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Vzdelávacia 

oblasť 

 

Predmety 

Počet hodín 

5. ročník 
Poznámky 

 

Jazyk a  

komunikácia 

Slovenský jazyk 5  

1. cudzí jazyk 3  

2. cudzí jazyk 1  

 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 +1  

Informatika 1 
Žiaci sú spojení so VI. roč. 

 

Človek a spoločnosť Dejepis 1+1 
Žiaci sú spojení so VI. roč. 
 
 

Geografia 2 
 

Žiaci sú spojení so VI. roč. 
 

Občianska výchova   

 

Človek a príroda 

Biológia 
2 

Žiaci sú spojení so VI. roč. 
 

Fyzika  

 
 

Chémia  
 

 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

Náboženská výchova 1 

Spájajú sa so VII. roč. 

 

Človek a svet práce 

Svet práce 
 

 

 Technika 1  

 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 Žiaci sú spojení so VI. roč. 

Hudobná výchova 1 
Žiaci sú spojení so VI. roč. 

 Výchova umením 

 
  

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 2 
Žiaci majú spoločné hodiny 

D a CH pre nízky počet ž. v 

triede 

Spolu  27 / 24 +3/  

Poznámka: 

Okrem predmetov matematika, slovenský  jazyk a cudzie jazyky sa žiaci z dôvodu nízkeho 

počtu v triede  spájajú na ostatných predmetoch vo výchovno-vzdelávacom procese so žiakmi 

VI. roč.  

Školský plán pre  v 5. ročníku 
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Charakteristika výstupov žiakov 5. ročníka 

Žiaci v piatom ročníku prechádzajú náročným obdobím, pretože prichádzajú z 1. stupňa a mení 

sa im spôsob výučby viacerými vyučujúcimi.  

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

zázemie na získanie požadovaných výstupov. 

1. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, 

na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v prvých 

týždňoch septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na kurz zameraný na 

sebahodnotenie. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje 

silné a svoje slabé stránky. 

 

Realizácia: 

V prvom septembrovom týždni 4- hodinový kurz s triednym učiteľom na tému ako odbúrať 

trému, stres, zlé návyky pri učení, vytvorenie pozitívnej klímy školy. 

 

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

 

Realizácia : 

 kurz: Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc – 5 hodín na konci školského roka 

 

3. Ďalším cieľom je vypestovať v žiakoch  zodpovednosť za vlastné učenie, poskytnúť 

im príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s ich reálnymi 

možnosťami.  

Realizácia: 

V rámci mediálnej výchovy začlenia do vyučovania slovenského jazyka, informatiky 

a výtvarnej výchovy pripravia žiaci v priebehu  školského roka projekt „ Ročenka triedy“. Bude 

obsahovať vlastné práce každého žiaka triedy v jeho najbližšej forme: výtvarné práce, slohové 

práce, projekty, fotodokumentáciu zo spoločných akcií a pod. spoločne je upravia, vytlačia 

a zviažu, prípadne formou prezentácie predvedú rodičom a žiakom. 

 

Školský vzdelávací program pre  5. ročník 
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Ciele 5. ročníka  

a) vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného slohového útvaru/žánru, 

slohového postupu, jazykového štýlu 

b) adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

c) naučiť sa komunikovať v cudzom jazyku, 

d) vedieť počítať do milión 

e) ovládať počtové výkony s prirodzenými a desatinnými číslami bez obmedzenia 

f) vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedanie ročných období a uviesť dôsledky 

pohybov Zeme na prírodné procesy 

g) zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky 

h) rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor 

i) vedieť sa orientovať na mape, poznať rozloženie a charakteristiku svetadielov 

a vybraných miest na zemi 

j) získať základné zručnosti v IKT 

k) vytvárať textové dokumenty s použitím obrázkov a tabuliek 

l) získať základné zručnosti pre ďalšie vzdelávanie 

m) poznať rôzne formy vyjadrovania myšlienok, skúsenosti a emócií 

n) rozumieť a vysvetliť pojmy: sebapoznanie, sebaúcta, sebaovládanie, poznať a vedieť 

pomenovať svoje silné a  slabé stránky 

o) objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov 

p) poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka 

q) rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovaní jednoduchých 

správ z pozorovaní 

r) vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov 

s) poznať nové netradičné športy 

 

Vychádzajúc z obsahu vzdelávania v Štátnom vzdelávacom programe a v Školskom 

vzdelávacom programe sme na dosiahnutie cieľov a získanie kľúčových kompetencií žiakov 

vybrali tieto okruhy učiva: 

Človek a komunikácia 

Významová rovina jazyka 

Rozprávací slohový postup 

Literárne žánre 

Moja rodina 

Voľný čas a záľuby 

Škola 

Zvyky a sviatky 

Priestor a čas  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

6 
 

Povrch Zeme svetadiely a oceány 

Pamiatky v priestore a čase 

Človek v pohybe 

Pamäť ľudstva 

Mapa, glóbus 

Poznávanie sveta 

Životný priestor, príroda a človek 

Ochrana prírody 

Riešenie úloh z praxe 

Geometria 

Numerické základy s prirodzenými číslami a desatinnými číslami 

Umenie 

Poznanie a pozitívne hodnotenie seba a druhých 

Pohyb a, športové hry  
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Povinné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 štvrťročné písomné práce z matematiky 

 predpísané diktáty a písomné práce zo slovenského jazyka, 

 prednes 2 textov poézie alebo prózy 

 čitateľský denník (2 rozprávky a 2 povesti) 

 vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov, 

 prezentácie ľudovej témy z cudzieho jazyka a jedného zvoleného predmetu žiakov, 

 ústna odpoveď minimálne raz za polrok – dejepis, geografia, biológia 

 praktické cvičenie z biológie minimálne jedenkrát za rok 

 zostavenie rodokmeňa svojej rodiny 

 test pohybovej výkonnosti. 

 

Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu: 

 príspevky do školského rozhlasu 

 výsledky zo súťaží, 

 zapojenie sa do školského projektu 

 účasť na olympiáde / matematickej, geografickej, náboženskej/ 

 návšteva knižnice, štúdium literatúry 

 nástenka triedy, vypracovať a prezentovať projekt na zadanú tému 

 čistota areálu a triedy 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiace portfólio v 5. ročníku 
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Obsahujú: 

 

1. Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania 

2. Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie 

s inými predmetmi. 

4. Požiadavky na výstup. 

5. Metódy a formy práce – stratégia vyučovania. 

6. Učebné zdroje – sú zdrojom informácií pre žiakov a učiteľov. Sú to učebnice, odborná 

literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky, 

metodické príručky apod... 

7. Hodnotenie predmetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 
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UČEBNÉ  OSNOVY ISCED2 

DEJEPIS 

Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Predmet :  DEJEPIS 

Ročník: piaty 

Časový rozsah výučby:  2 hodiny /týždenne ( 66hod/rok) Vyučovaciemu 

predmetu bola  hodinová dotácia navýšená o1 hodinu  bez rozšírenia obsahu. 

Využitie a navýšenie hodín 

- na prehĺbenie a lepšie zvládnutie vzdelávacieho štandardu uvedeného v iŠVP. 

Vyučovací predmet sa vyučuje v spojenej triede spolu so 6. ročníkom. 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých 

osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických 

skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, 

javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i 

celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom 

dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho 

konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo 

základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.  

V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 

20. storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských 

javov i problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti 

ako súčasti rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v 

ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a 

rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a 

spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. 

Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Žiaci  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore,  

 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu,  

 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, 

javov, procesov z národných a svetových dejín,  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

10 
 

 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí,  

 získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských 

historických písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní 

týmto prameňom klásť primerane adekvátne otázky,  

 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať 

kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i 

školského dejepisu v demokratickej spoločnosti.  

 osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v 

mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou. 

 

3. Kľúčové kompetencie 
 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s 

riešením základných operácií:  

 

s historickým časom  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne, 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,  

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti.  

s historickým priestorom  

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti v historickom priestore,  

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy 

človeka, spoločnosti.  

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním  

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,  

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 

znakov,  

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,  

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,  

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,  

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj.  

 

Žiaci aplikujú svoje otázky v nových situáciách, v skúmateľských postojoch a pracovných 

postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, 

grafických a hmotných prameňoch – stopách po minulosti 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, mapy, 

grafu, diagramu,  

 pri vytvorení plánu skúmania, napríklad fotografie, historického obrazu,  

 pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja 

pomocou zmyslov, v múzeu, archíve,  
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 pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na 

karikatúre, verbálneho textu.  

pri vyhľadávaní relevantných informácií  

 z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov 

kombinovaných,  

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, 

časopisov, z webových stránok,  

 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie.  

pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  

 vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z internetu,  

 organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových pojmov, 

pamäťových máp, obrazového materiálu,  

 porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať staré a nové, čo sa 

zmenilo a čo sa nezmenilo,  

 rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom 

karikatúry, legendy, povesti, spomienky,  

 zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do tabuľky, 

grafu, diagramu,  

 kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením viacerých 

webových stránok na jednu tému.  

pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do tabuľky, 

do schém, rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad určovaním kľúčových 

pojmov, postupným vymedzovaním, historických pojmov v texte, zostavovaním 

pojmov do pamäťovej mapy,  

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad 

prostredníctvom chronologickej tabuľky,  

 vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad overovaním historických faktov,  

 tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového materiálu, 

plagátu, letáku, nákresu, kresby.  

 

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Tematický celok Človek v premenách priestoru a času 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 použiť správne pojmy, ktoré súvisia s 

tokom času, 

 zakresliť  na  časovú priamku časové  

kategórie od blízkych  po vzdialené, 

 preskúmať okolie svojho bydliska, 

 rozpoznať staré od nového 

 rozpoznať, čo sa zmenilo za posledný 

rok jeho života, 

 zaznamenať rozprávanie rodinných 

príslušníkov o minulosti, 

 

 

minulosť, prítomnosť, budúcnosť 

deň, mesiac, rok, dátum, letopočet 

kalendár 

desaťročie, storočie, tisícročie 

bydlisko, obec, región, Slovensko 

rodinný album, fotografia 

 

generácia, rodostrom 
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 rozlíšiť jednotlivé generácie vo svojej 

rodine, 

 rozlíšiť jednotlivé druhy historických 

prameňov, 

 rozpoznať rozdiel medzi zemepisnou a 

dejepisnou mapou, 

 zostaviť obrazový materiál o   pohybe   

ľudí v minulosti a prítomnosti, 

 pracovať so školskými historickými 

prameňmi, ktoré približujú danú 

tematiku. 

historické pramene (písomné, obrazové, 

hmotné) 

múzeum, knižnica, archív, školská kronika 

 

mapa 

 

vysťahovalectvo, prisťahovalectvo, 

stretávanie kultúr základné analytické 

otázky: 

Kto je autorom prameňa? Kedy bol 

napísaný prameň? Čo je obsahom prameňa? 

Komu bol prameň určený? Aký bol zámer 

autora prameňa? 

 

Tematický celok Človek a komunikácia 7 hod.  

 
 

5. Prierezové  témy 

 

Tematický celok Človek v premenách priestoru a času 
Osobnostný a sociálny rozvoj  

 rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní 

v budúcnosti 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských 

vzťahov, manželstva a rodičovstva; 

Environmentálna výchova 

 hodnoty a postoje pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné 

prostredie  

 získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotiť ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach 

 rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu  

Výkonový štandard obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 rozlíšiť jednotlivé druhy komunikácie 

medzi ľuďmi, 

 prerozprávať príbeh z minulosti svojho 

regiónu, 

 identifikovať dôsledky konfliktov a 

vojen   pre človeka a prostredie, v 

ktorom žije, 

 zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v 

minulosti a prítomnosti, 

 pracovať so školskými historickými 

prameňmi, ktoré približujú danú 

tematiku. 

 

jazyk, písmo, kniha, noviny, rozhlas, 

televízia,  

internet 

náboženstvo 

legendy, mýty, povesti 

konflikt, vojna, detský vojak, mier, obete 

detská práca 
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Multikultúrna výchova 

 poznať živé a hodnotné hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska 

 poznať tradície a svoj región, jeho kultúrne a prírodné bohatstvo  

 akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie  

 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

Medzipredmetové vzťahy – Geografia, Slovenský jazyk a literatúra, Občianska náuka 

 

 

Tematický celok Človek a komunikácia 
Osobnostný a sociálny rozvoj  

 rešpektovať svoje práva a tiež  rešpektovanie názorov, potrieb a práv ostatných 
 získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 
Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá 

využíval zmysluplne 

 pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

Multikultúrna výchova 

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí 

Medzipredmetové vzťahy – Slovenský jazyk a literatúra, Informatika, Etická výchova 

 
 

6. Stratégie 

 
METÓDY Motivačné:  

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),  

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

 motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

 

Pri vytváraní nových poznatkov a zručností využijeme  expozičné metódy: 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

 rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

 demonštračná metóda pozorovanie. 

 

Pre posilnenie rozvoja logického a kritického myslenia budeme využívať  problémové 

metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na 

vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení) a 

projektová metóda. 

 

Pre realizáciu cieľov využijeme praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže). Zvýšime dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie 
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textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, 

využívanie podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

 

Z aktivizujúcich metód budeme využívať diskusiu (vzájomná výmena názorov, uvádzanie 

argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), didaktické hry, 

kooperatívne vyučovanie. 

 

Fixačné metódy , ktoré budeme využívať sú: Metóda opakovania a precvičovania, (ústne a 

písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

 

FORMY  

Z organizačných foriem uplatňujeme vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu), terénne pozorovania, praktické 

aktivity a exkurzie.  

 
 

7. Učebné zdroje 
 

 

MIHÁLIKOVÁ, Margita, TONKOVÁ Mária: Dejepis pre 5. ročník základných škôl. 

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 80 s. ISBN: 978-80-10-10795-9. 

Internetové zdroje, odborné historické časopisy, encyklopédie a iné knihy 

 Internetové zdroje: 

                  www.zborovna.sk 

                  www.google.sk 

 
 

8. Hodnotenie predmetu 
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom 

hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je 

tiež povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne 

odpovede, písomné práce po jednotlivých tematických celkoch, 1 projekt a prístup žiaka 

k vyučovaciemu predmetu (2x počas školského roka). Pod prístupom žiaka k vyučovaciemu 

predmetu rozumieme: nosenie a úpravu pomôcok, vypracovanie domácich úloh a cvičení, 

aktivitu na hodinách. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

 
Písomné práce budú hodnotené podľa stupnice: 

100 % - 90 %  - výborný 

89,9 % - 75 % - chválitebný 

74,9 % - 50 % - dobrý 

49,9 %- 25 % - dostatočný 

24,9 % - 0%  - nedostatočný 

(1) Prospech žiaka v dejepisnom vyučovaní sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný, 

 3 – dobrý, 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

15 
 

 4 – dostatočný, 

 5 – nedostatočný. 

 

Výborný (1) 

- žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

- vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach 

- samostatne,  tvorivo uplatňuje získané vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh 

- jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný 

- výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Chválitebný(2)  

- žiak pracuje správne a samostatne s minimálnou pomocou učiteľa  

- žiak s menšími nepresnosťami opisuje historické situácie  

- pohotovo, ale s menšími nepresnosťami odpovedá na otázky týkajúce sa danej 

problematiky 

- jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti 

 

Dobrý (3) 

- žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a pri ich využívaní medzery.  

- osvojené kľúčové kompetencie využíva s menšími nedostatkami.  

- na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh 

- podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. 

- v ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti, výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

 

Dostatočný (4) 

- žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov  

-  pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú podstatné chyby. 

- nevyjadruje sa pojmovo správne 

- je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. 

- jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne 

nedostatky.  

- v kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, vážne nedostatky dokáže žiak 

s pomocou učiteľa opraviť. 

 

 Nedostatočný (5) 

- žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, 

-  má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať.  

- pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú značné chyby.  

- je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti 

uplatniť ani na podnet učiteľa. 

- jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný, kvalita výsledkov jeho činností sú 

na nízkej úrovni, vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 
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GEOGRAFIA 

 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Predmet: GEOGRAFIA 

Ročník: piaty  

Časový rozsah výučby: 2 hodiny /týždenne (66hod/rok) 

Poznámka: Predmet sa vyučuje v spojenej triede spolu so 6. ročníkom  

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu  

 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. 

Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, 

na ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie umožňuje žiakom spoznávať krajinu v 

celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi jednotlivými 

zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť. Základnou zručnosťou, 

rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Vedieť mapu 

vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej obsah a interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa 

nej v neznámom prostredí, tvoria základ geografického myslenia a vzdelávania. Dôkladné poznanie 

Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje 

typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a 

spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a 

rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých 

nerešpektovanie môže viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v 

tomto smere nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy jasnú prepojenosť príčin s 

dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti 

popisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho jedinečnosť v 

kontexte Európy, či sveta. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet geografia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom  2015-

5129/598:2-10A0. 
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Žiaci  

 vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z 

rôznych informačných zdrojov, 

 získajú schopnosti prezentovať informácie o svetadieloch v rôznych podobách (grafy, 

tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a pod.), 

 budú schopní zdôvodniť rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na 

rozmiestnenie obyvateľstva a život človeka v jednotlivých oblastiach, 

 prejavia záujem o kultúru a spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, 

 pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a socioekonomických 

zložiek 

 získajú schopnosti pracovať  iniciatívne a tvorivo či už s mapou, samostatne s pomocou 

literatúry a internetu spracúvajú informácie o jednotlivých regiónoch svetadielov 

 spoznajú kultúrne osobitosti vo vybraných regiónoch sveta, učia sa vážiť si iné kultúry pri 

zachovaní vlastnej identity, obsahom sú aj vybrané kultúrne pamiatky, pri ktorých ocenia ich 

krásu a uvedomia si potrebu chrániť ich  

 vedia čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných 

lokalitách, nájsť vhodnú mapu na internete,  

 sú schopní získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé 

druhy funkčnej gramotnosti. 

