocou slov 

a slovných spojení vpredu, vzadu, hore, dole, pred, za, na, nad, pod, v, 

v rohu, v strede.  

U2: Určí objekt na základe popisu jeho polohy pomocou slov vpredu, 

vzadu, hore, dole, pred, za, na. 

U1: Určí objekt na základe popisu jeho polohy pomocou slov hore, 

dole, v, na.  

U4: Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti 

určeného rozmeru (dĺžka, výška šírka, hrúbka). Výsledok 

porovnávania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien 

(dlhší, kratší, širší, nižší, užší). 

U3: Odhadom, prikladaním k sebe, na seba a meraním porovná dva 

predmety podľa dĺžky, šírky, výšky a hrúbky, určí kratšiu a dlhšiu 

vzdialenosť, výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania 

prídavných mien (dlhší, kratší, vyšší, nižší). Výsledok porovnania 

meraním jednoducho zdôvodní.  

U2: Odhadom, prikladaním k sebe a na seba porovnáva dva predmety 

podľa dĺžky a výšky, určí kratšiu a dlhšiu vzdialenosť, výsledok 

porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, 

kratší, vyšší, nižší) 

U1: Odhadom, prikladaním k sebe a na seba porovná dva predmety 

podľa dĺžky a výšky. 

LOGIKA 
 U3: Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti. 

U2: Objaví pravidlo vytvorenej postupnosti, kde sa pravidelne menia 

dva objekty odlišné farbou a tvarom, farbou a veľkosťou  a 

jednoducho opíše dané pravidlo.   

U1: Objaví pravidlo vytvorenej postupnosti, kde sa pravidelne menia 

dva objekty a určí člena postupnosti, ktorý nasleduje.  

U4: Rozhodne či daný objekt má/nemá danú vlastnosť. 

U3: Rozhodne, či daný objekt má alebo nemá súčasne tri dané 

vlastnosti (drevený červený kruh). 

U2: Rozhodne, či daný objekt má alebo nemá súčasne dve dané 

vlastnosti (malý zelený predmet). 

U1: Rozhodne, či daný objekt má alebo nemá danú vlastnosť.  

ČLOVEK A PRÍRODA 

VNÍMANIE 

PRÍRODY 

 U3: Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných 

znakov. 

U2: Samostatne triedi prírodné reálie podľa určeného kritéria. 

U1: S pomocou učiteľky triedi prírodné reálie podľa kritéria, ktoré 



 
 

 
 

určí učiteľka.  

RASTLINY 
 U3: Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny. 

U2: Pozoruje a porovnáva vybrané poľnohospodárske rastliny.  

U1: Vníma, že rastliny sú rôznorodé. 

U2: Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastlín. 

U1: Pozoruje klíčenie a rast rastliny.  

ŽIVOČÍCHY 
 U2: Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú rôzne druhy potravy. 

U1: S pomocou učiteľky pozoruje rozdiely v potrave, ktorú rôzne 

živočíchy pre svoj život potrebujú.  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

GEOGRAFIA 

A OKOLIA 

 U2: Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr.: rieku, 

ktorá preteká cez daný región, pohorie, či vodnú plochu.  

U1: Pozná a pomenuje aspoň jednu z najznámejších prírodných krás 

vo svojom regióne: rieku, vrch, jaskyňu, pohorie, jazero atď.  

ĽUDIA V BLÍZKOM 

A ŠIRŠOM OKOLÍ 

 Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov 

v triede, pozná mená učiteliek v triede. 

ĽUDSKÉ 

VLASTNOSTI 

 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných 

predpokladov. 

PROSOCIÁLNE 

SPRÁVANIE 

 Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným 

spôsobom. 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

KONŠTRUOVANIE  
 U3: Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel. 

U2: Samostatne vytvorí jednoduchý výrobok. 

U1: S pomocou učiteľky vytvorí jednoduchý výrobok.  

MATERIÁLY A ICH 

VLASTNOSTI 

 U2: Vymenuje rôzne prírodné materiály (napr.: kameň, drevo, 

uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.). 

U1: Rozpoznáva rôzne prírodné materiály.  

U3: Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

U2: Pomenuje základné vlastnosti predmetov. 

U1: Všíma si vlastnosti predmetov podľa opisu učiteľky. 

UŽÍVATEĽSKÉ 

ZRUČNOSTI 

 Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

  



 
 

 
 

UMENIE A KULTÚRA – HV, VV 

HUDOBNÁ 

VÝCHOVA 
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U4: Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam. 

U3: Realizuje rytmický sprievod, predohru, dohru k riekanke a piesni 

v podobe metra, rytmu, rytmického ostináta hrou na tele, hrou na 

Orffových hudobných nástrojoch alebo vokálnou rytmizáciou.  

U2: Rytmický deklamuje riekanky, spieva piesne v spojení so 

synchrónnou reprodukciou rytmu, rytmického ostináta hrou na tele 

(tl.pl.) alebo na Orffových hudobných nástrojoch.  

U1: Rytmicky deklamuje riekanky, spieva piesne v spojení 

s reprodukciou metra hrou na tele (tl.pl.) alebo na Orffových 

hudobných nástrojoch.  
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U3: Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby 

prostriedkami hudobnej dramatiky. 

U2: Využíva hudobné nástroje na dotvorenie atmosféry v hudobno – 

dramatických celkoch. 

U2: Využíva zvukomaľbu pri stvárnení mimo hudobného obsahu. 

U1: Deklamuje riekanky a spieva piesne v zmenenej farbe resp. v inej 

dramatickej situácii.  

U1: Vytvára dramatické melodické a rytmické hudobné fragmenty.  

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
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U4: Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete. 

U3: Vyjadruje súvislosti a vzťahy medzi zobrazenými prvkami. 

U2: Zobrazuje izolované predstavy. 

U1: Kreslí čmáranice.  
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) U2: Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety. 

U1: Sníma technikou frotáže rôzne povrchy. 

U1: Grafickými alebo maliarskymi prostriedkami vyjadruje zážitok 

z hudby. 

U1: Na základe asociácií vyjadrí chuťový vnem farby.   

ZDRAVIE A POHYB 

ZDRAVIE 

A ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 

U4: Má správne držanie tela v stoji a sede. 

U3: Uvedomuje si správne držanie tela v stoji a v sede a samo sa 

snaží zaujať správnu polohu. 

U2: Identifikuje rozdiely medzi chybným a správnym držaním tela 

v sede a v stoji.  

U1: Na základe pokynu učiteľky dokáže zaujať správne držanie tela 

v sede a v stoji.  

 

HYGIENA 

A SEBAOBSLUŽNÉ 

ČINNOSTI 

 

Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

Udržiava poriadok vo svojom okolí. 



 
 

 
 

POHYB 

A TELESNÁ 

ZDATNOSŤ 

 

U4: Ovláda skok znožmo a skok cez prekážky. 

U3: Ovláda skok znožmo cez prekážku, zvládne výskok na prekážku 

alebo za predmetom.  

U2: Ovláda skok z miesta znožmo, preskakuje prekážky počas behu.  