 

3. Kľúčove kompetencie  

 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci 

charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne 

skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. 

 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  

 orientovať sa na mape – automapa, internetová mapa, turistická mapa, určiť 

geografickú polohu bodu na mape geografickými súradnicami 

 vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a iných zdrojov, vedieť diskutovať 

o cestách objaviteľov do rôznych častí sveta 

 

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen 

učebnice, ale aj odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú 

aktuálne informácie Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne 

porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie 

čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém 

a diagramov považujem za základné vyjadrovacie prostriedky geografie.  

 V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky 

získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach. Vytvoriť ich 
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prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach 

sveta.  

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 hľadať odpovede na otázky, zdôvodňovať, uvažovať, hodnotiť, pracovať so zdrojmi 

 schopnosť objavovať, vyhľadávať informácie, prezentovať, vysvetľovať na základe  

príkladov. Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich 

pre praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe) Kultúrne 

kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete 

 Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa 

ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu 

regionálnej geografie.  

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. 

Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, 

projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod.  

 Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových 

aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.).  

 poznatky fyzickej geografie sú z oblasti prírodných charakteristík Zeme. 

Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji 

hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností 

zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní 

aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných 

surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na 

povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté 

platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta.  

 v oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na 

premeny,  ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré 

podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy 

rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva 

a i.).  

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu 
 

V 5. ročníku je obsahom štúdia geografie Planéta Zem, jej zobrazenie a zákonitostí, ako i geografické 

exkurzie a vychádzky. 

Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine a sú poskytované 

motivačným spôsobom, či už formou prezentácií alebo využitím IKT vo vyučovacom procese. 
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Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vesmír, slnečná sústava (Slnko a osem planét, 

Mesiac) guľatý tvar Zeme dopad slnečných 

lúčov otáčanie Zeme sklon zemskej osi 

severná a južná pologuľa, východná a západná 

pologuľa obeh Zeme okolo Slnka priklonenie 

severnej a južnej pologule časové pásma 

svetadiely, svetový oceán. 

 

 

 

 

Glóbus nultý poludník, poludníky, rovník, 

rovnobežky východná a západná pologuľa 

geografická sieť mapa, obsah mapy (mapové 

znaky, grafická mierka mapy) GPS. 

 

 

 

Pohoria, nížiny sopky, zemetrasenia doliny 

(kaňony), rieky, vodopády, jazerá podnebné 

pásma (teplé, mierne, studené), ovzdušie, 

oblaky výšková stupňovitosť, šírková 

pásmovitosť typy krajín (tropické dažďové 

lesy, savany, púšte, subtropická krajina, stepi, 

listnaté lesy mierneho pásma, ihličnaté lesy 

mierneho pásma, tundra, polárna krajina, 

vysokohorská krajina) ochrana prírody. 

 

 

 

 

 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

  rozpoznať základné prvky slnečnej 

sústavy na jednoduchom náčrte, opísať 

zdanlivú dráhu Slnka a Mesiaca na 

oblohe (obrázkoch, náčrtoch),  

  vysvetliť príčiny striedania dňa a noci 

na Zemi,  

  určiť podľa mapy časových pásem, kde 

na Zemi je viac hodín ako na Slovensku 

a kde menej, 

 uviesť dôvody vzniku teplotných pásem 

na Zemi, 

 vysvetliť striedanie ročných období,  

 rozpoznať na glóbuse (mape) svetadiely 

a oceány na Zemi 

 

 rozlíšiť na glóbuse jednotlivé zemské 

pologule 

 určiť vybrané miesto na mape pomocou 

geografických súradníc,  

 porovnať na mapách rôznych 

grafických mierok vzdialenosti,  

 identifikovať na mape základné objekty 

v krajine (vie „čítať“ obsah mapy),  

 vyhľadať konkrétne miesta na 

digitálnych mapách. 

 

 

Porozprávať podľa mapy a obrázkov o 

cestovaní vybraným pohorím:  

 vysvetliť (vlastnými slovami) príčiny 

vzniku pohorí,  

 vymenovať činitele, ktoré sa podieľajú 

na zarovnávaní pohorí,  

 zhodnotiť podľa mapy (glóbusu) 

rizikové zemetrasné oblasti na Zemi,  

 zdôvodniť usporiadanie rastlinstva a 

živočíšstva podľa nadmorskej výšky 

(výškovú stupňovitosť),  
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Mestá, vidiecke sídla prírodné a kultúrne 

pamiatky zapísané v zozname UNESCO. 

 

 

Turistické vybavenie, turistická mapa 

orientácia mapy, kompas členitosť terénu, 

nadmorská výška, záujmové body, vrcholy s 

výhľadom, turistické značky, smerovník 

Geocaching, GPS 

 Porozprávať podľa mapy a obrázkov o 

cestovaní popri rieke od jej prameňa k 

ústiu:  

 vysvetliť vznik riek a jazier,  

 opísať, ako sa vytvárajú doliny 

(kaňony) a vodopády, 

 Porozprávať o cestovaní balónom od 

rovníka do polárnych krajín: 

zosumarizovať zmeny v ovzduší so 

stúpajúcou výškou, 

 vysvetliť vznik usporiadania rastlinstva 

a živočíšstva na Zemi do pásiem 

(šírkovú pásmovitosť),  

 priradiť k jednotlivým šírkovým 

pásmam dva typické rastlinné druhy a 

dva druhy živočíchov,  

 na dvoch príkladoch zhodnotiť význam 

ochrany prírodných pamiatok 

zapísaných v Zozname prírodného a 

kultúrneho dedičstva UNESCO a 

ukázať ich na mape (glóbuse). 

 

Porozprávať o cestovaní mestom a vidiekom:  

 porovnať životné podmienky ľudí 

žijúcich v meste a na vidieku,  

 zhodnotiť vplyv prírodných podmienok 

na rozmiestnenie obyvateľstva,  

 na dvoch príkladoch zhodnotiť význam 

ochrany kultúrnych pamiatok 

zapísaných v Zozname kultúrneho 

dedičstva UNESCO a ukázať ich na 

mape (glóbuse). 

 vytýčiť trasu geografickej exkurzie 

(vychádzky) a slovne opísať jej 

priebeh, odhadnúť vzdialenosti k 

zaujímavým bodom na mape (vrcholy, 

kultúrno-historické a prírodné 

pamiatky) a náročnosť prístupu k nim,  

 pomocou prístroja GPS (mobilu) nájsť 

zaujímavé miesto. 

 

 

5. Prierezové témy 
 osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) - spoznávanie oblastí z hľadiska prírodných i 

kultúrnych podmienok 

 environmentálna výchova (ENV) - zásah človeka do prírody, globálne súvislosti 
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 výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) - zodpovednosť pri rozhodnutiach 

 multikultúrna výchova - akceptovanie kultúrnych rozmanitostí národov, kultúrne 

dedičstvo 

 ochrana života a zdravia - problémy obyvateľov, rozpoznanie nebezpečných situácií, 

poskytnutie pomoci 

 finančná gramotnosť (FIG) - zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, 

príjem a práca 

 regionálna výchova (REV) - osobitosti regiónov, práca s informáciami 
Medzipredmetové vzťahy: dejepis, informatika, biológia 

 

6. Požiadavky na výstup 

 

Požadovaný výstup žiakov z geografie v 5. ročníku: 

 orientovať sa na mape  podľa zemepisných súradníc 

 orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete 

 vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im 

 interpretovať údaje získané z grafu, diagramu 

 vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť 

dosledky pohybov Zeme na prírodné procesy 

 vysvetliť vznik časových pásem 

 počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou 

 podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetresenie, 

skalné mesto, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales a uviesť 

príklady 

 pripraviť projekt a odprezentovať ho 

 diskutovať o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach 

 získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru 

 

7. Stratégie 

 
Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich 

použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný 

rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: 

 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, ale i glóbusom, práce 

s literatúrou- učebnicou a doplňujúcimi zdrojmi, 

 začlenenie skupinovej práce do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom, 

 samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní 

projektov, 

  využitie IKT vo výučbe -výukové programy, dataprojektor, počítač, filmy, interaktívne 

cvičenia, 

Výučba bude prebiehať v triede a doplnená bude výučbou v počítačovej učebni a učebni s 

interaktívnou tabuľou. 
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8. Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Planéta Zem 

Ružek, I. a kol.: 

Geografia pre  

5. ročník 

základných škôl 

Interaktívna 

tabuľa, PC 

 

Glóbus, atlas, 

učebnica, 

pracovný zošit 

 

Časopisy, 

internet 

edukačný 

softvér  

 

 Zobrazo

vanie Zeme 

Ružek, I. a kol.: 

Geografia pre  

5. ročník 

základných škôl 

Interaktívna 

tabuľa, PC 

 

Mapa, glóbus, 

atlas, učebnica, 

pracovný zošit 

Časopisy, 

internet,  Google 

Earth. pracovné 

listy, slepé mapy 

 

  

Cestujeme 

po Zemi 

 

Ružek, I. a kol.: 

Geografia pre  

5. ročník 

základných škôl, 

Hudecová, R. 

a kol.: Ekológia 

pre prímu 

a sekundu 

gymnázia 

s osemročným 

štúdiom a 5. – 6. 

ročník ZŠ. 

Interaktívna 

tabuľa, PC  

Mapa, atlas, 

učebnica, 

pracovný zošit, 

edukačné CD 

Časopisy, 

internet, 

pracovné listy, 

slepé mapy, 

obrysové mapy  

sveta,  Google 

Earth 

 

Geografické 

exkurzie 

a vychádzky 

 

Ružek, I. a kol.: 

Geografia pre  

5. ročník 

základných škôl 

Interaktívna 

tabuľa, PC 

Mapa, atlas, 

učebnica, GPS, 

kompas 

Časopisy, 

internet, 

pracovné listy, 

slepé mapy, 

automapy, 

turistické mapy, 

mobil, tablet, 

GPS navigácia 
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9. Hodnotenie predmetu 

 

Hodnotenie úrovne vedomostí a zručností sa realizuje na základe Metodického pokynu č. 

22/2011 čl.9  na hodnotenie žiakov. 

            Kontrola a hodnotenie žiakov bude prebiehať: 

 

- verbálnou formou – v časovom rozsahu 5 - 10 min  

- písomnou formou –   test v rozsahu 15 - 20 min.  

- prezentácia projektov –  kontrola a hodnotenie kombinácie písomných a grafických prejavov 

spolu s komunikačnými zručnosťami žiaka. 

 

 

Stupnica pre hodnotenie:  

100 – 90 % ........... 1 

89 – 75 % ............. 2 

74 – 50 % ............. 3 

49 – 30 % ............. 4 

< 30 % .................. 5 
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Vzdelávacia oblasť :  JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Predmet :  ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: piaty 

Časový rozsah výučby: 3 hodina /týždenne ( 99hod/rok) 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

   Vyučovanie cudzích jazykov rozvíja a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesijnú 

akcieschopnosť, najmä v medzinárodných súvislostiach, a slúži tak rozvoju osobnosti. Tento 

základný cieľ zaväzuje vyučovanie anglického jazyka k tomu, aby volilo obsah a metódy, 

ktoré prihliadajú na rôzne záujmy, schopnosti a stratégie učenia sa žiakov.  

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

   Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich 

odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

projektoch. 

     Rozsah a skladba učiva v anglickom jazyku sa orientujú predovšetkým na jednoduché 

požiadavky každodenného života, pričom v popredí je ústna komunikácia. Z tohto dôvodu 

učivo obsahuje najmä situačne orientované témy, ktoré môžu byť prezentované formou 

každodennej situácie a v každodennom dialógu. Využívajú sa pritom i krátke a jednoduché 

texty na počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením, písomné aktivity, v rámci 

ktorých zostavuje žiak jednoduché texty k preberaným témam alebo k témam, ktoré ho 

zaujímajú. Dôležité je, aby sa žiak dokázal zúčastňovať na jednoduchých rozhovoroch 

s anglicky hovoriacim partnerom o bežných každodenných témach. Prioritou je, aby sa žiaci 

naučili každodenné výrazy a frázy a vedeli ich v praxi i použiť.  

   Učivo anglického jazyka sa skladá z niekoľkých organických súčastí, ktoré spolu úzko 

súvisia, sú vzájomne prepojené a preto nemožno žiadnu z nich vypustiť, možno len niektorej 

dať väčší priestor. Sú to tieto súčasti: gramatika, slovná zásoba a s ňou priamo súvisiaca 

výslovnosť, ďalej komunikácia a rozvoj jazykových zručností čítania, písania, počúvania 

a hovorenia a napokon projektová práca a jednoduché reálie. 

Počas výučby anglického jazyka sa budú využívať inovatívne metódy a formy, ako napr. 

tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, inscenačné metódy, rolové úlohy 

vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie 

problémových úloh. Snahou  bude eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie 
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založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa 

žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie. 

 

 

   Počas výučby na ZŠ sa menia poznatkové štruktúry žiaka i hierarchia rozvíjania jeho 

rečových zručností. Od preferovania počúvania s porozumením a ústneho vyjadrenia sa 

neskôr dôraz presúva k zručnostiam čítania a písomného prejavu tak, aby postupne boli 

zastúpené všetky rečové zručnosti.  

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania anglického jazyka  v základnej škole je naučiť žiakov všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále viac 

možností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú 

osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je 

písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto 

úlohou vyučovania anglického jazyka na základnej škole  je, aby žiaci:  

 dostali pevné základy a na nich budovali svoje rečové zručnosti tak, aby ich mohli 

použiť v praxi  

 boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre 

intenzívnu a tvorivú prácu  

 sa naučili používať rôzne doplňujúce materiály na štúdium a vedeli pracovať so 

slovníkmi prekladovými aj výkladovými  

 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka t.j. vedeli sa dorozumieť 

v rôznych komunikačných situáciách v rovnováhe so štruktúrou jazyka t.j. mali 

primerané znalosti z gramatiky  

 dokázali riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali 

cudzincom, ktorí sú v ich vlastnej krajine  

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

iným jazykom a sprostredkúvajú si tak svoje myšlienky a pocity  

 dokázali viac a lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne 

dedičstvo.  

Ciele vyučovania anglického jazyka možno teda súhrnne rozdeliť na tieto základné:  

1. Komunikatívny cieľ – znamená dosiahnuť, aby si žiaci osvojili zákl. komunikačné 

kompetencie vo všetkých štyroch rečových zručnostiach, pričom dôraz sa kladie na ústne 

zvládnutie základných praktických rečových situácií. 

2. Informatívny cieľ – žiaci získavajú jazykové i nejazykové poznatky potrebné na realizáciu 

komunikatívneho cieľa a osvojujú si informácie o živote v krajinách, ktorých jazyk sa učia. 

   Dôležité v cudzom jazyku  je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, 

ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala 

požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v 

spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom 

z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere 
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vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu 

sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie 

jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa 

vlastných predstáv a uspokojenia.  

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

 

 „Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka 

svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť 

vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú.  

Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi 

konať“ (SERR, s. 12, 103).  

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:  

 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

 vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným 

jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,  

 lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v 

škole sú:  

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním 

rozmanitých zručností a kritického prístupu,  

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese 

riešenia problémov,  

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v 

súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku.  

 

3.1 Všeobecné kompetencie  

 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

 

Žiak dokáže: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,  

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 

svojho rozvoja,  

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  
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 pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

3.2 Komunikačné jazykové kompetencie  

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa 

vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných 

krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom.  

 

Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 jazykové kompetencie, 

 sociolingválne kompetencie,  

 pragmatické kompetencie.  

 

3.3 Jazykové kompetencie  

 

Žiak dokáže používať 

bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru,  

 základné vetné modely a komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov,  

 obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú 

predvídateľných základných jazykových situácií,  

 osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa 

týka známych situácií a tém,  

 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky 

dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť (upravené SERR, 2013, s. 111 – 119). 

 

 3.4 Sociolingválne kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

 komunikovať v bežných spoločenských situáciách,  

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. 

výmena informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď.,  

 udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších 

bežných výrazov (upravené SERR, 2013, s. 123).  
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3.5 Pragmatické kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

 usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok (tematická 

organizácia, logické usporiadanie  slov, príčina/následok), 

 využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické 

informácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s 

ľuďmi,  

 používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru,používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie 

jednoduchých viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom 

časovom slede (upravené SERR, 2013, s. 124 – 132).  

 

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod do jazyka: predstavovanie seba, 

priateľov, rodinu, spolužiakov. Zdravý 

životný štýl 

Ahoj. V triede číslovky Abeceda Kultúra  

Žiak získa receptívne zručnosti a/ vypočuť a 

zachytiť telefónne čísla b/rozumieť bežným 

pokynom učiteľa Produktívne zručnosti a/ 

predstaviť sa, pozdraviť a rozlúčiť sa b/ 

pomenovať veci v triede c/ počítať do 1000 a 

pracovať s číslami d/hláskovať slová e/ 

popísať miesta Interakcia a/ predstavovať sa 

navzájom  

Priatelia a rodina  

Odkiaľ pochádzaš? Moja rodina Dni v týždni 

Aká je tvoja adresa?  

Žiak rozumie hlavným informáciám z 

počutého rozhovoru b/ porozumie krátkemu 

kreslenému príbehu Produktívne zručnosti a/ 

pomenovať dni v týždni b/ opýtať sa na 

základné informácie o osobe c/ privlastniť 

rôzne veci osobám d/ vymenovať svetové 

štáty Interakcia a/ opýtať sa vo dvojici na 

základné informácie o tretej osobe 

vedieť napísať súvislý text, s využitím 

spájacích výrazov, členením do odsekov... 
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Môj svet  

Mám počítač, Máš zvieratko? Farby Moja 

škola Školy v Anglicku a Walese  

 

Na Slovensku máme / v Anglicku máte. 

 

Kniha - priateľ človeka. 

Receptívne zručnosti a/ porozumieť 

hlavným bodom z krátkeho textu k 

narodeninám b/ porozumieť školskému 

rozvrhu Produktívne zručnosti a/ pomenovať 

bežné predmety vlastnej potreby v škole  

rozprávať o tom, čo máme, majú, 

porovnávať. 

rozprávať jednoducho o tom, čo som si 

prečítal. Pravidelné stupňovanie krátkych 

prídavných mien. 

 

Čas  

Koľko je hodín? Môj deň 

Voľný čas  

Šport  

Hudobné nástroje  

Žiak sa vie opýtať, koľko je hodín a zároveň 

na to odpovedať Žiak rozumie základným 

informáciám o ľuďoch a ich záujmoch  

Žiak vie utvoriť jednoduchý prít. čas (3.os. 

sg.)  

  

Jednoduchý prítomný čas-otázka, zápor Žiak 

vie doplniť základné osobné údaje do 

jednoduchého dotazníka, vie jednoducho 

porozprávať o voľnom čase 

Miesta  

Moja izba Náš dom Jej mesto Britské domy 

Mená miest 

  

Moje mesto, okolie 

Žiak vie opísať miesto, kde býva žiak 

rozumie jednoduchému vysvetleniu ako sa 

dostať na určité miesto,o čom sa píše v 

jednoduchom texte, rozumie najčastejším 

nápisom napr. Na ulici, v parku, v meste  

 

Žiak vie rozprávať v jednoduchom čase o 

vlasti. 

žiak vie rozprávať, pripraviť a prezentovať 

projekt na tému moje mesto 

Žiak vie tvoriť jednoduchý min. čas 

pravidelných slovies, tvoriť otázky 

odpovede a zápor na daný gram. jav. 

 

Ľudia  

Rolové úlohy, inscenačné metódy - 

nakupovanie. Moji priatelia Sobotňajšie ráno 

Ideme nakupovať? Ľudia Opis ľudí 

Píšeme list z dovolenky. 

 Žiak ovláda slovnú zásobu a frázy z oblasti 

nakupovania. Ako sa nám nakupuje s eurom  

Žiaci vedia rozprávať v jednoduchom a 

priebehovom čase o sebe a o kamarátovi 

Žiak vie používať nepravidelné stupňovanie 

príd. mien good, bad. 

Žiak vie používať minulý jednoduchý čas 

vybraných nepravidených plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky, odpovede, záporu.  
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Tvorba a príprava projektov a ich 

prezentácia 

 

Žiaci vedia spracovať informácie k c 

projektu, vytvoria bázu pre prezentáciu 

(technické spracovanie), pred publikom 

vedia odprezentovať vlastne spracované 

informácie a myšlienky. 

 

5. Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj - OSR 

Environmentálna výchova - ENV 

Mediálna výchova - MV 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - VkMaR 

Multikultúrna výchova - MKV 

Dopravná výchova – DV 

Ochrana života a zdravia - OŽZ 

Tvorba projektu  a prezentačných zručností - TP 

Etická výchova – EV 

Finančná gramotnosť – FG 

6. Stratégie 

 
METÓDY Motivačné:  

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),  

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

 motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

 

Pri vytváraní nových poznatkov a zručností využijeme  expozičné metódy: 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

 rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok 

na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

 demonštračná metóda pozorovanie. 

 

Pre posilnenie rozvoja logického a kritického myslenia budeme využívať  problémové 

metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na 

vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení) a 

projektová metóda. 
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Pre realizáciu cieľov využijeme praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže). Zvýšime dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, 

vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), samostatné učenie 

prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné 

hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

 

Z aktivizujúcich metód budeme využívať diskusiu (vzájomná výmena názorov, uvádzanie 

argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), didaktické hry, 

kooperatívne vyučovanie. 

 

Fixačné metódy , ktoré budeme využívať sú: Metóda opakovania a precvičovania, (ústne a 

písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

 

FORMY  

Z organizačných foriem uplatňujeme vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu), terénne pozorovania, praktické 

aktivity a exkurzie.  
 

7. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje 

 

Učebnica: 

HUTCHINSON, Tom. 2008. Project 1. 3 vydanie. Oxford University Press 2008.  

Zvukové CD – Project 1. 3.vydanie. Oxford University Press 

rôzne gramatické príručky, cvičebnice a anglické časopisy 

Internetové zdroje: 

       www.oup.elt/project  

                  www.zborovna.sk 

                  www.google.sk 

 

 
 

8. HODNOTENIE PREDMETU A SEBAHODNOTENIE 

 

Hodnotenie úrovne vedomostí a zručností sa realizuje na základe Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov 

 

 Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk je cieľová 

komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardmi.  

 Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné, 

sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní 
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základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný 

ústny prejav a rozhovory.  

 Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

 Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania 

anglického jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti 

definovanej v platných učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej 

skupiny žiakov. 

 

Formy skúšania a hodnotenia žiakov z anglického jazyka- ústna a písomná 

Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto 

kritériá v predmetovej komisii. Povinné sú len vstupné, polročné a výstupné kontrolné práce. 

Kontrolné písomné práce, písomné testy, diktáty a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ 

rovnomerne na celý školský rok tak, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. 

 

Hodnotenie žiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou 

hodnotenia práce žiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je aj ústne hodnotenie, percentuálne 

hodnotenie, vystavovanie žiackych prác, prezentovanie žiackych prác.  

 

Zároveň v rámci vyučovacieho procesu využívame humanisticky orientované slovné 

hodnotenie /pochvala/ i sebahodnotenie žiakov. 

 

Žiakov s poruchami učenia hodnotíme iným spôsobom  (s prihliadnutím na ich špecifické 

poruchy učenia ) . 

Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne – 

súhlasným prikývnutím, úsmevom ), pretože to pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k 

ďalšiemu úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

 

Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu.  

 

Kritériá hodnotenia žiaka  

Pri hodnotení výkonu žiaka v anglickom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho 

rečových zručností t.j. 

 počúvanie s porozumením 

 čítanie s porozumením 

 hovorenie 

 písanie 

 

Pri hodnotení berieme do úvahy:  

 do akej miery je žiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku, 

 do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť 

a dorozumievanie, 
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 hľadisko jazykovej správnosti pri používaní bežnej slovnej zásoby 

a frekventovaných gramatických štruktúr, 

 hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania 

s ohľadom na situáciu prejavu, 

 rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely 

medzi žiakmi, 

 rozsah slovnej zásoby žiaka a jej využitie prostredníctvom gramatických štruktúr. 

 

Hodnotenie ústnej odpovede : 

   

  Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti 

a komunikatívnej efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je 

odpoveď dobrá i napriek gramatickým chybám, žiak spracoval informáciu a zaslúži si za ňu 

istý kredit. 

 

Pri ústnej odpovedi hodnotíme: 

 hranie úloh – dialóg 

 opis obrázka  

 reprodukcia textu 

 

Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá: 

 plynulosť reči – 20% 

 výslovnosť a intonácia – 20% 

 rozsah slovnej zásoby – 20% 

 komunikatívna schopnosť – 20% 

 gramatická presnosť – 20% 

 

Pri premene na známku postupujeme nasledovne: 

100% - 90% výborný (1) 

89% - 75% chválitebný (2) 

74% - 50% dobrý (3) 

49% - 30% dostatočný (4) 

menej ako 29% nedostatočný (5) 

 

Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku:  

 

Výborný (1)  

Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa, 

učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či žiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú 

okamžité a vyčerpávajúce. 

Chválitebný (2)  

Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však správna, 

v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ položí viac otázok na 

spresnenie odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, žiak reaguje pohotovo. 
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Dobrý (3)  

Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy 

pri porozumení, prejav s kratšími prestávkami, žiak hľadá slová, robí chyby 

v gramatických štruktúrach, učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, žiakove odpovede sú 

menej vyčerpávajúce. 

Dostatočný (4)  

Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri 

porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, 

obmedzený rozsah gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu 

i obsahu učiva, žiak nie vždy vie odpovedať na otázky učiteľa. 

Nedostatočný (5)  

Časté chyby vo výslovnosti, množstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú 

nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť použiť základné 

gramatické štruktúry, žiak nevie odpovedať na otázky učiteľa. 

 

Hodnotenie písomného prejavu : 

V anglickom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej 

konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy (žiadosť, objednávka, list priateľovi). 

 

V písomnom prejave hodnotíme:  

o spracovanie úlohy – obsah 

o presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr 

o lexikálnu stránky písomného prejavu 

o štylistickú stránku písomného prejavu 

o kompozíciu 

 

Hodnotenie:  

Výborný (1)  

Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne použité gramatické štruktúry, 

pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekážajú pri 

zrozumiteľnosti text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia. 

Chválitebný (2)  

Žiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré s témou 

nesúvisia, väčšinou vhodne použité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými 

chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná 

kompozícia. 

Dobrý (3)  

Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými 

informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale 

celkovo text zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná 

kompozícia. 

Dostatočný (4)  
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Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v používaní gramatických štruktúr, text vo 

väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb 

v stavbe viet a súvetí, neprehľadná kompozícia. 

Nedostatočný (5)  

Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text nezrozumiteľný 

kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná 

kompozícia. 

 

Tento systém hodnotenia učiteľ môže použiť i pri domácich úlohách podobného 

charakteru. 

 

Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov:  

Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa 

hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr.  93% = 1 ). 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov 

 

100% - 90%  výborný (1)  

89% - 75%  chválitebný (2)  

74% - 50%  dobrý (3)  

49% - 30%  dostatočný (4)  

menej ako 29%  nedostatočný (5) 

 

Počet kontrolných písomných prác v každom ročníku: 2 ročne–  polročná a výstupná 

kontrolná písomná práca. Učiteľ môže pripraviť pre žiakov aj vstupnú previerku, pričom 

vstupná písomná práca nie je hodnotená známkou, má mať formu spätnej väzby pre učiteľa, 

ktorý porovnáva vedomosti žiakov z predchádzajúceho ročníka a overuje proces upevnenia 

poznatkov resp. zabúdania. Ostatné písomné práce a testy sú v kompetencii vyučujúceho. 

 

Zostavovanie testov:  

Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom  

jave, v niektorých prípadoch môže zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci  

stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu. 

 

 

Základný test by mal obsahovať:  

 úlohy k slovnej zásobe 

 gramatickú produkciu – žiaci tvoria časť odpovede sami 

 rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede 

 čítanie, prípadne posluch s porozumením 

 

Hodnotenie tvorivého písania – tzv. projektov : 

Tu hodnotíme predovšetkým: 

 formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu 
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 obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou 

zásobou a naučenými gramatickými štruktúrami. 

V priebehu školského roka žiak vypracuje a odprezentuje dva projekty. 

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. 

 

Pevnou súčasťou neformálneho zisťovania výkonov je aj priebežné slovné hodnotenie ako 

informácia pre žiakov a rodičov. 

Pri hodnotení výkonov sa má zohľadniť nie len aktuálna úroveň ovládania jazyka, ale aj 

pokrok, ktorý žiak dosiahol v učení v zmysle podpory motivácie učiť sa cudzie jazyky. 
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BIOLÓGIA 
 

Vzdelávacia oblasť : Človek a príroda 

Predmet :  Biológia 

Ročník :    piaty 

Časový rozsah: 2 hodiny /týždenne  66hodín / rok 

 

1.Charakteristika učebného predmetu 

 
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom 

na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým 

zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To 

predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom 

prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v 

praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. 

 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých 

ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších 

k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

 

Učivo v 5. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa 

vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov 

a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, 

poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie 

poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným 

prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému 

poznávaniu zložitosti organizmov, k postupnému prehlbovaniu poznatkov. 

Predmet sa orientuje na poznávanie konkrétnych prírodných celkov – Les, Voda a jej okolie, 

Polia a lúky – a život organizmov v ich životnom prostredí, s hlavným zameraním na 

poznávanie organizmov v nich žijúcich podľa vonkajších znakov,  na životné prejavy 

a potravové vzťahy.  

 
 

2. Ciele učebného predmetu 

 
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 

 

  poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich 

  poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných     
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     vzťahoch ako súčastí celku  

  chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného      

      pôsobenia prírodných procesov a javov 

  chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody  

  viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať ich v praktickom    

     živote 

 

3.Výchovno-vzdelávacie stratégie 
 

Kompetencie v oblasti prírodných vied: 

 

  poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka 

  rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní   

     jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov 

  rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach   

  identifikovať a správne používať základné pojmy  

  objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov 

  vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov 

  predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať 

  aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

 

  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

 

1. Kompetencie v oblasti komunikačných schopností: 

 

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

téme 

B. vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje  

C. vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov 

D. zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti 

E. vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry 

F. vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, 

metódy, výsledky a ich využitie 

 

2. Kompetencie v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich 

riešiť: 

 

A.  navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  

B.  využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, 

skúmaní alebo riešení úloh 

C.  riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie 

 

3. Oblasť  sociálnych kompetencií: 

 

A.  vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 

B.  pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať 

C.  prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, vedieť 

zhodnotiť vlastné   výkony a pokroky v učení 
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4. Kompetencie v oblasti  získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: 

 

A. používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 

B. dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 

C. využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky 

D. rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach 

E. aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

 

Stratégia vyučovania 
 

Do obsahu predmetu sú zapracované nasledovné prierezové témy:                                              

Ochrana života a zdravia (OŽZ), Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR),  Environmentálna 

výchova  (ENV), Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TPP). Zaradením väčšieho počtu 

praktických aktivít a projektu do obsahu vzdelávania rovnomerne počas celého školského 

roka, chceme poskytnúť priestor na rozvoj kľúčových kompetencií každého žiaka a zároveň 

posilniť budovanie kladného vzťahu k prírode. Vyhľadávaním informácií podľa 

individuálnych záujmov žiaka a ich následným spracovaním podľa individuálnych schopností, 

chceme posilniť dôveru v seba samého a dopriať každému žiakovi zažiť pocit z úspechu. 

V predmete plánujeme realizovať nasledovné metódy a formy práce: 

 

4. Metódy vyučovania 
 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií žiakov.  

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

žiakov a aktuálneho materiálneho vybavenia.  

 

1. Motivačné metódy: 

Motivačné metódy smerujú k vzbudeniu záujmu žiakov o učebnú činnosť:                                       

motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor 

(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti 

prostredníctvom nastoleného problému), motivačná demonštrácia ( vzbudenie záujmu 

pomocou ukážky). 

 

2. Expozičné metódy: 

Expozičné metódy smerujú k vytváraniu nových poznatkov a  zručností:                                                

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické 

systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok 

a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie 

aktuálnych otázok celým kolektívom), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, 

modelov, prírodnín...), krátkodobé a dlhodobé pozorovanie, pri projektoch, praktických 

aktivitách a samostatných pozorovaniach (cielené systematické vnímanie objektov a 

procesov), manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, 
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didaktická hra), inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov 

k chápaniu slovnému a písomnému návodu). 

 

3. Problémové metódy: 

Heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie 

projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou 

činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

 

4. Práca s knihou a textom:   

Čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia 

v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií. 

 

5. Samostatné učenie sa prostredníctvom IKT: 

Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie 

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

 

6. Aktivizujúce metódy: 

Diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom 

riešenia daného problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie 

so stretom záujmov), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na 

vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 

 

7. Fixačné metódy:                                                                                                                                      

Metódy opakovania a precvičovania učiva, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie 

s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy...).   

 
8. Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže) – pozorovanie dostupných prírodných procesov na podporu chápania vzájomných 

vzťahov a ich významu.  