U1: Ovláda zoskok z vyvýšenej podložky (s dopomocou). 

U4: Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na 

jednej nohe, obrat okolo výškovej osi. 

U3: Ovláda poskoky na jednej nohe a obrat vo výskoku okolo 

výškovej osi.  

U2: Ovláda stoj na jednej nohe. 

U1: Vykoná obrat chôdzou okolo vlastnej osi.  

U3: Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

U2: Chápe dôležitosť /význam pravidiel v hrách. 

U1: Po upozornení rešpektuje pravidlá.  

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- praktické činnosti, zážitkové a kooperatívne učenie 

- kreslenie zvierat 

- maľovanie zvierat 

- modelovanie zvierat 

- pracovné listy 

- kreslenie na tému jar, maľovanie 

- vystrihovanie makiet, lepenie 

- zdravotné cvičenia 

- hudobno – pohybové hry 

- prezeranie kníh 

- nácvik básní 

- čítanie rozprávok 

- počúvanie rozprávok, príbehov 

- turistická vychádzka do prírody 

- pozorovanie ročného obdobia 

- vychádzka ku gazdovskému dvoru, pozorovanie domácich zvierat 

- námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry 

Učebné zdroje: 

- odborná literatúra, detská literatúra, časopisy, pracovné zošity, knihy pre deti, náučné 

slovníky, encyklopédie, materiálno – technické a didaktické pomôcky 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

APRÍL 

TEMATICKÝ CELOK: Slniečko sa zobudilo 

TÉMY TÝŽDŇA: Jarné zvyky – Veľká noc, Rozkvitnutá príroda, Počasie 

 

Charakteristika: Deti sa aktívne zapájajú do príprav prichádzajúcich sviatkov Veľkej noci. 

Zdobia triedu, maľujú vajíčka, rozprávajú o zvykoch a tradíciách, bližšie sa s nimi zoznamujú.  

V tomto tematickom okruhu sa zoznamujú s prvými kvitnúcimi jarnými kvietkami, 

rozkvitnutými stromami atď. pozorujú prírodu. Pozorujú často meniace sa „aprílové počasie“. Na 

vychádzke ku rybníku sa zoznamujú, aké zvieratká a kvietky rastú okolo neho. Poznávajú život 

vodných živočíchov a hmyz. 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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U3: Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám 

a vzťahom. 

U2: Formálne primeraným spôsobom vyjadruje svoje potreby 

a želania, svoj súhlas, nesúhlas, či vďačnosť.  

U1: Rozlišuje medzi neformálnou – komunikácia s deťmi a formálnou 

– komunikáciu s učiteľkou a inými dospelými.  
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U4: Rozumie spisovnej podobe jazyka. 

U3: V priebehu vzdelávacích aktivít používa spisovnú podobu jazyka.  

U2: S porozumením reaguje na špecifické inštrukcie v spisovnej 

podobe jazyka v rámci vzdelávacích aktivít.  

U1: S porozumením reaguje na spisovnú podobu reči v bežných 

komunikačných situáciách.  



 
 

 
 

PÍSANA REČ 
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U4: Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr.: udalosti deja, 

faktov, informácií a i.) 

U3: Odpovedá na otázky týkajúce sa miesta, času, zápletky 

a rozuzlenia deja; významu slov označujúcich abstraktné vlastnosti, 

pocity a želania postáv; reaguje na otázky týkajúce sa jazykových 

výrazových prostriedkov (použitých slovných spojení, nespisovných 

výrazov, archaizmov, neologizmov, žartovných slov a pod.); odpovedá 

na faktické otázky k informačným textom. 

U2: Odpovedá na otázky týkajúce sa kľúčových udalostí a postupnosti 

deja; otázky vyžadujúce kategorizáciu pojmy (triedenie postáv, javov 

a vecí podľa skupín, charakteristických vlastností, činností a funkcií); 

reaguje na otázky týkajúce sa obrazného pomenovania postáv 

(prívlastky, prirovnania, expresívne slová, zdrobneniny, citoslovcia, 

zvukomalebné slová).  

U1: Odpovedá na otázky týkajúce sa vlastných mien, názvov postáv 

a objektov, charakteristických vlastností a činností postáv; správne 

odpovede formuluje v jednoslovných a dvojslovných frázach 

a jednoduchých vetách. 

U4: Obsahy a zážitky z čítanie vyjadruje v dramatických 

a hudobno – pohybových činnostiach. 

U3: Udalosti, charakteristické prejavy a vlastnosti postáv z čítaných 

textov vyjadruje v dramatických aktivitách , bábkových hrách, 

nacvičených a improvizovaných činnostiach; prednesie naučený 

úryvok lyrického i prozaického textu. 

U2: Obsahy a zážitky z čítania stvárňuje v kresbe a iných výtvarných 

činnostiach, hudobno – pohybových  a pantomimických hrách.  

U1: Zážitky z čítania vyjadruje v jednoduchých pohybových etudách, 

napodobňovaním činností (chôdza, zvuky) opakovaním rytmických 

sekvencií pohybov a krátkych riekaniek.  
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U4: Rozčlení zvolené slová na slabiky. 

U3: Pomocou rytmického sprievodu samostatne vyčleňuje v slovách 

slabiky.  

U2: Pomocou rytmického sprievodu a pomocou učiteľky vyčleňuje 

v slovách slabiky 

U1: Pomocou rytmického sprievodu sleduje pravidelnú rytmickú 

štuktúru piesne alebo krátkeho literárneho útvaru.  

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb dlane a prstov. 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

ČÍSLA A VZŤAHY 
 U3: V obore od 1 – 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej 

postupnosti po číslo 10. 

U2: V obore od 1 – 10 pokračuje vo vymenovaní čísel od náhodne 

zvoleného čísla s čiastočnou pomocou.  

U1: V obore od 1 – 6 pokračuje od náhodného čísla v numerickej 

postupnosti po číslo 6.  

Pre dve skupiny určí kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa 



 
 

 
 

predmetov bez určovania počtu. 

Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov podľa 

zisteného počtu objektov v skupinách (do 10 prvkov v skupine). 

U1: Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov 

podľa zisteného počtu objektov v skupinách (do 6 prvkov v skupine).  

GEOMETRIA 

A MERANIE  

 U4: Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje krivú čiaru. 

U3: Nakreslí, rozlíši a pomenuje rovnú a krivú čiaru. 

U3: Modelovaním znázorní rovnú a krivú čiaru. 

U2: Nakreslí a rozšíri rovnú a krivú čiaru. 

U1: Nakreslí rovnú a krivú čiaru.  

U4: Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, 

kreslenie obrysov, či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na 

jednoduchej mape. 

U3: Využíva čiarový pohyb na spájanie dvoch bodov v rovine, na 

kreslenie ciest krivou a rovnou čiarou, na spájanie bodov do obrazcov, 

na kreslenie obrysov, na identifikáciu ciest v bludisku a labyrinte, na 

jednoduchej mape. 

U2: Využíva čiarový pohyb na spájanie dvoch bodov v rovine, na 

kreslenie ciest krivou a rovnou čiarou, na spájanie bodov do obrazcov, 

na kreslenie obrysov.  