 

Pri realizácii uvedených metód vyučovania kladieme dôraz hlavne na: 

 

 krátkodobé a dlhodobé pozorovanie (pri praktických aktivitách, projekte) 

 praktický nácvik zručností pri praktických aktivitách 

 predvádzanie – názorné pomôcky, modely, obrazy, prírodniny ... 

 uprednostnenie dialogických metód (rozhovor, diskusia, beseda) pred monologickými                                            

(rozprávanie, vysvetľovanie, výklad) 

 prácu s odbornou literatúrou, prácu s textom 

 samostatné učenie sa prostredníctvom IKT 

  použite analyticko-syntetických, induktívno-deduktívnych a porovnávacích 

logických postupov pri vyučovaní 

 využitie kognitívnych (hľadanie súvislostí ) a zážitkových metód 

 

Organizačné formy 
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       Z organizačných foriem sa uplatňuje : 

- výkladová vyučovacia hodina kombinovaná s tvorivou samostatnou prácou žiakov                             

(individuálnou, skupinovou, frontálnou, diferencovanou) 

- praktická aktivita, projekt, samostatné pozorovanie 

- terénne pozorovanie 

 

Dôraz vo vyučovacom procese kladieme na dodržiavanie didaktickej zásady 

primeranosti, názornosti, uvedomelosti a aktivity 

 

 

5. Hodnotenie a kritériá hodnotenia 
 

 
Pri hodnotení žiaka sa prihliada na jeho osobnostný rast, ako zvládol učivo, ako vie využiť 

získané vedomosti v bežnom živote. Hodnotenie pôsobí na žiaka motivačne. Žiaci budú 

hodnotení podľa aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

V hodnotení žiaka v predmete biológia sa využíva: 

 

1.formatívne hodnotenie: toto hodnotenie umožňuje žiakovi odstraňovať nedostatky a učiteľ 

mu poskytne rady na jeho zlepšenie (verbálne hodnotenie žiaka) 

 

2.neformálne hodnotenie: cieľom tohto hodnotenia je  zhodnotiť prácu žiaka v skupine alebo 

v individuálnej práci (verbálne hodnotenie žiaka) 

 

3.priebežné hodnotenie:  

- klasifikácia praktických aktivít, pozorovaní, projektových prác  

- klasifikácia písomných prác po skončení tematického celku alebo skupiny podobných tém 

- klasifikácia frontálneho verbálneho skúšania 

 

Najmenší predpokladaný počet známok za polrok: 

- ústne skúšanie  –   2 

- písomné skúšanie  –   2 

- praktické aktivity, projekty, iné  –   2 

 

 

Stupnica hodnotenia písomných prác: 

 

Známka:                                 Percentuálna úspešnosť: 

 

výborný  –  1  100% - 90% 

chválitebný  –  2    89% - 75% 

dobrý  –  3    74% - 50% 

dostatočný  –  4    49% - 30% 

nedostatočný  –  5    29% -  0% 

 

                                                                                                                                        

Pri realizácii hodnotenia žiaka kladieme dôraz hlavne na: 

 

 aktívny prístup žiaka 
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 vypracovanie projektu – „Život stromu“ 

 praktické aktivity – 8/školský rok  

 verbálnu formu – orientačné skúšanie                                       

(v rámci motivačnej diskusie, riešenia 

problému), uprednostňovať princíp 

dobrovoľnosti 

 písomnú formu – písomné previerky po 

skončení  tematického celku, alebo 

skupiny podobných tém 

 dobrovoľné referáty, projekty... 

 

6. Učebné zdroje 

 
- obrazy, modely, prírodniny 

- prezentácie na interaktívnej tabuli 

- mikroskopické preparáty 

- encyklopédie, atlasy 

- iná odborná literatúra 

- časopisy 

- pracovné listy 

- IKT 

- internet 

- DVD 

- Učebnice – Mária Uhereková, Ida Hantabálová, Biológia pre 5. ročník základných  

škôl, Expol Pedagogika 2008 

 

 

Obsah vzdelávania pre 5. ročník:   

 

1. Obsah učebného predmetu – tematické celky 

2. Obsahový a výkonový štandard – ŠVP  

 

 

1. Obsah učebného predmetu – tematické celky: 

 
1. Príroda a život okolo nás         

2. Život v lese           

3. Život vo vode  a na brehu         

4. Život na poliach a lúkach        

    Praktické aktivity 

2. Obsahový a výkonový štandard ŠVP: 

 
 

Obsahový štandard - ŠVP Výkonový štandard - ŠVP 

Príroda a život okolo nás 

 

 

Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. 
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skúmania v biológii. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. 

Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu. 

Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo. 

Život v lese 

 

 

Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas 

roka. 

Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. 

Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Opísať zmeny 

lesa v ročných obdobiach. 

Zostaviť príklad potravového reťazca lesných 

organizmov. 

 

Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. 

Kry. 

Poznávanie, život drevín počas roka. Význam 

pre život v lese. 

Poznať základnú stavbu tela dreviny. Rozlíšiť 

ihličnatý a listnatý strom. Určiť názov ihličiny podľa 

šišky a vetvičky. Určiť názov listnatého stromu podľa 

listu alebo plodu. Uviesť význam stromov pre život 

organizmov a ľudí. 

Rozlíšiť na ukážke strom a ker. Pomenovať na 

ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov pre život 

organizmov. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa 

listami, semenami (plodmi) lesných drevín. 

 

Mikroskopické a nekvitnúce byliny v lese. 

Kvitnúce byliny v lese. Poznávanie, život 

počas roka. Význam pre život v lese. 

Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť 

prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť 

na ukážke mach a papraď. 

Poukázať na význam machov a papradí v lese. 

Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať 

na ukážke tri lesné kvitnúce byliny. Uviesť príklad 

jedovatej a liečivej rastliny. 

 

Uviesť význam bylín pre život lesa. 

Huby a lišajníky v lese. Poznávanie jedlých 

a jedovatých húb, spolužitie stromov a húb. 

Pomoc pri otrave hubami. Význam v lese. 

Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. 

Uviesť zásady pomoci pri otrave hubami. Rozpoznať 

na ukážke lišajník od iných organizmov. Vysvetliť 

význam húb a lišajníkov v prírode. 

 

Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa Poznať slimáka a dážďovku podľa vonkajších 
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vonkajších znakov a životných prejavov. 

Význam v lese. 

znakov. Uviesť potravu slimáka a dážďovky. 

Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu 

slimáka a dážďovky. 

Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. 

Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z 

kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. 

Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť 

pri premnožení. Vysvetliť na príklade inštinkt. 

 

Lesné obojživelníky a plazy. Lesné vtáky. 

Lesné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších 

znakov a životných prejavov. Význam v lese. 

Poznať na ukážke skokana, jaštericu a vretenicu. 

Rozlíšiť na ukážke obojživelníka a plaza. Uviesť 

príklad potravy obojživelníka a plaza. 

Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na 

príklade význam lesného dravého a spevavého 

vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch lesných 

vtákov. 

Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad 

bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca. 

Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. 

Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese. 

Život vo vode a na brehu 

 

 

Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a 

čistoty vody pre život vodných organizmov. 

Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. 

Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. 

Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad 

znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov. 

 

Rastliny žijúce vo vode. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov. Význam planktónu 

a vodných zelených rastlín.                       

Brehové rastlinstvo. 

Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život 

vo vode. 

Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť 

škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka. 

Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmov 

v stojatej vode v lete. Poznať na ukážke jednu 

brehovú drevinu a bylinu. Uviesť význam brehových 

drevín a bylín. 
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Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov a 

životných prejavov, význam. 

Uviesť význam vodných živočíšnych 

mikroorganizmov. Poznať na ukážke nezmara. 

Uviesť príklad potravy črievičky a nezmara. Opísať 

spôsob obstarávania potravy nezmara. 

Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa 

planktónom. 

Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode 

a na brehu. Poznávanie podľa vonkajších 

znakov a životných prejavov, význam. 

Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. 

Poznať význam pijavice v medicíne. Poznať na 

ukážke raka. Uviesť potravu pijavice. Zdôvodniť 

vplyv čistoty vody na život raka. 

Uviesť príklad potravy vodného bezstavovca. 

Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo 

vode a jeden druh žijúceho na brehu. Uviesť význam 

lariev hmyzu pre vodné živočíchy. 

 

Ryby. Poznávanie podľa vonkajších znakov a 

životných prejavov, význam. 

Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo 

vode. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej 

vode. Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby. 

 

Živočíchy žijúce vo vode a na brehu. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov                  

a životných prejavov, význam. 

Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život 

skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy 

skokana a užovky. 

Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov. 

 

Vodné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších 

znakov a životných prejavov, význam. 

Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie 

a brodenie. 

Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. 

Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými 

živočíchmi v plytkej vode. 

Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. 

 

Vodné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších 

znakov a životných prejavov, význam. 

Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a 

bobra. Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať 

spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam 

vodných cicavcov. 
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Život na poliach a lúkach 

 

 

Polia, lúky, pastviny. Druhová rozmanitosť, 

vplyv ľudskej činnosti. 

Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť 

význam skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť 

nevhodnosť vypaľovania trávy. Uviesť príklad 

živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a 

likvidácia remízok. 

 

Rastliny a huby na lúkach. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, život počas roka, význam. 

Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu 

liečivú lúčnu rastlinu. Poznať hubu pečiarku podľa 

typických znakov. 

Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi 

bylinami. 

Uviesť význam lúčnych tráv. 

 

Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. 

Poznávanie, život počas roka , význam pre 

výživu človeka a hospodárskych zvierat. 

Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a 

kukuricu. 

Uviesť príklady významu obilnín pre človeka. Uviesť 

príklad troch výrobkov z obilnín. 

Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť 

príklad krmoviny, 

ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť 

význam 

„zeleného hnojenia“. 

Poznať na ukážke a pomenovať slnečnicu a repku. 

Porovnať význam slnečnice, repky a repy. Poznať 

na ukážke a pomenovať ľuľok zemiakový. Vysvetliť 

význam zemiakovej hľuzy pre človeka. 

 

Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život 

počas roka, význam. 

Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať 

na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. 

Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje 

pestované rastliny na poli. Uviesť príklad živočícha, 

ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke. 

 

Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. 
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poliach. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život 

počas roka, význam. 

 

Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam 

ropuchy a jašterice pre život na lúkach a poliach. 

Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov, život počas roka, 

význam. 

Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. 

Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na poli. 

Preukázať na príklade význam dravých vtákov pre 

život na poliach a lúkach. 

 

Cicavce žijúce na lúkach a poliach. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život 

počas roka, význam 

Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. 

Rozlíšiť zajaca a králika. Usporiadať potravový 

vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky 

premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli. 

 

 

Poznámka. 

 V spojených ročníkoch V.-VI. si vyučovacia hodina vyžaduje striedanie priamej práce 

učiteľa so žiakmi a samostatnej práce žiakov. 

Vyučovacie hodiny budú zamerané: 

- na sprostredkovanie nového učiva tak, že v jednom ročníku bude sprostredkovanie 

nového učiva a v druhom ročníku bude práca orientovaná na opakovanie, 

utvrdzovanie už prebratého učiva 

- tak, že obidva ročníky opakujú učivo z minulých hodín  

- tak, že v obidvoch ročníkoch preverujeme vedomosti 

 

Samostatná práca žiakov: 

- ústna samostatná práca: tiché čítanie, práca s knihou, spracovanie textových 

informácií, učenie sa z textu, vyhľadávanie, triedenie podstatných informácií 

 

 

Písomná samostatná práca: 

- opisovanie javov, predmetov, vecí, grafické znázorňovanie, práca v pracovnom zošite 

Praktická samostatná práca 

Samostatné učenie prostredníctvom IKT 

 

Vypracovala  Mgr. Milota Kamenská 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 
Vzdelávacia oblasť : Človek a umenie   

Predmet : Hudobná výchova 

Ročník : piaty 

Časový rozsah : 1 hodina týždenne 

                            33hodín/ ročne  

 
 

1. Charakteristika predmetu: 

 

 

Hudobná edukácia v nižšom strednom vzdelávaní predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie 

primárneho stupňa. Hudobnú edukáciu možno vymedziť troma prvkami: hudobné umenie – obsah, hudobné schopnosti (zručnosti, návyky) – 

cieľ a hudobné činnosti – metóda, prostriedok rozvoja hudobných schopností, pochopenia princípov hudby, realizácia hudobného umenia. 

Sekundárnym obsahom predmetu je umenie, estetika, kreativita, sekundárnym cieľom rozvoj kľúčových kompetencií – komplexný rozvoj 

osobnosti, všeobecných ľudských kvalít. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným a činnostným, na nižšom 

strednom stupni sa rozširuje o kognitívny rozmer – uvedomelé prenikanie do štruktúry hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-

historický rozmer, ako konklúzia predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity a sekundárne ciele. 

Špecifické hudobné ciele:  
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Žiaci:  

 získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,  

 realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,  

 na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a histórie, Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a 

kreativity:  

 pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti špecifických umeleckých, estetických a 

psychologických kategórií – emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, kompozícia), na základe čoho 

dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia, 

 Sekundárne ciele: 

 nadobudnú (prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia. 

 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 

 

 Cieľ Téma 

Sociálne komunikačné 

kompetencie 

-vyjadruje sa súvisle a výstižne ústnou formou adekvátnou sekundárnemu stupňu 

vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 

spolužiakmi, 

- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným 

prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

Tvorba 

a prezentácia 

projektu 

Práca s IKT 

 

Kompetencia uplatňovať 

základ matem. myslenia 

a zákl. schopnosti 

poznávania v oblasti vied 

a techniky 

- používa základné matematické myslenie pri pochopení tónové systému v hudbe 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 

ktoré 

smerujú k systematizácii poznatkov, 

Schopnosť 

pochopiť tónový 

systém v hudbe. 

Kompetencie v oblasti 

informačných 

a komunikačných 

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

- vie používať rôzne vyučovacie programy, 

Tvorba projektov, 

inovatívne 

metódy, 
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technológií - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, didaktické hry, 

testy, postery, 

referáty... 

Kompetencia 

k celoživotnému učeniu 

sa 

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a 

v iných činnostiach, 

Oceniť krásu 

kultúrnych 

pamiatok, 

technických alebo 

iných výtvorov 

ľudí. 

Kompetencia riešiť 

problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom 

a tvorivom myslení, 

- rozvíjať bádateľské schopnosti, pátrať po príčinách, po hlbších okolnostiach 

a súvislostiach 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si 

aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti 

riešenia 

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných 

alebo 

nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým 

a spolupracujúcim) spôsobom, 

Multikultúrna 

výchova 

Kompetencie občianske - uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva,  

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení zo záujmami širšej skupiny 

-uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojím 

povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

Posúdiť život 

človeka 

v priestore 

tvorený 

vzájomnými 

vzťahmi medzi 

prírodou 

a spoločnosťou. 

Skupinová práca, 

tvorivé úlohy. 
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Kompetencie sociálne 

a personálne 

-dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/ nezávislosť ako člen celku, 

-vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami,  

záujmami a potrebami, 

-osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine- uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovanie spoločných 

cieľov, 

-dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania 

a uplatňovať sociálne prospešne zmeny v medziosobných vzťahoch 

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti 

Riešenie 

problémových 

úloh 

Prezentácia 

projektov 

 

Kompetencie pracovné - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a 

postupmi pri 

spoločnej práci, 

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 

konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

Práca so zdrojmi 

 

Kompetencie smerujúce 

k iniciatívnosti 

a podnikavosti 

- dokáže vyhľadať a triediť získané informácie, inovovať zaužívané postupy pri 

riešení úloh 

Rozvíjanie 

podnikateľských 

zručností žiaci 

získavajú 

spracovaním 

projektov. 

Kompetencie vnímať 

a chápať kultúru 

a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie 

prostriedky (na 

úrovni sekundárneho vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a 

vkusový 

postoj, 

Hudobná výchova 

učí si vážiť iné 

kultúry, pri 

zachovaní 

vlastnej identity, 

venuje sa ľudovej 

kultúre 

a kultúrnym 

tradíciám. 
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- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 

 

 

 

 

4. Obsahové a výkonové štandardy: 

 

 

o rozvíjanie citového sveta žiakov, 

o formovanie mravných vzťahov žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívnych vzťahov k prírode, ku všetkým prejavom života, 

o vychovanie  žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a 

podieľaním sa na ňom, 

o vhodné a nenásilné spájanie hudby s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, 

o vychovávanie vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym 

vlnám, reklame a subkultúre. 
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 Obsahový štandard  Výkonový štandard  

VV1   Vokálno-

intonačné činnosti 

 

Spievať ľudové piesne, autorské piesne, rytmizované texty, 

artikulačné cvičenia, dychové a hlasové cvičenia, hry s hlasom 

pomocné rytmické a intonačné prostriedky cvičenia zamerané 

na správne držanie tela, dychové cvičenia, artikulačné 

cvičenia, hlasové cvičenia metricky viazané i metricky 

neviazané texty a melódie ľubovoľné gestá znázorňujúce 

výšku i dĺžku tónov, solmizácia, fonogestika, ručné znaky na 

vyjadrenie rytmu, grafická notácia, klasická notácia, tónové 

okruhy napr. s-m; l-s-m; l-s-m-d; d´-l-s-m-d; m-r-d; s-f-m-r-d; 

d´-t-l-s-f-m-r-d; a i..; rytmické slabiky ( tá; ti-ti; tá-ja; tá-ja-ja-

ja; ti-riti-ri; a i.). Orientovať sa v grafickom zázname piesní a 

skladieb rôznych štýlov a žánrov. Dokázať posúdiť kvalitu 

vokálneho prejavu druhých. 

Čisto, kultivovane zaspievať minimálne 12 piesní 

vhodne zvolených so zreteľom na hlasové dispozície a 

hlasovú hygienu,  vedieť uplatňovať elementárne 

taktovacie pohyby pri speve. 

Hovoriť a spievať podľa zásad hlasovej hygieny v súlade 

so správnym speváckym držaním tela, technikou 

správneho speváckeho dýchania, zreteľnou artikuláciou s 

mäkkým hlasovým začiatkom a použitím vhodného 

hlasového registra. Hlasom improvizovať a komponovať: 

melodizovať krátke texty, otextovať krátke melódie, 

improvizovať krátke dialógy i monológy recitatívneho 

charakteru, hlasom tvoriť zvukomaľbu k rôznym 

príbehom a situáciám. Vie intonovať, rytmizovať, 

zapisovať a čítať výšku a dĺžku tónu v obmedzených 

tónových okruhoch. Ovládať teóriu nôt (celá, polová, 

štvrťová a osminová nota, ich doby, pomlky, slabiky 

a zápis). 
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VV2  

Inštrumentálne 

činnosti 

 

Dokázať realizovať a vytvárať inštrumentálne sprievody 

k piesňam, rešpektujúc ich charakter, jednoduchou 

improvizáciou na detských hudobných nástrojoch „podporiť “ 

charakter, zmeny nálad hudobnej ukážky, zvýrazniť dôležité 

hudobné myšlienky reprodukovanej hudby. Poznať 

elementárne hudobné nástroje a zdroje zvuku, ktoré sú k 

dispozícii: 

a) ľudské telo (tlieskanie, plieskanie, dupanie, lúskanie)  

b) okolité predmety a prírodné materiály vydávajúce zvuk  

c) vlastnoručne zhotovené nástroje  

d) Orffove nástroje rytmické (chrastidlo/hrkálka/rumba gule, 

marakas, ozvučné drievka/claves/drevené paličky, drevený 

blok, rúrový bubienok, drhlo/škrabadlo/reco-reco/guiro  

e) Orffove nástroje melodické (zvonkohra, xylofón, metalofón, 

zobcová flauta)  

f) slovenské ľudové nástroje (napr. píšťalka, píšťalka-

dvojačka, fujara, gajdy, korýtkové husličky, citara, cimbal, 

ozembuch) 

 g) dostupné nástroje iných kultúr (napr. bicie nástroje z 

Afriky, Južnej Ameriky – kongo, bongo) držanie nástrojov. 

Tvorba tónu. Skladby iných autorov vlastná elementárna 

improvizácia a elementárna kompozícia:  

a) inštrumentálny sprievod k piesni na princípe burdonu  

b) ostinata, základných harmonických funkcií  

c) predohra, medzihra, dohra k piesni  

d)zvukomalebná a scénická hudba jednoduché modely 

idiofónov, membranofónov, chordofónov, aerofónov a 

mirlitónov z prírodných i odpadových materiálov, na ktorých 

možno demonštrovať konštrukčné princípy nástrojov i 

princípy vznikania zvuku v jednotlivých nástrojových 

skupinách.  

 

Rozoznať elementárne hudobné nástroje podľa ich 

zvuku, vzhľadu i názvu, technicky správne hrať na 

elementárnych hudobných nástrojoch, reprodukovať a 

produkovať hudbu na nástrojoch, vlastnoručne zhotoviť 

elementárne nástroje a hrať na nich. Zaradiť niektoré 

hud. nástroje do klasifikácie hud. nástrojov. 
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VV3  Hudobno-

pohybové činnosti 

 

kultivovaný pohyb, držanie tela, rytmicky korektné pohyby, 

pohyby vyjadrujúce emocionálno-výrazové charakteristiky 

hudby improvizácia pohybová spontánnosť, uvoľnenosť. 

Správne reagovať pohybom na znejúcu hudbu, vyjadriť 

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

charakterom piesne alebo skladby. 

Realizovať hudobno-pohybové hry so spevom, vyjadriť náladu 

a obsah hudby pohybom, na základe svojich individuálnych 

schopností a zručností vytvárať pohybové improvizácie a 

kreácie. 

Reagovať pohybom na hudbu, vyjadriť pohybom 

charakter, výraz a náladu piesne a znejúcej hudby.  

Vyjadriť hudbu pohybom, identifikovať základné 

estetické kategórie v hudbe, pohybovo improvizovať. 

 

VV4  Percepčné 

činnosti 

 

- zvuky, šumy, ruchy, hluky, tóny, súzvuky okolitého sveta 

- vyjadrovacie prostriedky hudby: pulz, metrum, rytmus, 

tempo melódia, harmónia, agogika, dynamika, farba, hudobná 

forma skladby slovenských a zahraničných hudobných 

skladateľov hudba krásna, vznešená, smutná, veselá a ďalšie 

estetické kategórie blízke životnej skúsenosti žiakov 

Orientovať sa v znejúcej hudbe, na základe použitých 

výrazových prostriedkov hudby, ktoré vníma, chápe ich 

funkciu a komunikačné schopnosti hudby. 

Dokázať zaradiť a charakterizovať počúvanú skladbu vokálnu 

alebo inštrumentálnu z hľadiska žánru, postrehnúť výrazné 

hudobné myšlienky, ich variácie, napätie a uvoľnenie hudby. 

Dokázať verbalizovať svoj názor, hudobný zážitok, predstavy 

od konkrétnych k abstrakcii princípov, všeobecným 

zákonitostiam a ich materializácii hudobnými  prostriedkami. 

 

Počúvať sústredene a pozorne, vnímať okolité zvuky, 

opísať ich účinky, poznať riziká poškodenia sluchu, 

vedome počúvať ticho, z okolitých zvukov komponovať 

zmysluplné celky, (zvukové koláže), 

rozlíšiť základné vyjadrovacie prostriedky hudby, 

aktívne počúvať hudbu, rozpoznať emocionálno-

výrazový potenciál hudby, verbalizovať atmosféru 

(charakter) hudby. 

Po viacnásobnom vypočutí poznať min. 4 hudobné 

skladby a ich autorov. Poznať funkciu hudby 

vzhľadom k životu človeka a spoločnosti. 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

 9 

VV5  Hudobno-

dramatické 

činnosti 

Integrovať a komplexne využívať vokálne,  

hudobno-pohybové, inštrumentálne a percepčné     činnosti 

spojené v dramatickom príbehu. Získať schopnosť 

empatického a asertívneho správania sa. 

Hudobno-dramatické činnosti, tvorivá dramatika 

materiál s dramatickým potenciálom: hudobno-pohybové hry, 

básne, príbehy, piesne, inštrumentálne skladby, herecké etudy, 

krátke sekvencie, dialógy a scénky rôzne dramatické žánre, 

napr. divadlo s hercom, bábkové divadlo, tieňové divadlo, 

divadlo v maskách návšteva hudobného divadla, opery, 

operety, muzikálu a pod., alebo sledovanie predstavenia z 

videozáznamu 

Nájsť atraktívnu tému, pripraviť scenár, samostatne 

tvoriť, alebo vyberať z učiteľovej ponuky hudbu, pohyb, 

tanec, scénu, kostýmy, rekvizity,.. 

 

Koncentrovane a s porozumením sledovať profesionálne 

hudobno-pohybového predstavenie, opísať ho vlastnými 

slovami i odbornou terminológiou, diskutovať o ňom. 

 

 

5. Stratégie vyučovania 

 

 

Názov 

tematického 

celku 

Stratégie výučby 

Metódy                                              Postupy 

Formy práce Vzdelávacie výstupy 

Ako sa nám 

prihovára hudba  

Rozprávanie 

Rozhovor 

Demonštračná 

metóda 

Prakticko-aplikačné 

metódy 

Priama skúsenosť so 

znejúcou hudbou 

 

 

Rôznorodosť doplnkovej 

literatúry, 

Využitie vhodných 

didaktických pomôcok 

Hudobná skladba 

Diskusia 

Práca s doplnkovou 

literatúrou, internetom 

Beseda 

Demonštrácia 

názorných pomôcok  

Hudobná hra 

Práca s hudobnou 

skladbou 

Analýza hudobného 

diela 

Kognitívne: 

Získať vedomosti a zručnosti o zákl. 

vyjadrovacích prostriedkoch hudby. 

Vedieť ich analyzovať v skladbách. 

Aktívne používať jednotlivé 

prostriedky. 

Afektívne: 

Pomocou počúvania skladieb viesť a 

vychovávať k empatii. Rešpektovať 

estetické a etické hodnoty obsiahnuté 

v hudbe, vedieť oceniť silu hudby a 
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Prostredníctvom 

hudby 

poznávame svoju 

hudobnú 

kultúru i kultúru 

iných  

 

 

Rozprávanie 

Rozhovor 

Demonštračná 

metóda 

Priama skúsenosť so 

znejúcou hudbou 

Imitačná metóda 

Využitie vhodných 

didaktických pomôcok 

Hudobná skladba 

Improvizácia 

Samostatné štúdium 

Hudobná hra 

Práca s hudobnou 

skladbou 

Beseda 

Samostatná práca s 

knihou 

 

uvedomiť si jej miesto v živote. 

Spolupracovať pri kolektívnych hud. 

činnostiach a najmä pri hud.- 

dramatických činnostiach. 

Psychomotorické: 

Správne realizovať hudobné prejavy 

(vokálne, inštrumentálne, pohybové). 

V intonačnej a sluchovej výchove 

získať zručnosti a vedieť ich využiť 

pri svojich hud. činnostiach.  
Hudba spojená s 

inými 

druhmi umenia  

Projektové metódy 

Skupinová práca 

Získavanie 

informácií  

Výklad 

Prakticko-aplikačné 

Priama skúsenosť so 

znejúcou hudbou 

Získavanie a triedenie 

informácií 

Hudobná skladba 

 

Skupinová práca 

Práca vo dvojiciach 

Práca s hudobnou 

skladbou 

Analýza hudobného 

diela 

Tvorba projektu 

 

 

6. Učebné zdroje: 

 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálové výučbové prostriedky Ďalšie zdroje 

 

Ako sa nám 

prihovára hudba  

Odborná literatúra o 

hudbe 

Orffovy hudobné 

nástroje 

CD prehrávač 

Metronóm 

klavír 

E. Langsteinová, B.Felix - Učebnica HV 

pre 5.roč., Bratislava, SPN 2009, schválilo 

MŠ SR dňa 6.augusta 2009 

 

E. Langsteinová, B.Felix - Učebnica HV 

pre 6.roč., Bratislava, SPN 2004, schválilo 

MŠ SR dňa 1. júla 2004 

súbor kariet o hud. 

nástrojoch, zborníky 

ľudových piesní, notový 

materiál, zrakové učebné 

pomôcky ako obrazy, 

grafické nákresy, nákresy 

s notovou osnovou, Internet 
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Prostredníctvom 

hudby 

poznávame svoju 

hudobnú 

kultúru i kultúru 

iných  

Encyklopédie Orffovy hudobné 

nástroje 

CD prehrávač 

klavír 

 

E. Langsteinová, B.Felix - Učebnica HV 

pre 7.roč., Bratislava, SPN 2006, schválilo 

MŠ SR dňa 24. mája 2006 

 

 

súbor kariet o hud. 

nástrojoch, zborníky 

ľudových piesní, notový 

materiál, zrakové učebné 

pomôcky ako obrazy, 

grafické nákresy, nákresy 

s notovou osnovou, Internet 

Hudba spojená s 

inými 

druhmi umenia  

Encyklopédia Orffovy hudobné 

nástroje 

CD prehrávač  

DVD 

klavír 

súbor kariet o hud. 

nástrojoch, zborníky 

ľudových piesní, notový 

materiál, zrakové učebné 

pomôcky ako obrazy, 

grafické nákresy, nákresy 

s notovou osnovou, Internet  

 

 

7. Hodnotenie a klasifikácia predmetu 

 

 

 

Vzdelávacie výsledky žiakov sa hodnotia slovne a klasifikujú. V predmete hudobná výchova budeme hodnotiť stupeň tvorivosti a samostatnosti 

prejavu, osvojenie si potrebných vedomostí, činností a ich tvorivú aplikáciu, kvalitu prejavu a výsledkov činnosti. Dôležitým bude hodnotenie 

vzťahu žiaka k činnostiam na hodinách hudobnej výchovy a záujem o ne. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa bude uskutočňovať ako priebežné 

hodnotenie a celkové hodnotenie. Využívať sa bude hlavne pochvala, povzbudenie, seba hodnotenie, hodnotenie iných. Pri hodnotení 

vzdelávacích výsledkov žiakov sa bude zohľadňovať schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim. . Predmet hudobná výchova bude klasifikovaný na vysvedčení 

známkami.  

 

Individuálne hodnotenie žiakov, prihliadanie na jeho intonačné, rytmické a pohybové spôsobilosti. Predmet je klasifikovaný známkou. 

Hodnotenie vychádza z metodického pokynu k hodnoteniu žiaka č. 22/2011 a je realizované slovnou formou – pochvala, povzbudivé slová, 

atribúcia kladných vlastností a postojov, zaradenie na činnosť vyhovujúcu žiakovi (spev, taktovanie, sprievod na ľahko ovládateľnom nástroji, 

pohybová aktivita a pod.) 
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Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

• priebeh vytvárania postojov:  

• záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh,  

• schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách,  

• schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov,  

 

• priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

• žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, 

intonačné a sluchové zručnosti a návyky,  

• orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie,  

• hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a hrou na telo,  

• orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich funkcií,  

• pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť,  

• integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií hudobnodramatických činností,  

• aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu genia 

,  

• priebeh získavania hudobných vedomostí:  

• vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami,  
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• poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, slovenské zvykoslovie,  

Stupnica hodnotenia  

 

100% - 90%  výborný (1)  

89% - 75%  chválitebný (2)  

74% - 50%  dobrý (3)  

49% - 30%  dostatočný (4)  

 29% - 0% nedostatočný (5) 

 

 

Poznámka. 
 

 V spojených ročníkoch V.-VI. si vyučovacia hodina vyžaduje striedanie priamej práce učiteľa so žiakmi a samostatnej práce žiakov. 

Vyučovacie hodiny budú zamerané: 

- na sprostredkovanie nového učiva tak, že v jednom ročníku bude sprostredkovanie nového učiva a v druhom ročníku bude práca 

orientovaná na opakovanie, utvrdzovanie už prebratého učiva 

- tak, že obidva ročníky opakujú učivo z minulých hodín  

- tak, že v obidvoch ročníkoch preverujeme vedomosti 

 

Samostatná práca žiakov: 

- ústna samostatná práca: tiché čítanie, práca s knihou, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, vyhľadávanie, triedenie 

podstatných informácií 

Písomná samostatná práca: 

- opisovanie javov, predmetov, vecí, grafické znázorňovanie, práca v pracovnom zošite 

Praktická samostatná práca 

Samostatné učenie prostredníctvom IKT 
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INFORMATIKA 
 

Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Predmet: INFORMATIKA 

Ročník: piaty 

Časový rozsah výučby: 1 hodina /týždenne (33hod/rok) 

Poznámka: Predmet sa vyučuje v učebni IKT  

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i 

aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov 

pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším 

stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, 

ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, 

aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a 

poznatky i v iných predmetoch. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu   
 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet informatika, schváleného ako 

súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy.  

Žiaci: 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

2 

 

 uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich spracovanie, 

 uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel, 

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia, 

 poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov, 

 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe, 

 poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť, 

 rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú 

 rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo. 

 

3. Kľúčové kompetencie  

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené 

ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru) 

 prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

 projektové, zážitkové vyučovanie 
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4. Obsah vyučovacieho predmetu  

 

 

  
 

Reprezentácie a nástroje – práca s textom   
 

    
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: schránka, odrážky a číslovanie, tabuľka 

 

  
 

 používať konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu textu, Vlastnosti a vzťahy: slovo ako skupina písmen, veta ako skupina slov, 
 

  
 

 voliť vhodný nástroj na prácu s textom, odsek ako skupina viet, medzery  a oddeľovače, obrázok  a text,  for- 
 

  
 

 používať nástroje na vyhľadanie a nahradenie textu, mátovanie textu, písmo + typ, veľkosť, hrúbka a farba písma (t.j. zvý- 
 

  
 

 posudzovať vplyv formátovacích nástrojov a skrytých znakov na 
raznenia), zarovnanie odseku, obrázok ako súčasť textu, skryté značky 

 

  
 

 výsledný text a operácie s textom, ako  súčasť  textového  dokumentu,  obrázok  ako  súčasť  textu, vplyv 
 

   
 

 skúmať nové nástroje v konkrétnom editore. skrytých znakov na štruktúru aj výsledný vzhľad textu, znaky ako pís- 
 

  
 

  mená, číslice, špeciálne znaky a symboly, text a hypertext (napr. na 
 

  internete, v encyklopédii) 
 

  Procesy: presúvanie, kopírovanie a vkladanie textu, vkladanie obráz- 
 

  kov zo súboru, kontrola pravopisu 
 

   
 

Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami   
 

    
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: snímka,  prezentácia,  rozmiestnenie,  pozadie,  prechod  medzi 

 

  
 

 používať konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu prezentá- 
snímkami  

 

  
 

 cií, Vlastnosti a vzťahy: snímky a ich poradie – prezentácia 
 

   
 

 skúmať nové nástroje v konkrétnom editore. Procesy: vytváranie prezentácie, vloženie novej snímky, vloženie textu, 
 

  
 

  vloženie obrázku, spustenie a zastavenie prezentácie 
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Reprezentácie a nástroje – práca s tabuľkami 
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

  
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa bunky 

 

  
 

 používať konkrétne nástroje na prácu s tabuľkami. 
Vlastnosti a vzťahy:  adresa  bunky  ako  pozícia  bunky  v  tabuľke, 

 

  
 

 vlastnosti bunky a k o zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky 
 

 Procesy: pohyb (navigácia) v tabuľke (šípkami, klikaním), vpisovanie 
 

 údajov, ich upravovanie a zvýrazňovanie 
 

   
 

Reprezentácie a nástroje – informácie   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

  
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: vzťahy medzi jednotlivými typmi informácie (gra- 

 

  
 

 kódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie, 
fika, text, čísla, zvuk) 

 

  
 

 dekódovať informáciu z jednoduchých reprezentácii,   
 

 vyhľadávať a získavať informácie v informačnom systéme a da-   
 

tabáze (knižnica, elektronicky obchod, rezervácie lístkov...),   
 

 získavať informácie rôznych typov pomocou konkrétnych nástro-   
 

jov (napr. zoskenovaním, odfotením, nahraním zvuku, videa, ...),   
 

 vyberať vhodné nástroje na spracovanie informácii (na vyhľadá-   
 

vanie a získavanie, spracovanie informácií a komunikovanie po-   
 

mocou nástrojov).   
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Reprezentácie a nástroje – štruktúry  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: postupnosť, tabuľka (v zmysle frekvenčná, kódovacia, slovník, 

 

 
 

 orientovať sa v jednoduchej štruktúre – vyhľadávať a získať in- 
mriežka), riadok, stĺpec 

 

 
 

 formácie zo štruktúry podľa zadaných kritérií, Vlastnosti a vzťahy: poradie objektov a ich pozícia v postupnosti, výz- 
 

  
 

 organizovať informácie do štruktúr – vytvárať a manipulovať so 
nam postupnosti, pozícia objektov v tabuľke, predchodca, nasledovník, 

 

 
 

 štruktúrami, ktoré obsahujú údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, sused, význam tabuľky 
 

  
 

 grafy, postupnosti obrázkov, čísel, ...), Procesy: práca s grafovými štruktúrami (s mapou, labyrintom, sieťou), 
 

  
 

 interpretovať údaje zo štruktúr – vyvodiť existujúce vzťahy zo 
práca so stromovými štruktúrami (strom rozhodnutí, stratégií, turnajov, 

 

  
 

 zadaných údajov v štruktúre, prerozprávať informácie uložené v 
rodokmeň), zapisovanie a vyhľadávanie v jednoduchej štruktúre, zos- 

 

  
 

 štruktúre vlastnými slovami. tavovanie štruktúry 
 

  
 

  
 

Komunikácia a spolupráca – práca s webovou stránkou  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 

 získavať informácie z webových stránok a použiť ich vo svojich 
produktoch (rešpektuje autorské práva),

  

 posúdiť účel webovej stránky.
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Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Pojmy: vyhľadávač 

 

  
 

 diskutovať o výsledkoch vyhľadávania (či spĺňajú naše očakáva- 
Procesy: vyhľadávanie textov, stránok, obrázkov, videa, vyhľadávanie 

 

 
 

nia),  v mapách na internete 
 

  
 

 posúdiť  správnosť  vyhľadaných informácií  (výstup vyhľadáva-  
 

nia),   
 

 vyhľadávať a získať textovú a grafickú informáciu podľa zadanej  
 

frázy na webe,   
 

 získať  z  konkrétneho  zdroja  požadované  výstupy, prostredníc-  
 

tvom presne zadaných inštrukcií   
 

 vyhľadávať rôzne typy informácií na webe.   
 