U1: Využíva čiarový pohyb na spájanie dvoch bodov v rovine, na 

kreslenie ciest krivou a rovnou čiarou.  

LOGIKA 
 U3: Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo 

pravidla jednoduchú postupnosť. 

U2: Vytvorí (nakreslí) pomocou daných predmetov alebo obrázkov 

jednoduchú postupnosť s dodržaním daného pravidla. 

U1: Podľa vzoru vytvorí jednoduchú postupnosť objektov. 

U4: Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti 

(napr.: farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).  

U3: Roztriedi objekty na daný počet skupín bez určenia vlastností 

a spôsob triedenia zdôvodní.  

U3: Roztriedi objekty na dve a na tri skupiny na základe dvoch 

vlastností, roztriedi objekty na tri skupiny a viac skupín napríklad 

podľa farby, tvaru a veľkosti, určí vlastnosť roztriedených objektov. 

U2: Roztriedi objekty na dve a na tri skupiny na základe jednej alebo 

dvoch vlastností. 

U1: Roztriedi objekty na dve skupiny na základe určenej vlastnosti.  

ČLOVEK A PRÍRODA 

VNÍMANIE 

PRÍRODY  

 U2: Vymenuje ročné obdobia. 

U1: Pozoruje zmeny ročných období. 

RASTLINY  
 U2: Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

U1: Pozoruje rôznorodosť rastlinnej ríše.  

  U3: Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam 

ich konzumácie pre správnu životosprávu. 

U2: Uvedomuje si, že ovocie a zelenina pochádzajú z rastlín a človek 

ich získava pestovaním. 

U1: Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny.  



 
 

 
 

ŽIVOČÍCHY  
 U3: Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 

U2: Uvádza príklady rozdielnych a podobných znakov učiteľkou 

vybraných živočíchov. 

U1: Porovnáva živočíchy podľa pozorovateľných, učiteľkou určených 

znakov (napr.: povrch tela, spôsob pohybu a pod.). 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

DOPRAVNÁ 

VÝCHOVA 

 
U3: Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov 

cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, korčuliarov, 

kolobežkárov. 

U2: Pozná bezpečný spôsob pohybu cyklistu, korčuliara a kolobežkára 

a dopravné značky týkajúce sa cyklistov, kolobežárov, korčuliarov.  

U1: Pozná základné vybavenie pre cyklistu, korčuliara a kolobežkára 

povinné v cestnej premávke. (reflexné prvky, prilba atď.) 

ZÁKLADY ETIKY 
 Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na 

aktuálnu situáciu. 

ĽUDSKÉ 

VLASTNOSTI 

 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – 

pozitívne i negatívne. 

PROSOCIÁLNE 

SPRÁVANIE 

 V dialógu vie vypočuť iných (detí i dospelých). 

ČLOVEK A SVET PRÁCE  

MATERIALY A ICH 

VLASTNOSTI 

 
U3: Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní 

objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov. 

U2: Vhodne využíva či spracúva materiály pri tvorbe výrobkov. 

U1: Využíva a spracúva materiály podľa pokynov učiteľky.  

KONŠTRUOVANIE  
 

U2: Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. 

U2: Pomenuje základne vlastnosti predmetov.  

U1: Všíma si vlastnosti predmetov podľa opisu učiteľky.  

U3: Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný 

predmet.  

U2: S pomocou učiteľky zhotoví daný predmet podľa návrhu (schémy, 

náčrtu, predlohy). 

U1: Pri tvorbe predmetu postupuje podľa inštrukcií učiteľky.  

UŽÍVATEĽSKÉ 

ZRUČNOSTI 

 
U2: Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu 

alebo materiálu. 

U1: Podľa inštrukcií učiteľky používa náradie a nástroje pri príprave, 

úprave predmetu alebo materiálu.  

  



 
 

 
 

UMENIE A KULTÚRA  - HV,VV 

HUDOBNÁ 

VÝCHOVA 
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U4: Spieva piesne a riekanky.  

U3: Spieva piesne a riekanky v rozsahu d1 – h1 v primeranej intenzite 

so zreteľom na kolektívny spev, reaguje na dirigentské gesto, má 

správne spevácke držanie tela, správne tvorí tón a spieva v celom 

hlasovom rozsahu.  

U2: Spieva piesne a riekanky v rozsahu kvinty d1 – a1, vokálne 

dialogické hry na ozvenu, hry s dychom a hlasom, hry s hlasom 

a hlasové rozcvičky, hlasom imituje zvuky zvierat okolitého sveta. 

U1: Spieva v ambite od e1 – a1, vokálne dialogické hry na ozvenu. 
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 U3: Vyjadrí charakter piesni a hudby prirodzeným kultivovaným 

pohybom. 

U2: Pri hudobno – pohybových činnostiach uplatňuje kultivovaný 

pohyb. 

U1: Vyjadrí pohybom obsah a charakter piesne a riekanky. 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
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U4: Vystrihuje časti obrázkov. 

U3: Vystrihuje predkreslené tvary podľa obrysu. 

U2: Vystrihuje predkreslené tvary. 

U1: Spontánne strihá papier na menšie časti.  
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 U4: Kreslí postavu. 

U3: Kresbou vyjadruje hlavné časti postavy. 

U3: Postavu zvieraťa kreslí v horizontálnej polohe. 

U2: Kreslí schématickú postavu „panáka“ a zvieraťa. 

U1: Kreslí hlavonožca.  

ZDRAVIE A POHYB 

ZDRAVIE 

A ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 U3: Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia. 

U2: Uvádza rozdiel medzi tým, keď je zdravé a keď je choré.  

U1: S pomocou učiteľky vysvetlí, čo je choroba . 

HYGIENA 

A SEBAOBSLUŽNÉ 

ČINNOSTI 

 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, 

olovrant) používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní. 

  



 
 

 
 

POHYB A TELESNÁ 

ZDATNOSŤ 

 U3: Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov : stoj, 

drep, kľak, sed, ľah. 

U2: Vykoná samostatne podľa pokynov: stoj, sed, ľah. Na základe 

ukážky vykoná drep a kľak.  

U1: Na základe ukážky vykoná polohu alebo postoj: stoj, drep, kľak, 

sed, ľah.  

U4: Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

U3: Ovláda chôdzu hore a dole schodmi (strieda nohy), rozlišuje rôznu 

rýchlosť behu. 

U2: Ovláda správnu techniku behu s použitím paží. 

U1: Ovláda správnu techniku chôdze. 

U4: Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie.  

U3: Manipuluje s náčiním: chytanie. 

U2: Manipuluje s náčiním: hádzanie, kotúľanie, podávanie, odrážanie.  

U1: Manipuluje s náčiním: kotúľanie, podávanie.  

U3: Zvládne turistickú prechádzku. 

U2: Zvládne bez únavy a vyčerpania turistickú prechádzku (trvanie 

približne 2 hodiny). 

U1: Súvislou chôdzou zvládne krátku turistickú prechádzku 

(každodenné vychádzky).  