 
 

 

 

 
 

Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu  
 

  
 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

  
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: príloha, adresár 

 

 
 

 zostaviť a posielať správu danému príjemcovi prostredníctvom 
Procesy: dodržiavanie netikety, preposlanie e-mailu, priloženie prílohy, 

 

 
 

konkrétneho e- mailového nástroja, odoslanie e-mailu viacerým adresátom naraz 
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 hľadať a zobraziť prijatú správu od konkrétneho odosielateľa pro-  
 

stredníctvom konkrétneho e-mailového nástroja,  
 

 pripojiť prílohu správy, zobraziť prijatú prílohu prostredníctvom  
 

konkrétneho e-mailového nástroja,  
 

 zhodnotiť správnosť e-mailovej adresy.  
 

 

 

 
 

Algoritmické riešenie problémov – analýza problému   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Vlastnosti a vzťahy: platí – neplatí, a/alebo/nie (neformálne) 

 

  
 

 uvažovať o obmedzeniach, ktoré súvisia s riešením úlohy, 
Procesy: krokovanie sekvencie a opakovania, rozhodovanie o pravdi- 

 

 
 

 identifikovať opakujúce sa vzory, 
 vosti tvrdenia 

 

  
 

 uvažovať o hraničných prípadoch (na úrovni cyklov),   
 

 rozhodnúť o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia (výroku),   
 

 vybrať prvky alebo možnosti podľa pravdivosti tvrdenia,   
 

 popísať vzťahy medzi informáciami vlastnými slovami,   
 

 uvádzať kontra príklad, v ktorom niečo neplatí, nefunguje,  
 

 uvažovať o rôznych riešeniach.   
 

Algoritmické riešenie problémov – jazyk na zápis riešenia   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Vlastnosti a vzťahy: chybný zápis, konštrukcie jazyka ako postupnosti 
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 použiť jazyk na popis riešenia problému – aplikovať pravidlá, 
príkazov 

 

 
 

konštrukcie jazyka.  Procesy: zostavovanie programu v jazyku na zápis algoritmov, spuste- 
 

  
 

  nie programu 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou postupnosti príkazov  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: príkaz, parameter príkazu, postupnosť príkazov 

 

 
 

 riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti, Vlastnosti a vzťahy: ako súvisia príkazy, poradie príkazov a výsledok, 
 

 
 

 aplikovať pravidlá konštrukcie jazyka pre zostavenie postupnosti pravidlá jazyka pre zostavenie sekvencie príkazov 
 

 
 

 príkazov, Procesy: zostavenie a upravenie príkazu/príkazov, vyhodnotenie po- 
 

  
 

 interpretovať postupnosť príkazov, stupnosti príkazov, úprava sekvencie príkazov (pridanie, odstránenie 
 

 
 

 hľadať chybu v postupnosti príkazov a opraviť ju. príkazu, zmena poradia príkazov) 
 

 
 

  
 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou cyklov  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: opakovanie, počet opakovaní, telo cyklu 

 

 
 

 rozpoznať opakujúce sa vzory pri riešení zadaného problému, Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí počet opakovaní s výsledkom 
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 rozpoznať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, počas a po 
Procesy: zostavovanie, upravovanie tela cyklu, nastavenie počtu opa- 

 

 
 

 skončení cyklu, kovaní 
 

  
 

 stanoviť počet opakovaní pomocou hodnoty,  
 

 riešiť problémy, ktoré vyžadujú známy počet opakovaní,  
 

 zapísať riešenie problému s cyklom pomocou jazyka,  
 

 interpretovať algoritmy s cyklami.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Algoritmické riešenie problémov – interpretácia zápisu riešenia   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Vlastnosti a vzťahy: jazyk – vykonanie programu 

 

  
 

 realizovať návod, postup, algoritmus riešenia úlohy – interpreto- 
Procesy: krokovanie, čo sa deje v počítači v prípade chyby v programe 

 

 
 

vať ho, krokovať riešenie, simulovať činnosť vykonávateľa.   
 

   
 

Algoritmické riešenie problémov – hľadanie, opravovanie chýb   
 

   
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
 Vlastnosti a vzťahy: chyba v postupnosti príkazov (zlý príkaz, chýbajúci 

 

  
 

 rozpoznať, že program pracuje nesprávne, 
 príkaz, vymenený príkaz alebo príkaz navyše), riešenie, ktoré lepšie 

 

  
 

 hľadať  chybu  vo  vlastnom  nesprávne  pracujúcom  programe a 
spĺňa stanovené kritérium v zadanom probléme 

 

 
 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

10 

 

opraviť ju,  Procesy: hľadanie chyby 
 

  
 

 interpretovať návod, v ktorom je chyba,   
 

 diskutovať a argumentovať o správnosti riešenia (svojho aj cu-  
 

dzieho),   
 

 diskutovať o rôznych postupoch a výstupoch riešenia (porovnať  
 

riešenia konkrétneho problému od rôznych žiakov z hľadiska dĺž-  
 

ky výsledku, trvania, veľkosti kódu/zápisu),   
 

 doplniť, dokončiť, modifikovať rozpracované riešenie,   
 

 navrhnúť vylepšenie riešenia.   
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: súbor, priečinok 

 

 
 

 ukladať produkt do súboru, Vlastnosti a vzťahy: v súbore je uložený nejaký obsah, rôzne typy súbo- 
 

 
 

 otvoriť rozpracovaný produkt zo súboru, rov pre rôzne typy informácií (súbor s obrázkom, súbor s textom, súbor 
 

 
 

 orientovať sa v konkrétnej štruktúre priečinkov, s tabuľkou), odpadkový kôš 
 

 
 

 použiť nástroj na manipuláciu so súbormi a priečinkami, Procesy: vytvorenie, ukladanie dokumentov 
 

 
 

 presúvať, mazať, premenúvať súbory.  
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Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: schránka ako miesto na krátkodobé uchovávanie 

 

 
 

 použiť rôzny aplikačný softvér, ktorý je primeraný veku. alebo prenášanie údajov 
 

 
 

  Procesy: používanie školského vzdelávacieho softvéru, práca s digitál- 
 

  nou učebnicou a encyklopédiou 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia   
 

    
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: programy spracovávajú  údaje a pomáhajú nám 

 

riešiť problémy (program ako nástroj na kreslenie, písanie, počítanie, 
 

 pracovať s pamäťovými zariadeniami – prenášať, ukladať, kopí- 
 

evidovanie údajov, ktorý vie pracovať iba s určitými typmi údajov, 
 

 

rovať informácie. 
 

 
určitými typmi súborov), klávesnica, myš a obrazovka ako zariadenia  

  
 

  na  komunikáciu  s počítačom,  pamäťové  zariadenia  (napr.  CD,  HD, 
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  USB kľúč) ako médiá/zariadenia na prenos a uchovanie informácií, 
 

   
 

Softvér a hardvér – práca v počítačovej sieti a na internete   
 

    
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard 
 

    
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Pojmy: sieť  

 

  
 

 orientovať sa v konkrétnych miestach v sieti, Vlastnosti a vzťahy: lokálne súbory vo vlastnom počítači a súbory na 
 

  
 

 použiť nástroje na zdieľanie (kopírovanie, prenášanie) súborov v 
sieti, sieťovom disku, cesta (adresa) ako zápis, ktorý identifikuje počí- 

 

  
 

 rámci počítačovej siete, tač, počítačová sieť ako prepojenie počítačov a zariadení, internet ako 
 

   
 

 rozlíšiť súbory, ktoré sú uložené na sieti a súbory vo vlastnom 
celosvetová počítačová sieť 

 

  
 

 počítači, Procesy: sťahovanie a posielanie súborov 
 

   
 

 ukladať súbory do svojho počítača z internetu, zo sieťového dis-   
 

 ku,   
 

 nahrávať súbory na sieťový disk,   
 

 rozlíšiť e–mailovú a webovú adresu.   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Softvér a hardvér – práca proti vírusom a špehovaniu  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý softvér, špehovanie ako nepovo- 

 

 
 

 akceptovať, že nemajú sťahovať a spúšťať neznáme, pochybné 
lená aktivita softvéru alebo webových stránok 
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 aplikácie.  
 

  
 

Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká  
 

   
 

 Výkonový štandard Obsahový štandard 
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: vírus ako škodlivý softvér, dôveryhodnosť získa- 

 

 
 

 diskutovať o rizikách na internete, ných informácií, riziká na internete a sociálnych sieťach 
 

 
 

 aplikovať pravidlá pre zabezpečenie údajov, aplikácii (aj e-mailu) 
Procesy: šírenie  počítačových  vírusov a  spamov,  bezpečné  a  etické 

 

 
 

 proti neoprávnenému použitiu, správanie sa na internete, činnosť hekerov 
 

  
 

 diskutovať o počítačovej kriminalite,  
 

 diskutovať o dôveryhodnosti informácií na webe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     
 

Informačná spoločnosť – digitálne technológie v spoločnosti      
 

      
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard   
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: Vlastnosti a vzťahy: spoločnosť a sociálne siete, digitálne technológie 
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 diskutovať o využití konkrétnych nástrojov digitálnych technoló- 
okolo nás, digitálne technológie ako nástroje pre výpočet, komuniká- 

 

     
 

 gií pri učení sa iných predmetov, ciu, navigáciu, doma, v  škole, v práci rodičov, v obchode, digitálne 
 

      
 

 diskutovať taktiež o tom, ako pomáhajú učiteľovi – ako pomáhajú 
technológie a hry, film, hudba    

 

     
 

 žiakovi. 
 

Procesy:   používanie nástrojov na   vlastné učenie sa,   zábavu 
 

      
 

 aktívne pracovať v školskom projekte na danú tému, vyhľadať, 

triediť, spracovať do elektronickej podoby, prezentovať určité 

témy a spoznávanie     
 

      
 

 
žiakovi. 
     

 

      
 

 Výkonový štandard  Obsahový štandard   
 

   
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže: 
Vlastnosti a vzťahy: autorské právo a jeho vzťah k autorovi, dielu a 

 

     
 

 diskutovať  o princípoch  dodržiavania  základných  autorských 
použitiu, legálnosť  a nelegálnosť používania softvéru a  informácií 

 

     
 

 práv. (texty, obrázky, hudba, filmy, ...)    
 

      
 

       
 

 

5. Prierezové témy  
 

ISCED 2: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Finančná gramotnosť (FIG), Čitateľská 

gramotnosť(CGT),  Informačná a digitálna gramotnosť(IDG), 
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6. Stratégie 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame  na obsah vyučovania, na individualitu žiakov 

a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov 

pre daný predmet. 

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

• riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

• výklad učiteľa 

• problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

• rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

• demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru) 

• prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 

• kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

• heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

• samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

projektové, zážitkové vyučovanie 

 

7. Učebné zdroje 

Podľa aktuálnej ponuky a odporúčaní v danom roku! 

A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ, 

Aitec, 2010 

M. Chalachánová, V kráľovstve počítačov (Pracovný zošit pre 1. stupeň)   

Bratislava, MAPA Slovakia Plus, s.r.o. 2008  

Webová stránka: http://www.andrea-ucitelka.wz.sk/ 

Program Drawing for Children, Logomotion 

Program Skicár 

Prezentácie v PowerPointe 

Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné) 

www.alik.cz 

www.rexik.zoznam.sk 

www.infovekacik.infovek.sk 
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8. Hodnotenie predmetu 

Informatika je hodnotená klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5. Pri hodnotení známkou sa do 

úvahy berú nasledujúce faktory: 

 Práca na počítači – hodnotenie slovne, známkou 

 Odpovede  - hodnotené známkou, podľa potreby žiaka ústnou alebo písomnou formou 

 Samostatné práce  a projekty – hodnotené známkou 

 

Hodnotenie známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe 

vzájomnej dohody učiteľov:  

 

100% - 90%  1  (výborný) 

89% - 75%  2 (chválitebný) 

74% - 50 % 3 (dobrý) 

49% - 30%  4 (dostatočný) 

29% - 0% 5 (nedostatočný) 

 

Pri prezentácii projektu sa hodnotia tieto aspekty: 

            -obsahová forma (zhoda témy so zadaním, výber podstatných faktov,...) 

            -tvorivosť a inovatívny prístup 

            -ovládanie problematiky, reagovanie na doplnkové otázky 

            -ústny prejav- prezentácia poznatkov 

            -formálna stránka projektu (vizuálne prvky, vypracovanie, forma) 

            -použité zdroje údajov (relevantnosť a počet zdrojov) 

V prípade dokázaného plagiátorstva alebo nedodržania termínu projektu sa projekt hodnotí 

známkou nedostatočný.  

 

 

Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s metodickým pokynom 

č.22/2011 na hodnotenie žiakov  ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť : Matematika a práca s informáciami 

Predmet : Matematika 

Ročník : piaty 

Časový rozsah : 4 hodiny  + 1 hodina disponibilná 

                          5 hodín týždenne / 165 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

  

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z 

dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a 

ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

 

„Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, 

chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na 

uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. 
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Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny 

postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“ 

 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho 

matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, 

predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

V  tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných 

čísel. Žiak sa oboznamuje s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a 

nerovníc.  

 

V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej 

prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu pojmu funkcie.  

 

V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať 

odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj 

priestorovej predstavivosti.  

 

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa  základnej školy je  Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia 

systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým 

vyjadreniam. 

 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a  rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať 

chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 

 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

3 
 

2. Ciele vyučovacieho predmetu  
 

Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické 

a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť 

ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. 

 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom 

riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického 

obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti 

pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

 

Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie  matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením 

súvislé texty obsahujúce  čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené 

postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu  vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností 

s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní  schopností žiakov používať  

prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo 

postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 

 

Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu 

a samostatnému učeniu sa.  

Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, 

cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

 
 

3. Obsah vyučovacieho predmetu 
 

Piaty ročník 

( 4  hodiny+1hodina disponibilná týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

I.   Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. Počítanie po  desaťtisíc, tisícoch, stovkách. Čítanie a písanie prirodzených čísel. Rád číslice v zápise prirodzeného 

čísla, porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej osi. 
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    II.  Počtové výkony s prirodzenými číslami – I 

Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky v obore do 100. Delenie so zvyškom v obore do 100. Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom 

a v jednoduchých prípadoch aj spamäti. Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj dvojciferným číslom. Kontrola správnosti výpočtu. Riešenie jednoduchých 

slovných úloh na násobenie a delenie.  

 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke (písomne hlavne kvôli pochopeniu princípu). Riešenie jednoduchých slovných úloh na 

sčítanie a odčítanie. 

Rovnice a nerovnice (zatiaľ bez premennej - len ako hľadanie „chýbajúcich“ čísel v príkladoch) 

Kontextové úlohy, metóda pokus – omyl (aj pri rovniciach) 

 

            III.  Geometria a meranie  

Trojuholník, štvoruholník, kruh, kružnica. Vytváranie rovinných útvarov rysovaním kolmíc a rovnobežiek. Meranie dĺžky úsečky, Obvod trojuholníka , štvorca 

a obdĺžnika. Stavba telies zo stavebnicových kociek na základe stanovených podmienok. Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických tvarov  vo štvorcovej sieti. 

Osová a stredová súmernosť. 

 

 IV.  Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov.  Voľba stratégie a zisťovanie počtu. Pravdepodobnostné hry, pokusy, pozorovania. Zisťovanie 

počtu náhodných udalostí pri pokusoch.  