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- zážitkové učenie, kooperatívne učenie, praktické činnosti 

- kreslenie na tému Veľká noc, kreslenie na tému kvitnúcej prírody, kreslenie na tému 

vodného sveta 

- maľovanie 

- maľovanie vajíčok 

- zdobenie triedy 

- vystrihovanie, lepenie 

- pletenie korbáčov 

- zdravotne cvičenia 

- hudobno – pohybové hry 

- recitácia básní 

- hry so slovami 

- počúvanie rozprávok 

- spevácke a inštrumentálne činnosti 

- turistická vychádzka do prírody 

- vychádzka ku rybníku 

- námetové, konštruktívne, didaktické a dramatické hry 

Učebné zdroje: 

- detská literatúra, odborná literatúra, časopisy, encyklopédie, náučné slovníky, pracovné 

zošity, učebnice, materiálno – technické a didaktické pomôcky 

 



 
 

 
 

MÁJ 

TEMATICKÝ CELOK: Máj – lásky čas 

TÉMY TÝŽDŇA: Básnička pre mamičku, Rastliny – starostlivosť o rastliny, Slovensko moja 

vlasť, MDD – Hurá mám dnes sviatok  

 

 

Charakteristika: Deti sa aktívne zapájajú do príprav sviatkov – Deň matiek. Pripravujú k tejto 

príležitosti program pre svoje mamičky, vyrábajú darčeky. Poznávajú, opisujú a rozlišujú 

niektoré kvety, uvedomujú si význam starostlivosti o rastliny. Oboznamujú sa so Slovenskom, 

poznávajú hlavné mesto Slovenka, mestá, rieky, významné pohoria, vedia pomenovať svoje 

rodisko a niektoré štátne symboly. Deti sa aktívne zapájajú do prípravy osláv MDD. Poznávajú 

bližšie tento deň. 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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U4: Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými 

osobami – deťmi i dospelými. 

U3: Bezprostredne sa zapája do rozhovorov v triede, aktívne 

komunikuje s deťmi aj s učiteľkou.  

U2: Pri hrových aktivitách vyhľadáva spoločnosť detí, snaží sa 

nadviazať rozhovor s nimi na základe komentovania svojej hry alebo 

hry druhého dieťaťa.  

U1: Spontánne nadväzuje rozhovor s učiteľkou, v prípade potreby 

požiada o pomoc.  

U4: Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky 

a hláskové skupiny. 

U3: Vyslovuje správne slabikotvorné spoluhlásky (l/ĺ, r/ŕ). 

U2: Vyslovuje správne sykavky (s, c, z, dz, š, č, ž, dž). 

U1: Všíma si nesprávnu výslovnosť hlások u druhých detí a u seba, 

snaží sa vyslovovať zreteľne všetky hlásky.  



 
 

 
 

PÍSANÁ REČ 
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U4: Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu 

a dokáže predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať 

informácie z textu v prenesených situáciách a pod.  

U3: Na základe vedomostí a skúseností s čítaním predvída udalosti 

deja, domýšľa pokračovanie príbehu, formuluje očakávania, opisuje 

vlastné predstavy.  

U2: Chápe súvislosti medzi obsahom textov a spoločenskými 

konvenciami, rozlišuje medzi dobrým a zlým, posúdi správanie 

postáv, vyjadrí čo sa mu páči/nepáči.  

U1: Chápe súvislosti medzi obsahom textov a okolitým svetom, 

vlastnými skúsenosťami a prežívaním.  

U4: Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziu 

(básničkou)  a prozaickými žánrami. 

U3: Pozná a na požiadanie uvedie názov známej rozprávky, bájky 

alebo iného obľúbeného príbehu; vie primerane vysvetliť – opísať, čím 

sa líšia od básničiek.  

U2: Po prečítaní krátkeho literárneho útvaru rozhodne, či išlo 

o básničku alebo nie; pozná a na požiadanie prednesie krátku básničku 

(veršovanú riekanku, vyčítanku, hádanku). 

U1: Vníma a v skupinových hrách bezpečne rozpozná charakteristický 

rytmus viazaného veršovaného textu.  
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U5: Používa knihu správnym spôsobom. 

U4: Na vyzvanie vie ukázať, kde je „začiatok“ (titulná strana) knihy 

a kde je uvedený názov a autor knihy (identifikovať na titulnej strane 

text).  

U3: Pri spoločnom čítaní sleduje text (ak má k dispozícii text, prstom 

ukazuje smer čítania); na požiadanie ukáže v texte ľubovoľné slovo. 

U2: Odlíši v knihe text od ilustrácie, vyhľadá v knihe príbeh, ktorý 

chce „čítať“ a ukáže miesto, kde sa príbeh začína. 

U1: Keď vezme do ruky knihu, otočí ju do správnej polohy (orientuje 

sa pri tom na základe ilustrácií). 

U4: Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 

U3: K zadanému slovu priradí slovo, ktoré sa s ním rýmuje. 

U2: Pri práci s krátkym literárnym útvarom vyberie z textu slová, 

ktoré sa rýmujú. 

U1: Rozhodne, či dve vybrané slová (napríklad zo známej básne) 

znejú podobne (na začiatku alebo na konci slova).  

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

ČISLA A VZŤAHY 
 U4: V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov 

v skupine. 

U3: V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov 

v skupine a výsledok počítania jednoznačne vysloví.  

U2: V obore do 6 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine 

a výsledok počítania jednoznačne vyloví. 

U1: V obore do 4 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.  

U3: Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí 

skupinu na dve alebo tri skupiny s rovnakým počtom. 

U2: Bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí skupinu 



 
 

 
 

predmetov na 3 skupiny s rovnakým počtom a určí počet 

predmetov v každej skupine.  

U1: Bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí skupinu 

predmetov na 2 skupiny s rovnakým počtom a určí počet 

predmetov v každej skupine.  

GEOMETRIA 

A MERANIE 

 U4: Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, 

nad, pod, pred, za medzi, na (čom, kom) v (čom, kom), vpravo, 

vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka...) opíše polohu 

objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na 

umiestnenie predmetu na určené miesto. 

U3: Pomocou slov a slovných spojení vpredu, vzadu, hore, dole, pred, 

za, na, nad, pod, v, v rohu, v strede opíše polohu objektu a umiestni 

predmet podľa týchto pokynov. 

U3: Popíše zmenu polohy objektu. 

U3: Dá pokyn na umiestnenie predmetu v priestore a skontroluje 

správnosť riešenia. 

U2: Pomocou slov vpredu, vzadu, hore, dole, pred, za, na opíše polohu 

predmetu. 

U2: Na základe pokynov vpredu, vzadu, hore, dole, pred, za, na 

umiestni predmet. 

U1: Pomocou slov hore, dole v, na opíše polohu predmetu. 

U1: Na základe pokynov hore, dole, v, na umiestni predmet.  

U3: Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším 

zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví s pomocou slov 

s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší...). 

U2: Pri postupnom porovnávaní 3 predmetov určí najdlhší a najkratší, 

najvyšší a najnižší, najširší a najužší, najhrubší a najtenší objekt; 

výsledok vysloví pomocou slov s predponou naj-. 