 

4. Kľúčové kompetencie  
 

       Kompetencie, ktoré má žiak získať v jednotlivých tematických okruhoch učiva : 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s  číslami 

  

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 

 používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie 

 číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, používa, zapisuje a číta vzťah rovnosti a nerovnosti 

 zobrazí čísla na číselnej osi 

 vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony  

 zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov   
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 pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok – časť (prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom, percentom), rieši 

aplikačné úlohy 

 rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou máp a plánov 

 matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla (premennú, určí hodnotu výrazu),  

 matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc a ich sústav 

 tvorí a rieši  úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch a algebrickom aparáte   

Dosiahnuté postoje 

► na čísla sa pozerá, ako na  prostriedky objektívneho poznania reality ◙  smelšie kvantifikuje realitu okolo seba ◙ prostredníctvom možnosti kontroly 

výpočtov spolieha sa na počtovými výkonmi zistené výsledky ◙ prostredníctvom veličín vystupujúcich pri výpočte percent, získava pocit, že poznáva realitu z 

inej strany ◙ je vedomí toho,  že pomer a mierka sú veľmi blízke dennému životu ◙ poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, že je bohatší o dôležité 

využiteľné vedomosti  ◙ poznanie rovníc mu dáva rýchlejší a univerzálnejší prostriedok riešenia úloh. 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 

 udáva tabuľky jednoduchých lineárnych súvislostí, doplňuje chýbajúce údaje na základe objaveného pravidla a znázorňuje údaje 

 objavuje funkčné vzťahy medzi premennými a znázorňuje ich v pravouhlej súradnicovej sústave  

 vyjadrí lineárne funkcie  rovnicou, tabuľkou, grafom, vie uviesť  príklady nelineárnych funkcií  

 vytvára  tabuľky a grafy  pre jednoduché funkcie       

 objavuje rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť     

 znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje 

Dosiahnuté postoje 

► získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom  ◙ vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia ◙ vytvára 

naklonenosť k využívaniu grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych súvislostí ◙ rozvážne posudzuje pravdivosť a nepravdivosť výrokov ◙ má záujem 

na zdokonaľovanie svojho logického myslenia, na jeho  neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď.) o prvky 

kritického myslenia ◙ získava istotu a kladný vzťah k využívaniu priamej a nepriamej úmernosti pri riešení bežných úloh zo života ◙ je priaznivo naklonený na 

rozvíjanie svojich schopnosti a objavenia pravidelnosti okolo seba ◙ zoznamuje  sa s premennou,  pripraví žiaka na iný spôsob prístupu k veličinám a realite.  

 

Geometria a meranie  
 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 
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 rozozná, pomenuje a opíše  jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich jednotlivé 

prvky (telesová uhlopriečka, vzťah hrán) 

 pozná, vie popísať,  pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné útvary, pozná ich základné prvky a ich  vlastnosti a najdôležitejšie relácie 

medzi týmito prvkami a ich vlastnosťami   

 užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov  

 rozoznáva a modeluje osovo a stredove súmerné útvary v rovine, manipulatívnou činnosťou je žiak  privedení k pochopeniu a osvojeniu  jednoduchých 

geometrických  transformácií,  pozná základné vlastnosti  dvojíc súmerných útvarov a vie ich využívať pri jednoduchých konštrukciách  

 vie vykonať v praxi potrebné  najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, povrchu a objemu geometrických útvarov 

 pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, využíva vlastnosti známych dvojíc uhlov(susedné, striedavé, doplnkové) pri výpočte vnútorných 

a vonkajších uhlov rovinných útvarov  

 pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach.  

 analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

Dosiahnuté postoje 

►  nie je ľahostajný k svojmu okoliu ◙ dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí ◙ snaží sa do primeraných praktických 

problémov vniesť geometriu  ◙ je naklonený v jednote používať odhad, meranie a výpočet ◙ postupne zvyká na potrebu dôkazu a v odôvodnených prípadoch ho 

aj nárokuje ◙ snaha o presnosť pri meraniach, konštrukcii a výpočtoch je pre neho samozrejmé ◙ ochotne používa náčrty, rôzne spôsoby znázornenia 

geometrických telies a predmetov, vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti ◙ často sa opiera o svoje vedomosti a zručnosti z oblasti zhodnosti 

a podobnosti geometrických útvarov ◙ trvá na používaní správnej geometrickej terminológie  v praxi. 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 

 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa 

vopred daného určitého kritéria 

 vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom  prvkov podľa určeného pravidla a vypočítať  počet možností výberu  

 vykonáva zber,  zápis, interpretácia údajov a ich grafické znázornenie      

 je schopný orientovať sa  v množine údajov 

 vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu 

 vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu     

        v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav 

Dosiahnuté postoje 

►   iný spôsob vnímania okolitej skutočnosti ◙ vedomie určitej nadvlády nad svojím okolím ◙ uspokojenie nad ovládaním ďalšieho prostriedku riešenia úloh ◙ 

uspokojenie nad novým pohľadom na realitu ◙ spokojnosť nad novou možnosťou zachytávania kvantifikácie reality. 
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Logika, dôvodenie, dôkazy 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 

●  dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných výrokov     

●  vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení 

●  posúdi správnosť použitých spojok „a“, „alebo“, buď alebo“, „ak, tak“ 

●  posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov 

●  pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch 

 

 

Dosiahnuté postoje 

► sebadôvera pri interpretácii matematických a nematematických textov ◙ pripravenosť na posúdenie pravdivosti matematických výrokov, ktorými sa 

v priebehu svojej učebnej činnosti stretol ◙ získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho štrukturácie na definície, vety, 

hypotézy, dôkazy. 

 

5. Prierezové témy 
 

Všetky prierezové témy sú integrované do učebných osnov – do jednotlivých tematických okruhov vyučovacieho predmetu matematika :  

 

Multikultúrna výchova 

MAT – Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy - / Čítanie z grafov / 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

MAT – Čísla, premenná, počtové výkony s číslami - / Počet obyvateľov v jednotlivých krajoch SR / 

Mediálna výchova 

MAT – Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy - / tvorba tabuliek a grafov zo zozbieraných údajov / 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

MAT - Čísla, premenná, počtové výkony s číslami - / Slovné úlohy z reálneho života / 

 

Dopravná výchova 

MAT – Geometria a meranie - / Rovinné útvary a dopravné značky / 
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Finančná gramotnosť 

MAT – Logika, dôkazy - / Počítanie s eurami / 

 

Globálne vzdelávanie 

MAT - Čísla, premenná, počtové výkony s číslami - / Porovnávanie a zaokrúhľovanie veľkých čísel / 

          - Geometria a meranie - / Konštrukcia symbolov pre medzinárodné dni / 

          - Kombinatorika - / Tvorba vlajok štátov EU / 

 

6. Stratégie  
 

Metódy 

 motivačné metódy (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia) 

 aktivizujúce metódy (situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie) 

 expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž) 

 problémové metódy (heuristická metóda, projektová metóda, brainstorming) 

 fixačné metódy (metódy opakovania a precvičovania - písokného aj ústneho) 

 diagnostické metódy (pozorovanie, ústne skúšanie, písomné skúšanie) 

 

Postupy 

 analýza (od celku k častiam) 

 syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) 

 indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) 

 dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) 

 genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) 

 dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania – pravidlá, poučky, definície a pod.) 

 porovnávanie, t.j. synkritický postup  (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) 

 podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) 

 

 

Formy 

 vyučovacia hodina 
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 praktické aktivity 

 samostatná práca žiakov 

 práca žiakov vo dvojiciach 

 skupinová práca 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny) 

 práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, 

triedenie, vyuţívanie podstatných informácií) 

 samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky 

 experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie) 

projektové vyučovanie 

 

7. Učebné zdroje 
 

          Literatúra 

 

 Žabka, Černek: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 1.časť, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 2009 

 Žabka, Černek: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 2.časť, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 2010 

 Rôzni: Hravá matematika – pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ, Taktik International, s.r.o., 2010 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 1. časť, SPN, 1998 

Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1998 

 

8. Hodnotenie predmetu 
 

 

Ústne hodnotenie 

Je ďalšou formou hodnotenia žiaka. V matematike sa obvykle ústne hodnotí schopnosť žiaka riešiť konkrétnu úlohu. Poskytuje žiakovi spätnú väzbu o stave 

jeho vedomostí a zručností, účelom ktorej je, aby žiak vedel, v čom sú jeho slabé miesta, o čom má nesprávnu predstavu, v čom vyniká ap. Táto forma hodnotenia 

neslúži ako podklad ku klasifikácii, má motivačnú funkciu a funkciu spätnej väzby. 

 

Čiastkové hodnotenie 

Žiak je hodnotený za nadštandardnú aktivitu na hodine, ktorá súvisí s vyučovacím procesom – napríklad tvorivé nápady, inovatívne, neštandardné postupy 

riešenia úloh, objavovanie nových súvislostí, riešenie úloh nad rámec povinných úloh. Za takúto aktivitu je hodnotený dobrými bodmi.  
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Žiak je hodnotený aj za nesplnenie úloh – neodôvodnené nevypracovanie domácej úlohy, úplné ignorovanie práce na hodine (napríklad žiak sedí a nerieši úlohy, 

nezapisuje si preberané účivo, neodovzdá zadanú úlohu určenú na vypracovanie na papieri). Za takého nesplenie si úlohy je žiak hodnotený poznámkou.  

 

Hodnotenie písomných previerok  

Systém hodnotenia je založený na bodovacom systéme, z ktorého sa vypočítava percentuálna úspešnosť. Pri tejto forme hodnotenia sa používa vážené 

hodnotenie. 

 

V každom ročníku sú povinné tieto písomné previerky: 

 

Názov previerky Termín vyhodnotenia 

1. školská písomná skúška do 20.11. 

2. školská písomná skúška do 20.1. 

3. školská písomná skúška do 20.4. 

4. školská písomná skúška do 15.6. 

 

 

 

9. Vzdelávací štandard 
 

Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard 

Vytvorenie oboru prirodzených 
čísel do a nad milión 

 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie / dokáže:  
 prečítať a zapísať prirodzené čísla,  
 rozložiť prirodzené číslo na jednotky rôzneho rádu, 
  zložiť prirodzené číslo z jednotiek rôzneho rádu, 
  rozlíšiť párne a nepárne čísla,  
 porovnať a usporiadať prirodzené čísla aj nad milión, 
  zaokrúhliť prirodzené čísla aj nad milión nadol, nahor, 

na desiatky, stovky, ...,  
  zobraziť prirodzené číslo na číselnej osi – k danému číslu 

priradiť jeho obraz a opačne,  
 doplniť čísla do danej neúplne označenej číselnej osi,  
  vysvetliť vlastnými slovami, že vzdialenosť obrazov za 

sebou idúcich čísel na číselnej osi je rovnaká,  

 
prirodzené číslo, cifra, číslica rád číslice, 
zápis prirodzeného čísla, stovky, tisíce, 
desaťtisíce, ..., 
susedné čísla, párne, nepárne čísla 
číselná os, vzdialenosť na číselnej osi  
znaky nerovnosti, rovnosti, usporiadanie vzostupné 
a zostupné, 
zaokrúhľovanie nadol, nahor a zaokrúhľovanie na 
jednotky,   desiatky, ... 
 
rímske číslice I, V, X, L, C, D, M  
tabuľka, diagram, graf  
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  poznať základné rímske číslice a čísla,  prečítať 
letopočet zapísaný rímskymi číslicami, 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa vyskytujú 

ako podnet dáta (tabuľky, diagramy, mapy, schémy). 

propedeutika desatinných čísel (napr. model eurá a 
centy): 
 - porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel,  
- zaokrúhľovanie nadol na..., zaokrúhľovanie nahor 
   na... zaokrúhľovanie na...,  
- sčítanie a odčítanie desatinných čísel (ako  
  navzájom opačné   operácie)  
- násobenie desatinného čísla číslom 10, 100, 1000,  
- súvis s prirodzenými číslami  
propedeutika zlomkov (zlomok ako časť celku) 

Počtové výkony s prirodzenými 
číslami 

 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie / dokáže:  
 spamäti a písomne sčítať a odčítať primerane veľké 

prirodzené čísla, 
 zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet prirodzené číslo, 
 porovnať čísla rozdielom, 
 písomne aj pomocou kalkulačky sčítať aj viac sčítancov, 
 pohotovo použiť kalkulačku pri sčítaní a odčítaní, 
 že čísla sa dajú sčítať v ľubovoľnom poradí, 
 že od daného čísla sa dajú čísla odčítať v ľubovoľnom 

poradí, 
 spamäti vynásobiť a vydeliť primerané prirodzené čísla 

mocninou čísla 10, v obore malej násobilky číslami 
ukončenými nulami (napr. 70 . 800, 72 000 : 9 a pod.),  

 písomne vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla 
jednociferným číslom (aj so zvyškom), 

 písomne vynásobiť prirodzené číslo dvojciferným alebo 
trojciferným číslom, 

 písomne vydeliť dvojciferným číslom,  
 zmenšiť alebo zväčšiť prirodzené číslo daný počet krát, 
 porovnať čísla podielom, 
 pohotovo použiť kalkulačku pri násobení a delení 

prirodzených čísel (aj so zvyškom),  
 že čísla sa dajú násobiť v ľubovoľnom poradí, 
 vynásobiť pomocou sčítania a vydeliť pomocou 

postupného odčítania a rozdeľovaním na rovnaké časti,  
 správne určiť poradie počtových výkonov v úlohách s 

prirodzenými číslami, 
 počítať správne so zátvorkami, 

počtové výkony (operácie) – sčítanie, odčítanie, 
násobenie, delenie  
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel 
činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel, 
zvyšok pri delení 
viac, menej, rovnako,  
polovica, tretina, štvrtina, ...  
poradie počtových výkonov, 
úloha zátvoriek  
propedeutika záporných čísel (napr. model farebné 
čísla) propedeutika pomeru, priamej a nepriamej 
úmernosti (slovné úlohy)  
propedeutika distributívnosti 
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 použiť prirodzené čísla pri opise reálnej situácie, 
 vyriešiť jednoduché slovné úlohy s prirodzenými číslami, 
 vyriešiť aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické 

myslenie s využitím počtových operácií (aj ako 
propedeutika zlomkov, pomeru a priamej a nepriamej 
úmernosti). 

Geometria a meranie 

 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie / dokáže: 
 rozlíšiť a načrtnúť rovinné útvary – bod, úsečka, 

priamka, kružnica, trojuholník, štvoruholník, 
 narysovať úsečku danej dĺžky a trojuholník, štvorec, 

obdĺžnik, ak poznajú dĺžky ich strán  
 zostrojiť kružnicu s daným polomerom, 
 rozlíšiť priestorové útvary – kocka, kváder, valec, kužeľ, 

ihlan, guľa, 
 poznať niektoré základné vlastnosti trojuholníka, 

štvoruholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice a kruhu, 
 narysovať pomocou dvojice pravítok alebo pravítka s 

ryskou rovnobežné a kolmé priamky (úsečky),  
 narysovať trojuholník, štvoruholník, štvorec, obdĺžnik vo 

štvorcovej sieti, 
 odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimetre, 
 odhadnúť vzdialenosť na metre, 
 premeniť jednotky dĺžky v obore prirodzených čísel,  
 vyriešiť slovné úlohy s premenou jednotiek dĺžky a úlohy 

vyžadujúce základné poznatky o trojuholníku, štvorci a 
obdĺžniku, 

 vypočítať obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, 
 vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika s celočíselnými 

rozmermi ako počet štvorcov, z ktorých sa skladá, 
 zväčšiť a zmenšiť útvary vo štvorcovej sieti podľa 

návodu alebo pomocou inej siete, 
 postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa návodu 

(náčrtu, nákresu, kódovania) a naopak, 
 určiť počet jednotkových (rovnakých) kociek, z ktorých 

sa skladá kocka a kváder (propedeutika objemu) 

 
 
priamka, bod, úsečka, 
trojuholník a jeho vrcholy a strany, 
štvoruholník a jeho vrcholy, strany a uhlopriečky, 
štvorec, obdĺžnik, kružnica (kruh) – stred, polomer 
a priemer  
kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľa  
pravítko, kružidlo, rovnobežky, kolmica, päta 
kolmice,  
rovnobežník, susedné strany, protiľahlé strany,  
vodováha, olovnica  
dĺžka úsečky, dĺžka strany trojuholníka, štvorca, 
obdĺžnika, 
obvod, jednotky dĺžky – m, dm, cm, mm, km  
kocka, kváder, stena, vrchol a hrana kocky a kvádra  
náčrt, nákres, plán, kódovanie  
štvorcová sieť, obsah,  
propedeutika jednotiek obsahu cm2 , mm 2 v 
štvorcovej sieti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súmernosť v rovine (osová a 
stredová) 

 
Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie / dokáže: 
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 pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s ktorým 
je osovo súmerný podľa danej osi,  

 identifikovať rovinné geometrické útvary súmerné podľa 
osi,  

 nájsť (nakresliť/zostrojiť) os súmernosti dvojice bodov, 
úsečky, 

 nájsť (nakresliť/zostrojiť) osi súmernosti osovo 
súmerného útvaru, 

 pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s ktorým 
je stredovo súmerný podľa daného stredu,  

 identifikovať rovinné geometrické útvary súmerné podľa 
stredu,  

 nájsť (nakresliť/zostrojiť) stred súmernosti dvojice 
bodov, 

 nájsť stred súmernosti stredovo súmerných rovinných 
útvarov,  

 zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo 
jednoduchého útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek a 
častí kružnice v osovej a v stredovej súmernosti, 

 pracovať s osovo a stredovo súmernými útvarmi vo 
štvorcovej sieti, dokresliť, opraviť ich. 