U1: Pri postupnom porovnávaní 3 predmetov určí najdlhší a najkratší, 

najvyšší a najnižší objekt; výsledok vysloví pomocou slov 

s predponou naj-.  

LOGIKA 
 U3: Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo 

nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom 

odlišné alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou. 

U2: Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo obrázkov, 

kde sa pravidelne menia dva rôzne objekty. Objekty sa líšia farbou, 

tvarom alebo veľkosťou.  

U1: Pokračuje vo vytvorenej postupnosti dvojíc predmetov líšiacich sa 

farbou alebo veľkosťou.  

U4: Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou 

vlastnosťou, napr.: farba, tvar, veľkosť, materiál). 

U3: Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s dvoma danými 

vlastnosťami.  

U2: Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou. 

U1: Zo skupiny objektov vyberie objekty s jednou vlastnosťou.  

  



 
 

 
 

ČLOVEK A PRÍRODA 

VNÍMANIE 

PRÍRODY 

 
U3: Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

U2: Porovnáva prírodné javy, predmety, situácie, určuje podobnosti 

a odlišnosti. 

U1: Prezentuje svoje predstavy o prírodných javoch, predmetoch, 

situáciách.  

U2: Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.  

U1: Vymenuje príklady živých a neživých súčastí prírody.  

RASTLINY 
 U2: Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 

U1: Pozoruje životné prejavy rastlín (klíčenie a rast).  

ŽIVOČÍCHY 
 U2: Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.  

U1: Vie, že všetky živočíchy potrebujú vzduch, vodu a potravu.  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

GEOGRAFIA 

A OKOLIE 

 U2: Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr.: 

Vysoké Tatry alebo Dunaj. 

U1: Pozná a pomenuje niektoré prírodné krásy v okolí miesta 

bydliska.  

HISTÓRIA 

A OKOLIE 

 U2: Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, 

napr.: hrad, zámok. 

U1: Rozlišuje niektoré významné historické objekty svojho bydliska, 

prípadne blízkeho regiónu.  

NÁRODNÉ 

POVEDOMIE  

 U3: Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, 

hymna. 

U2: Oboznamuje sa so symbolmi Slovenskej republiky. 

U1: Počúva hymnu SR.  

U2: Pozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, 

napr.: Bratislavsky hrad, rieku Dunaj. 

U1: Oboznamuje sa s dominantami hlavného mesta Bratislavy, napr.: 

Bratislavský hrad, rieka Dunaj. 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

KONŠTRUOVANIE  
 U2: Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu. 

U1: S pomocou učiteľky pracuje podľa jednoduchého kresleného 

postupu. 

U3: Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel. 

U2: Samostatne vytvorí jednoduchý výrobok. 

U1: S pomocou učiteľky vytvorí jednoduchý výrobok.  

U2: Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov. 

U1: S pomocou učiteľky opisuje postup zhotovenia vybraných 

výrobkov.  

TECHNOLÓGIA 

VÝROBY 

 U2: Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých 

vybraných bežne používaných výrobkov. 

U1: Identifikuje, že človek získava suroviny na prípravu všetkých 

bežne používaných výrobkov z okolitej prírody.  

  



 
 

 
 

UMENIE A KULTÚRA – HV,VV  
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 U4: Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v ¾ takte. 

U3: Rytmicky deklamuje riekanky formou hry na ozvenu, formou 

dialógu či štafety. 

U2: Rytmizuje riekanky pri zmenenom tempe, dynamike, farebnej 

interpretácii. 

U1: Vokálne rytmizuje (deklamuje) riekanky kolektívne, individuálne, 

v skupinách.  
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U4: Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. 

U3:Zapamätá si sled pohybov v jednoduchej choreografii. 

U3: Zvláda prísunový krok do strán (jednokročka, dvojkročka), 

pérovanie, vytáčanie bokov, podupy, spájanie hry na tele s tanečným 

prvkom (tlieskanie do chôdze či prísunového kroku).  

U2: Zvláda tanečné prvky: chôdzu, chôdzu po špičkách, pochod, 

prísunový krok dopredu a dozadu, cval bokom, poskoky na jednej 

nohe a znožmo, točenie na mieste a točenie vo dvojici. 

U1: Spev spája s jednoduchými tanečnými prvkami v tanečných 

choreografiách.  

VÝTVARNÁ 
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  U2: Opíše obsah kresby. 

U1: Pomenuje kresbu.  
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 U3: Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru. 

U2: Rozlišuje, či umelecké dielo je obraz, socha, dizajn (predmet) 

a architektúra. 

U2: Zhodnotí, čo sa mu na umeleckom diele páči a čo sa nepáči. 

U1: Povie, či sa mu umelecké dielo páči alebo nepáči.  

ZDRAVIE A POHYB  

ZDRAVIE 

A ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 U3: Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. 

U2: Vysvetľuje dôležitosť pohybu pre správnu činnosti svalov, srdca 

a pod.  

U1: S pomocou učiteľky popisuje pohybové činnosti, ktoré rado 

realizuje. 

U3: Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 

U2: S pomocou učiteľky rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny.  

U1: Popisuje potraviny, ktoré má rado a ktoré nie a prečo. 

U4: Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

U3: Vie adekvátne reagovať v situáciách ohrozujúcich jeho zdravie 

(privolať pomoc). 

U2: Uvádza príklady skúseností so situáciami ohrozujúcimi zdravie.  

U1: S pomocou učiteľky popíše situáciu, kedy bolo ohrozené jeho 

zdravie (príklad zranenie alebo poštípanie hmyzom a pod.).  

  



 
 

 
 

POHYB A TELESNÁ 

ZDATNOSŤ 

 
U4: Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenie, preliezania. 

U3: Ovláda lezenie v podpore drepmo vpred a vzad. 

U2: Ovláda plazenie a preliezanie primeraných prekážok. 

U1: Ovláda lezenie vo vzpore kľačmo, pod lezie primeranú prekážku. 

U4: Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby 

a tanečné kroky na hudobný sprievod. 

U3: Ovláda poskoky na jednej nohe a obrat vo výskoku okolo 

výškovej osi. 

U2: Ovláda stoj na jednej nohe. 

U1: Vykoná obrat chôdzou okolo vlastnej osi.  

U3: Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

U2: Chápe dôležitosť/význam pravidiel v hrách. 

U1: Po upozornení rešpektuje pravidlá. 

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- praktické činnosti, kooperatívne učenie, zážitkové učenie 

- kreslenie na témy deň matiek, kvety, hmyz,  

- maľovanie 

- modelovanie 

- vyrábanie darčekov pre mamičky 

- príprava programu pre mamičky 

- recitácia básni 

- spevácke činnosti 

- inštrumentálne činnosti 

- počúvanie rozprávok a príbehov 

- zdravotné cvičenia 

- turistická vychádzka do prírody 

- starostlivosť o prírodu 

- piknik v prírode 

- pozorovanie a poznávanie kvetov a hmyzu 

- konštruktívne, dramatické, didaktické a námetové hry 

Učebné zdroje: 

- odborná literatúra, detská literatúra, encyklopédie, slovníky, pracovné zošity, učebnice, 

časopisy, materiálno – technické a didaktické pomôcky 



 
 

 
 

JÚN 

TEMATICKÝ CELOK: Detské radovánky 

TÉMY TÝŽDŇA: Malí výskumníci, Letné radovánky, Cesta okolo sveta, Ahoj škôlka, škola 

volá 

 

Charakteristika: Deti sa aktívne zapájajú do prípravy osláv MDD. Poznávajú bližšie tento deň. 

Na základe priameho pozorovania určujú ročné obdobie leto. Pozorujú zmeny v prírode v tomto 

období, opisujú typické znaky leta. Na záver sa lúčia s MŠ. 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 
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U4: Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu. 

U3: Pri rozhovore zotrváva v téme komunikácie, kladie doplňujúce 

otázky v súlade s témou komunikácie.  

U2: V dialógu získava slovo primeraným spôsobom. 

U1: Počúva, keď niekto druhý dostane slovo a hovorí. 

 



 
 

 
 

PÍSANÁ REČ 
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U3: Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

U2: Pomocou ilustrácií reprodukuje dôležité udalosti prečítaného 

príbehu, sústredí sa pri tom aj na charakteristiku postáv a ich konanie 

v príbehu, na zmysluplnú nadväznosť udalostí deja.  

U1: Pomocou ilustrácií a s pomocou učiteľky reprodukuje dôležité 

udalosti prečítaného textu.  

U4: Obsah a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach. 

U3: Udalosti, charakteristické prejavy a vlastnosti postáv z čítaných 

textov vyjadruje v dramatických aktivitách, bábkových hrách, 

nacvičených a improvizovaných činnostiach; prednesie naučený 

úryvok lyrického i prozaického textu.  

U2: Obsahy a zážitky z čítania stvárňuje v kresbe a iných výtvarných 

činnostiach, hudobno –pohybových a pantomimických hrách. 

U1: Zážitky z čítania vyjadruje v jednoduchých pohybových etudách, 

napodobňovaním činností (chôdza, zvuky), opakovaním rytmických 

sekvencií pohybov a krátkych riekaniek.  

U4: Vie primeranie vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi 

a skutočnými príbehmi zo života. 

U3: S postupujúcim vývinom myslenia, poznávania sveta a chápania 

funkcií písanej reči, rozlišuje medzi svetom literárnej fikcie a reality; 

orientuje sa v knižnici, podľa záujmu a potreby siaha po 

encyklopédiách, rozprávkových knihách, po príbehoch zo života,, vie 

povedať čím sa líšia.  

U2: Sprievodné reakcie pri čítaní sú čoraz diferencovanejšie, 

v závislosti od žánra, čitateľských skúseností, vynárajúcich sa 

preferencií a záujmov.  

U1: Nerozlišuje medzi fikciou a realitou, fantazijné príbehy prežíva 

ako skutočné, ich počúvanie môže byť sprevádzané autentickými 

emočnými reakciami.  

U4: Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam 

jednoduchých slovných spojení. 

U3: Chápe a vlastnými slovami vysvetlí význam rôznych ustálených 

slovných spojení a frazeologizmov.  

U2: Chápe význam bežných výrazových prostriedkov detskej 

literatúry (zdrobneniny, citoslovcia, metafory, hyberboly a i.). 

U1: Chápe význam jednoduchých prirovnaní, obrazných pomenovaní 

a prívlastkov. 
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U4: Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho 

literárneho útvaru rytmickým sprievodom. 

U3: Pomocou rytmického sprievodu samostatne vyčleňuje v slovách 

slabiky. 

U2: Pomocou rytmického sprievodu a pomocou učiteľky vyčleňuje 

v slovách slabiky. 

U1: Pomocou rytmického sprievodu sleduje pravidelnú rytmickú 

štruktúru piesne alebo krátkeho literárneho útvaru.  

  



 
 

 
 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

ČÍSLA A VZŤAHY 
 U4: V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov 

s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu 

s určeným počtom. 

U3: V obore do 10 vytvorí skupinu ľubovoľných a určených 

predmetov s požadovaným počtom a oddelí zo skupiny skupinu 

predmetov s ľubovoľným a určeným počtom.  

U3: Rozhodne o nemožnosti vytvorenia požadovanej skupiny. 

U2: Vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom v obore do 6 a na 

pokyn oddelí zo skupiny skupinu s daným počtom predmetov.  

U1: Vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom v obore do 4.   

U3:  obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet 

predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určením 

počtom. 

U2: Pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov 

v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom – 

v obore do 6.  

U1: Pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov 

v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom – 

v obore do 4.  

GEOMETRIA 

A MERANIE 

 U4: Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku 

valec. 

U3: Identifikuje zrakom a hmatom kocku, guľu, valec, pomenuje 

kocku, guľu, valec, vymodeluje guľu a valec.  

U2: Identifikuje zrakom a hmatom kocku a guľu, pomenuje kocku 

a guľu, vymodeluje guľu.  

U1: Identifikuje zrakom kocku a guľu, pomenuje (ej keď jazykovo 

nepresne) kocku a guľu.  

U4: Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

U3: Približne nakreslí kruh, štvorec, trojuholník. 

U2: Približne nakreslí kruh, štvorec.  

U4: Opíše polohu predmetu v usporiadanom rade a umiestni 

v ňom predmet podľa týchto pokynov.  

U3: Pomocou slov a slovných spojení prvý, druhý, tretí, štvrtý, 

posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za, opíše polohu 

predmetu v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa 

týchto pokynov, resp. vytvorí usporiadaný rad.  

U3: Popíše zmenu polohy predmetu v usporiadanom rade. 

U2: Pomocou slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, pred, za 

umiestni predmet do usporiadaného radu, resp. vytvorí usporiadaný 

rad. 

U1: Pomocou slov prvý, posledný, pred, za opíše polohu predmetu 

v usporiadanom rade.  

U1: Pomocou pokynov prvý, posledný, pred, za umiestni predmet do 

usporiadaného radu. 

  



 
 

 
 

PRÁCA 

S INFORMÁCIAMI 

 U4: Na niektorej z dostupných  digitálnych pomôcok (podľa 

možností konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne 

vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. 

U3: Naprogramuje digitálnu hračku (Bee - Bot) tak, aby prešla 

stanovenú trasu aj s prekážkami, zástavkami, alebo aby prešla 

stanovenú trasu v opačnom poradí. Naprogramuje digitálnu hračku 

(napr.: Bee - Bot) tak aby zopakovala prejdenú trasu. 

U2: Naprogramuje digitálnu hračku ( napr.: Bee - Bot, resp. podľa 

podmienok materskej školy) tak, aby prešla stanovenú trasu aj 

s prekážkami. 

U1: Naprogramuje digitálnu hračku (napr.: Bee - Bot...) podľa 

predpisu, návodu. 

ČLOVEK A PRÍRODA 

ŽIVOČÍCHY 
 U2: Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi 

živočíchmi v spôsobe ich pohybu. 

U1: S pomocou učiteľky pozoruje rozdiely medzi živočíchmi 

v spôsobe ich pohybu v prostredí.  

NEŽIVÁ PRÍRODA 
 U2: Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy, človeka. 

U1: Opisuje, ako človek využíva vodu, na čo všetko ju potrebuje.  

U2: Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať 

prítomnosť vzduchu. 

U1: Vie, že vietor je pohybujúci sa vzduch.  

PRÍRODNÉ JAVY 
 U3: Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich 

fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo 

a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, 

rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb). 

U2: Pozoruje a opíše vybrané prírodné javy a s pomocou učiteľky 

vytvára z pozorovania záver (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie 

a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).  

U1: Pozoruje vybrané prírodné javy prostredníctvom postupov, ktoré 

vytvára učiteľka (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, 

vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb). 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

ORIENTÁCIA V 

OKOLÍ 

 U2: Uvedie adresu svojho bydliska. 

U1: Pozná miesto svojho bydliska.  

U4: Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel na 

ktorý slúžia (napr.: obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia 

a iné podľa lokálnych podmienok. 

U3: Rozlišuje dedinu a mesto prostredníctvom významných budov 

(obchod, kostol, pošta, športové, nákupné centrá a iné verejné 

inštitúcie).  

U2: Pomenuje budovy verejných inštitúcií a služieb v mieste bydliska 

(napr.: pošta, polícia, obchod, lekárska ambulancia).  

U1: Pozoruje významne budovy v mieste bydliska. 

HISTÓRIA OKOLIA 
 U4: Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych 

podmienok. 

U3: Aktívne sa zúčastňuje osláv sviatkov a rozumie ich podstate. 



 
 

 
 

U2: Pozná niektoré tradičné regionálne zvyky. 

U1: Vníma atmosféru regionálnych sviatkov, osláv.  

PROSOCIÁLNE 

SPRÁVANIE 

 Nenásilne rieši konflikt. 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

MATERIÁLY A ICH 

VLASTNOSTI 

 U2: Vymenuje rôzne prírodné materiály (napr.: kameň, drevo, 

uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.). 

U1: Rozpoznáva rôzne prírodné materiály.  

U3: Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 

U2: Pomenuje základné vlastnosti predmetov. 

U1: Všíma si vlastnosti predmetov podľa opisu učiteľky.  

UŽÍVATEĽSKÉ 

ZRUČNOSTI 

 Manipuluje z drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

U2: Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj 

elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade. 

U1: S pomocou učiteľky používa rôzne predmety dennej potreby 

v domácnosti a aj vybrané pracovné nástroje.  

UMENIE A KULTÚRA  - HV,VV 

HUDOBNÁ 

VÝCHOVA 
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U3: Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom 

alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami. 

U2: Verbálne charakterizuje emocionálne rozdielne typy hudby, 

vyjadrí mimo hudobné predstavy verbálne, pohybom, dramaticky, 

výtvarne a pod.  

U1: Reaguje na počúvanú hudbu pohybom.  
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U4: Imituje pohyb v hudobno – pohybových hrách. 

U3: Zvláda jednoduchý rytmický pohyb a jednoduché pohybové 

vyjadrenie rytmu. 

U2: Zvláda hudobno – pohybové hry so spevom, dodržiava v nich 

jednoduché pravidlá, zvláda elementárnu podobu hry na tele. 

U1: Vie imitovať pohyb v hudobno – pohybových hrách so spevom.  

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
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 U2: Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar. 

U1: Na základe asociácií priraďuje neurčitému tvaru význam. 
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l U3: Reaguje výtvarnými prostriedkami na umelecké dielo. 

U2: Reaguje výtvarnými prostriedkami na námet výtvarného diela 

s uplatnením rôznych výtvarných techník. 

U2: Interpretuje dielo prostredníctvom iných umeleckých 

vyjadrovacích prostriedkov (pohyb, hudba a iné). 

U1: Hrá sa s prvkami umeleckého diela.   

 



 
 

 
 

ZDRAVIE A POHYB  

ZDRAVIE 

A ZDRAVÝ 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia 

(napr.: nekýcham na druhého) a vzniku zubné kazu (čistím si 

zuby) 

U3: Opíše prevenciu prenesenia infekčného ochorenia.  

U2: Opíše prevenciu vzniku zubného kazu. 

U1: Používa pravidlá prevencie vzniku zubného kazu a prenesenia 

infekčného ochorenia.  

HYGIENA 

A SEBAOBSLUŽNÉ 

ČINNOSTI 

 Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

Udržiava poriadok vo svojom okolí. 

POHYB A TELESNÁ 

ZDATNOSŤ 

 U4: Ovláda skok znožmo a skok cez prekážky. 

U3: Ovláda skok znožmo cez prekážku, zvládne výskok na prekážku 

alebo za predmetom. 

U2: Ovláda skok z miesta znožmo, preskakuje prekážky počas behu. 

U1: Ovláda zoskok z vyvýšenej podložky (s dopomocou). 

U4: Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej 

nohe, obrat okolo výškovej osi. 

U3: Ovláda poskoky na jednej nohe a obrat vo výskoku okolo 

výškovej osi. 

U2: Ovláda stoj na jednej nohe. 

U1: Vykoná obrat chôdzu okolo vlastnej osi.  

U3: Zvládne turistickú vychádzku. 

U2: Zvládne bez únavy a vyčerpania turistickú prechádzku (trvanie 

približne 2 hodiny). 

U1: Súvislou chôdzou zvládne krátku turistickú prechádzku 

(každodenné vychádzky).  

 

Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti: 

- kreslenie, maľovanie, modelovanie na aktuálnu tému  

- vystrihovanie a lepenie 

- zdravotné cvičenia 

- hudobno – pohybové hry 

- nácvik a recitácia básní 

- spevácke činnosti 

- počúvanie rozprávok, príbehov a hudby 

- turistická vychádzka do prírody 

- námetové, didaktické, konštruktívne a dramatické hry 

Učebné zdroje: 

- detská literatúra, encyklopédie, náučné slovníky, odborná literatúra, učebnice, časopisy, 

pracovné zošity, materiálno – technické a didaktické pomôcky 

 

  



 
 

 
 

 

4 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DIEŤAŤA SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO – VZDELÁVACIMI POTREBAMI 

  

 Dieťa so zdravotným znevýhodnením sa vzdeláva v našej materskej škole podľa 

individuálneho programu vypracovaného zástupkyňou materskej školy v spolupráci s externým 

liečebným pedagógom PaedDr. Alenou Hanuskovou pôsobiacou v Centre špeciálno – 

pedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím. 

 Dieťa navštevuje v materskej škole triedu Lienky a je začlenené medzi intaktné deti. 

Výchovno – vzdelávacia činnosť je rovnaká ako pre ostatné deti, zapája sa do činností spolu 

s deťmi, pedagogický zamestnanci pristupujú k dieťaťu individuálne a podľa potrieb a záujmov. 

Vzdelávanie a výchova prebieha podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu 

s prihliadnutím a oslobodením dieťaťa od oblasti Zdravie a pohyb. Dieťa ma vytvorení 

bezbariérový prístup v triede, spálni, šatni a ostatných priestoroch materskej školy.   

 

4.1 Špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby: 

 

 Vytvorenie individuálneho vzdelávacieho programu 

 Vyhradené miesto v triede materskej školy  

 Špeciálne pomôcky a materiály vytvorené pedagogickými zamestnancami 

 Pracovné tempo prispôsobené osobitostiam a potrebám dieťaťa 

 Zapojenie dieťaťa do aktivít a činnosti spolu s intaktnými deťmi v priebehu celého dňa 

 Individuálny prístup zo strany pedagogických zamestnancov, prevádzkových zamestnancov, 

vedúcich pedagogických zamestnancov 

 Spolupráca so zákonným zástupcom ako aj s externým liečebným pedagógom 

  



 
 

 
 

5 NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN V PREVENCIÍ OBEZITY 

 NA ROKY 2015 - 2025 

  

Naša materská škola je umiestnená v príjemnom prostredí vidieka a preto sa snažíme 

využiť dostupné podmienky a krásy prírody, ktoré sa nám ponúkajú. Na základe podmienok 

našej materskej školy organizujeme pravidelné, príležitostné a podujatia a aktivity, ktoré sú 

zamerané na vychádzky a aktivity v prírode, šport, turizmus, zdravý životný štýl, zdravie 

a pohyb. Do aktivít zapojiť deti podľa ich záujmov, prihliadať na ich vekové a individuálne 

potreby a viesť ich k aktívnemu využitiu voľného času.  

V školskom vzdelávacom programe „Zvedavá Lienka“ sú zaradené tematické celky ako 

napr.: MŠ a jej okolie, Jeseň v prírode, Zimné radovánky, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, 

MDD – Hurá mám dnes sviatok, Slovensko moja vlasť, Cesta okolo sveta, Letné radovánky. 

Spomenuté tematické celky sú zamerané na spoznávanie, osvojovanie a upevňovanie si 

poznatkov o ľudskom tele, zdravom životnom štýle, zdraví, taktiež vedieme deti k turistike 

a vychádzkam v prírode v spojení s oboznamovaním sa a spoznávaním prírody, stromov, našej 

vlasti. Medzi príležitostné podujatia a aktivity môžeme zaradiť súťaže, športové a loptové hry 

v jarných a letných mesiacoch. V zime vedieme deti k zimným športom ako sánkovanie, 

korčuľovanie, stavanie snehuliaka, vychádzky v zasneženej krajine a pod.  

Dbať na správne stravovacie a hygienické návyky u detí. Viesť k vytvoreniu si správnych 

stravovacích návykov, spolupracovať s rodičmi a tak vytvoriť osvetu dôležitosti zdravia 

a zdravého životného štýlu. Upozorniť rodičov na vysoký výskyt obezity a upriamiť pozornosť 

na zdravý životný štýl, pitie čistej vody a nesladených nápojov, zaraďovať do jedálnička detí 

viac ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, cestovín a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITY A PODUJATIA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÝCH DNÍ 

MESIAC MEDZINÁRODNÝ 

DEŇ 

DÁTUM AKTIVITY /PODUJATIE 



 
 

 
 

S
E

P
T

E
M

B
E

R
  

DEŇ PRVEJ 

POMOCI 

8.september Deň prvej pomoci bude prebiehať v našej materskej 

škole, ukážka prvej pomoci, aktivity, súťaže s tým 

spojené. Na záver prezentácia, v ktorej sa 

oboznámia so zásadami prvej pomoci, telefónnymi 

číslom 112 a pod. Vyhodnotenie a udelenie 

odznakov „Malý záchranár.“  

O
K

T
Ó

B
E

R
  

DEŇ JABLKA 

16. október Deň Jablka bude prebiehať v spolupráci so 

základnou školou. Deti si prinesú jabĺčko a bude 

súťaž o najväčšie jablko. Pripravené budú rôzne 

súťaže pre deti z materskej školy. Počas celého dňa 

sa budú aktivity a činnosti niesť v duchu zdravia 

a ovocia. Na koniec výstavka na spoločnej chodbe.  

N
O

V
E

M
B

E
R

 

DEŇ BEHU 
4.november Podujatie organizované spolu s rodičmi, ktorí sa 

zapoja do súťaže „Beh do kopca“ spolu so 

svojimi deťmi. Vyhodnotenie a ocenenie detí za 

beh.  

M
A

R
E

C
 

DEŇ VODY 
22. marec Deň vody – pripomenutie dôležitosti vody pre 

nás, prírodu a živočíchy. Zapojenie sa do aktivít 

a pokusov s vodou – Malí výskumníci.  

A
P

R
ÍL

 DEŇ ZDRAVIA 

DEŇ ZEME 

7. apríl 

22. apríl 

V spolupráci s rodičmi zabezpečiť pre deti „Deň 

zdravia.“ Ukážka zdravotného cvičenia na 

školskom ihrisku, detská zumba, športové 

a súťaživé hry. Mamičky zabezpečia zeleninové 

a ovocné šaláty pre deti.  

M
Á

J
 

DEŇ RODINY 

 

 

 

 

 

 

DEŇ MLIEKA 

 

 

 

ŠPORTOVÝ 

VYZÝVACÍ DEŇ 

15. máj 

15. máj 

17. máj 

27. máj 

Spoločné stretnutie rodičov a ich detí v MŠ, rodičia 

budú mať možnosť návštevy materskej školy, zapoja 

sa do spoločných aktivít a uvidia jeden deň prácu 

svojich detí. Spoločné hry, rozcvička, vychádzka na 

blízky kopec, športové a tímové hry na školskom 

ihrisku. Deti rodičom ukážu svoje práce a strávia 

tento deň spolu so svojimi rodičmi v škôlke.  

 

Exkurzia na poľnohospodárske družstvo Látky, 

deti uvidia ako sa získava, spracúva mlieko, kto 

všetko pracuje na družstve a o čo všetko sa 

pracovníci musia starať.  

 

Zaradenie športových aktivít a súťaží počas 

celého dňa, desiata zameraná na zdravý životný 

štýl (ovocie, zelenina, pitný režim – nesladené 

nápoje).  



 
 

 
 

J
Ú

N
 

MEDZINÁRODNY 

DEŇ DETÍ 

 

DEŇ ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

 

 

 

 

 

DEŇ PIKNIKOV 

1. jún 

 

 

5. jún 

 

 

 

 

 

18. jún 

Výlet na Ski centrum Košútka, spojený 

s turistikou, športovými hrami a zúčastnením sa 

lanovej dráhy pre deti.  

 

Pochopiť dôležitosť životného prostredia a význam 

pre človeka. Zber odpadkov po dedine, vytvorenie 

odpadkových košov a učiť deti separovať odpad. 

Neubližovať a neničiť prírodu. Zamerať na 

praktické činnosti a priame pozorovanie.  

 

Turistika spojená s piknikom, zameraná na 

pohyb, športové hry a zdravé stravovanie.  

  

  

 

 

 