 
 

súmernosť a zhodnosť geometrických útvarov,  
stred súmernosti, stredová súmernosť,  
os súmernosti, osová súmernosť,  
útvary osovo a stredovo súmerné,  
vzor, obraz konštrukcia rovinného geometrického 
útvaru v osovej a stredovej súmernosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riešenie aplikačných úloh a 
úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie 
 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie / dokáže:  
 prečítať údaje z jednoduchej tabuľky, 
 zhromaždiť, roztriediť, usporiadať dáta (údaje), 
 znázorniť dáta (údaje) jednoduchým diagramom, 
 rozlíšiť väčšiu a menšiu pravdepodobnosť, 
 zvoliť stratégiu riešenia úloh z bežného života, 
 zistiť počet vypisovaním všetkých možností, 
 pracovať podľa zvoleného (vlastného, vypracovaného) 

návodu alebo postupu, 
 analyzovať jednoduché úlohy na propedeutiku 

desatinných čísel, zlomkov a priamej úmernosti. 
 
 

 
 
dáta, údaje, triedenie, usporiadanie, systém,  
tabuľka, jednoduchý diagram,  
štatistika možnosť, počet možností, zisťovanie 
počtu možností zhromažďovanie, usporiadanie a 
grafické znázornenie údajov hry, pokusy a 
pozorovania,  
stratégia riešenia získavanie skúseností s prácou a 
organizáciou súborov predmetov 
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Vzdelávacia oblasť : Človek a hodnoty 

Predmet : Náboženská výchova 

Ročník : piaty 

Časový rozsah : 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho 

presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje 

žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky 

formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.  

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človekovi náboženská myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný 

prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.  

Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžiadalo aj zmenu štruktúry učebných osnov. Ako 

najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové usporiadanie učiva 

umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.  



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

2 
 

V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahu učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne 

a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Obsah učiva je rozdelený do troch lineárnych oblastí, ktoré sú 

zamerané na:  

- trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého 

písma, tradície a učenia Cirkvi),  

- kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista),  

- rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slávenia v spoločenstve, 

poslanie  

človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy).  

 
2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní 

ľudia s vysokým morálnym kreditom. Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom a celej spoločnosti. 

Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje 

na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí 

žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca a pre celú spoločnosť.  

Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej republiky. Predmet sa cieľmi spolupodieľa na 

utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni 

prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.  

 

 
3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 
5. ročník( 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne)   
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Učivo predmetu má v každom ročníku určenú základnú ročníkovú tému a ročníkový cieľ. Pre 5. ročník ZŠ je témou roka „Poznávanie cez 

dialóg“, cieľom roka je spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi, nadchnúť sa pre komunikáciu Bohom prostredníctvom sviatostí, 

liturgického slávenia, čítania Božieho slova, prostredníctvom komunikácie sa približovať k Bohu a ľuďom.   

  

Téma  Obsahový štandard  Ciele témy  Výkonový štandard  

Boh hovorí k človeku  5 

hod.   
Práca so Svätým písmom 

(vyhľadávanie kapitol, veršov), skratky 

kníh.  Misia sv. Cyrila a Metoda 

(cyrilika, hlaholika, Otče náš v 

staroslovienčine).   
Žiaci vierozvestcov (sv. Gorazd, sv.  
Bystrík).  

Kognitívny:  
 Definovať pojem Biblia, Sväté písmo a orientovať sa v ňom. 

Prínos prekladu Sv. písma do nášho jazyka.   
Afektívny:   
Uvedomiť si potrebu čítania sv. Písma. Oceniť misiu Cyrila a 

Metoda pre Slovensko.  Psychomotorický:   
Formovať návyk k pravidelnému čítaniu Sv. písma. Rozvíjať 

zručnosť vo vyhľadávaní podľa limitácií (súradníc).   

Vymenovať 5 historických kníh Starého 

zákona a 5 historických kníh Nového zákona.   
Pomenovať časti NZ.   
Podľa súradníc nájsť daný text vo Svätom 

písme.   
Správne používať skratky kníh Sv. písma, 

čísla kapitol a veršov.  Opísať 

najdôležitejšie udalosti zo života sv. Cyrila 

a Metoda.   
Vysvetliť prínos byzantskej misie pre 

Slovensko.   
Vysvetliť prínos prekladu Sv. písma do nášho 

jazyka.   
Reprodukovať spamäti prvé dva verše Jánovho 

evanjelia.   
S pomocou učiteľa poskladať modlitbu Otče 

náš v cirkevnoslovanskom jazyku.  

Používať vhodné slová v komunikácii s 

inými ľuďmi.   
Pravdivo a správne šíriť informácie.   
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Dialóg Boha a človeka  

5 hod .  
Modlitba ako dialóg.  
Modlitba ako prosba, nárek, chvála, protest, 

vďaka.  
Tanec, spev, slávenie, mlčanie ako modlitba.  
Miesto a čas modlitby v živote človeka.  

Kognitívny:  
 Porovnať modlitby jednotlivých biblických  postáv 

– modlitbu Dávida, Šalamúna, Márie a Ježiša.   
Afektívny:   
Uvedomiť si potrebu modlitby a jej dôležitosti v živote biblických 

postáv.   
Psychomotorický:   
Integrovať do svojho života dôverný dialóg s Bohom v modlitbe 

podľa vzoru biblických postáv.   

V biblických príbehoch nájsť spoločné  

znaky modlitby Dávida a Šalamúna.  

Prerozprávať časť príbehu zo života kráľa 

Dávida a Šalamúna.   
Charakterizovať časti modlitby Otče náš.  

Vytvoriť kartotéku biblických modlitieb.  

Prostredníctvom modlitby rozvíjať dialóg s 

Bohom.   
Nájsť vo Sv. písme modlitbu Otče náš.   
Citovať jeden citát zo Sv. písma.   
Správne doplniť Magnifikat.   

Náš dialóg s Bohom  

4 hod.   
Komunikácia prostredníctvom symbolov.   
Náboženské symboly.  
Potreba slávenia v živote človeka.  
Čas slávenia – liturgický rok. 

Miesto slávenia – posvätné miesta.  

  

Kognitívny:  Vysvetliť a porovnať jednotlivé obdobia 

liturgického roku.  
Vysvetliť význam farieb, symbolov a úkonov liturgického roku.   
Afektívny:   
Vnímať dorozumievanie sa človeka prostredníctvom symbolov. 

Uvedomovať si prežívanie liturgického roku. Pozorovať zmeny 

v liturgickom roku. Vnímať a oceniť slávenie liturgie ako 

spôsob komunikácie Boha s človekom (aj prostredníctvom 

symbolickej reči).   
Psychomotorický:   
Sláviť liturgický rok v rodine a vo farnosti.   

Vysvetliť pojem symbol.   
Rozlíšiť znak od symbolu.  
Oceniť úlohu a zmysel symbolov.  

Vymenovať jednotlivé časti liturgického 

roka.   
Priradiť správnu farbu k liturgickému 
obdobiu.   
Správne demonštrovať aspoň 5 liturgických 

úkonov.   
Vysvetliť a oceniť potrebu slávenia.  
Predstaviť skutočnosti potrebné k sláveniu – 

miesto, čas, hostina.   
Symbolicky nakresliť schému rozdelenia 

liturgického roku.   
Pomenovať základné časti chrámu.  

Nakresliť a pomenovať 5 liturgických 

predmetov.   
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Obeta Božieho ľudu  4 

hod.   
Obeta, obetavosť, jej zmysel v živote 

človeka.   
Náboženský význam slova obeta.  
Židovský a kresťanský obetný kult. Osobná 

obeta.  

   

Kognitívny:   
Definovať pojem obeta. Porovnať starozákonnú a novozákonnú 

obetu.   
Afektívny:   
Oceniť hodnotu obety v ľudskom živote.   
Psychomotorický:   
Zapájať sa do prípravy a priebehu liturgického slávenia.   

Prostredníctvom príkladu opísať zmysel 

obety. Uviesť príklady obety druhých 

ľudí. Vysvetliť jednoduchým spôsobom 

sprítomnenie Ježišovej obety pri sv. 

omši.  Vysvetliť prirovnanie Ježiša k 

nebeskému pelikánovi.  
Nájsť analógiu medzi baránkom v Starom 

a Novom zákone.  
Vysvetliť význam chleba a vína v živote 

človeka.  
Charakterizovať symbolický význam 

obetných darov  pri svätej omši.  
Aktívne sa podieľať na priebehu liturgického 

slávenia.  
Dialóg cez službu  5 

hod.   
Cirkev slabých – etika chudoby a 

milosrdenstva v Cirkvi, kláštorná 

starostlivosť o chudobných a chorých, 

Katarína Sienská, Vincent z Pauly, Alžbeta 

Durínska.  
Starostlivosť o chudobných a chorých v 

súčasnej farnosti – charita, paliatívna 

starostlivosť.  
Služba chorým, služba ľudskej rodine a 

služba Cirkvi a spoločnosti.  

Kognitívny:   
Vymenovať konkrétne formy pomoci Cirkvi chudobným a 

biednym v dejinách aj v súčasnosti.  
Zdôvodniť potrebu sviatostí pre život kresťana.   
Afektívny:   
Uvedomiť si hodnotu a význam  služby človeka človeku.   
Psychomotorický:   
Formovať postoj pomoci skutkom aj modlitbou.   

Vymenovať konkrétne formy pomoci Cirkvi 

chudobným a biednym v dejinách aj v 

súčasnosti.  
Opísať a porovnať možnosti angažovanosti 

chlapca a dievčaťa v službe rodine a 

spoločenstvu.   
Konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, chorým, 

slabším.   
Vysvetliť potrebu sviatosti manželstva, 

kňazstva a pomazania chorých pre človeka z 

pohľadu služby.   

  

 

             
4. Kľúčové kompetencie  
 

 

 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vymedzil Školský 

vzdelávací program nasledovné kľúčové kompetencie:  

- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa,  
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- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti),  

- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky,  

- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií,  

- kompetencie (spôsobilosti) riešiť problémy,  

- kompetencie (spôsobilosti) občianske,  

- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne,  

- kompetencie (spôsobilosti) pracovné,  

- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,  

- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.  

Kompetencie – spôsobilosti podľa jednotlivých tém a druhov kompetencií  
Téma    Kompetencie    

Komunikačné  Občianske  Kultúrne  Sociálne a 

interpersonálne  
Existenciálne  K učeniu  

Boh hovorí k človeku   

   

- rozumie významu 

písma pre komunikáciu - 

učí sa reagovať 

primerane situácii  

- rešpektuje, chráni a 

oceňuje národnú 

tradíciu, kultúrne a 

historické dedičstvo  

- objavuje 

hodnotu písma pre 

kultúru národa  
- je schopný 

uvedomiť si hodnotu 

Byzantskej misie pre 

našu kultúru  

- uvedomuje 

si hodnotu národnej a 

kresťanskej identity  
- zaujíma sa 

o dedičstvo predkov  

- objavuje hodnotu 

Biblie pre rozvoj 

duchovného rozmeru 

kresťana  

- je otvorený pre tvorivé 

myslenie  

Dialóg Boha   a 

človeka   

  

- rozumie potrebe 

dialogickej modlitby  
  - objavuje hodnotu 

profánneho a 

náboženského 

slávenia pre ľudskú 

spoločnosť  

- uvedomuje si hodnotu  
 kresťanskej identity  

  

- dokáže si uvedomiť 

svoje duchovné potreby  
- je otvorený pre tvorivé 

myslenie  

Náš dialóg s Bohom   

  

- rozumie  
symbolickému spôsobu 

komunikácie - rozumie 

symbolickému 

vyjadrovaniu v 

rituáloch a slávnostiach 

profánneho a 

náboženského života  

  - objavuje hodnotu 

profánneho a 

náboženského 

slávenia pre ľudskú 

spoločnosť  

- uvedomuje si hodnotu  
 kresťanskej identity  

  

- dokáže si 

uvedomiť svoje 

duchovné potreby  
- hľadá svoju 

úlohu vo svete a v 

Cirkvi  

- učí sa 

vyhľadávať a triediť 

informácie  
- učí sa učiť 

spoluprácou  
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Obeta Božieho ľudu   

  

- rozumie  
symbolickému spôsobu 

komunikácie - rozumie 

symbolickému 

vyjadrovaniu v 

rituáloch a slávnostiach 

profánneho a 

náboženského života - 

rozlišuje spôsob 

komunikácie v 

židovskom a 

kresťanskom kulte  

- je otvorený kultúrnej 

rôznorodosti  
- objavuje v 

náboženskom kulte 

prepojenie s profánnym 

životom človeka - 

osvojuje si postoj 

vzájomnej tolerancie, 

učí sa akceptovať 

druhých ľudí a ich 

vierovyznanie  
- rešpektuje 

židovskú tradíciu ako 

dedičstvo pre 

kresťanskú tradíciu  

- učí sa tolerancii, 

ústretovosti, ale aj 

kritickosti - uvažuje 

nad humánnymi 

princípmi, objavuje 

rozmer sociálneho 

cítenia  

- dokáže si 
uvedomiť rozmer 

obety  
- objavuje 

kresťanský pohľad na 

obetu   

- učí sa vyhľadávať  
a triediť informácie  

  

Dialóg cez službu   

  

- rozumie 

empatickej 

komunikácii a 

empatickému 

správaniu sa  

- uvedomuje  si 

základné humanistické 

hodnoty  

- objavuje prínos 

kresťanského 

humanizmu pre rozvoj 

ľudskej spoločnosti  

- dokáže si 

uvedomiť svoje potreby 

a potreby iných ľudí  
- uvažuje nad 

princípmi solidarity a 

lásky odzrkadlenými  
v charitatívnej činnosti  
Cirkvi  

- dokáže si uvedomiť 

rozmer služby - 

vysvetlí kresťanský 

pohľad na hodnotu 

individuálneho 

života - objavuje 

kresťanský  
pohľad na zmysel života  

  

- učí sa učiť 

spoluprácou  
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Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávania predmetu náboženstvo/náboženská výchova  na jednotlivé  vzdelávacie oblasti  
Vzdelávacia oblasť  Téma  Osvojenie kompetencie  

  
Žiak  

Základ. 

učivo  
(povinné) 

70%  

Prehlbujúce a 

doplnkové 

učivo  
(disponibilné)  
30%  

Človek  
a spoločnosť       

Téma č.1,5  - je schopný uvedomiť si hodnotu Byzantskej misie pre našu kultúru  
- objavuje prínos kresťanského humanizmu pre rozvoj ľudskej spoločnosti  

    

  

  

  
Človek a hodnoty    

Téma č.1  - uvedomuje si hodnotu národnej a kresťanskej identity      
Téma č.2,3  - uvedomuje si hodnotu  kresťanskej identity      
Téma č.4  - učí sa tolerancii, ústretovosti, ale aj kritickosti  

- uvažuje nad humánnymi princípmi, objavuje rozmer sociálneho cítenia  
    

Téma č.5  - uvažuje nad princípmi solidarity a lásky odzrkadlenými v charitatívnej činnosti Cirkvi      
Umenie a kultúra  Téma č.1  - zaujíma sa o dedičstvo predkov      

Téma č.2  - uvedomuje si hodnotu národnej a kresťanskej identity      
Človek a svet práce  Téma č.5  - dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí  

- dokáže si uvedomiť rozmer služby  
    

Človek a príroda  Téma č.2  - oceňuje význam prírody ako jednej z hodnôt pre život človeka       
Jazyk a 

komunikácia  
Téma č.1  - rozumie významu písma pre komunikáciu  

- učí sa reagovať primerane situácii  
    

Téma č.2  - rozumie potrebe dialogickej modlitby      
Téma č.3,4  - rozumie symbolickému spôsobu komunikácie  

- rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského 

života  

    

  Téma č.5  - rozumie empatickej komunikácii       

 

 

 
5. Prierezové témy 
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Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj  - uvedomuje si potrebu a význam jazyka a zlepšuje komunikáciu vo svojom okolí  
- cvičí sa v aktívnom počúvaní  
- chápe zmysel obety pre službu v rodine a v spoločnosti  

 - je vnímavý k duchovným potrebám svojej komunity  
- využíva svoje možnosti  

Environmentálna výchova  - vníma svoju zodpovednosť k prírode, rozvíja vzťah ku prírode podľa vzoru sv. Františka z      Assisi  
Mediálna výchova  - objektívne hľadá pravdu  

- rozumie svetu symbolov  
- vie správne používať symbolické vyjadrovanie  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  
- rozvíja svojou službou vzťahy v rodine  
- pozná svoju úlohu v rodine  

 
6. Stratégie  
 

 

Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského 

života na základe morálnych princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže kultúrne 

rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.  

Vychováva nielen svojím obsahom učiva, ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy.  

Metódy a formy práce:   

- práca s obrazom,  

- práca so zážitkovým predmetom,  

- práca s vykladacím materiálom,  

- práca s textom – biblický text, rozprávka, legenda...  

- dramatizácia textu – scénka, pantomíma,  

- výtvarné stvárnenie problematiky – kresba, koláž, plagát, trojdimenzionálne stvárnenie problematiky, -  diskusia, 

argumentácia slovom, riešenie nadhodeného konfliktu, konfrontácia, porovnávanie, zaujatie postoja,  

- spev, hudba,  
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- riešenie úloh samostatne a v skupinách,  

- vyhľadávanie informácií a obrázkov v médiách a ich spracovanie vo forme projektu alebo prezentácie,  

- kvízy a súťaže, -  didaktické hry.  

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a životných skúseností. Využívajú sa najmä 

aktivizujúce vyučovacie metódy, vhodné projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi.  

  

7. Učebné zdroje 

 
- učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..   

DOBRENKOVÁ, Lenka: Poznávanie cez dialóg. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 5. ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: 

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., 2008  

DOBRENKOVÁ, Lenka: Poznávanie cez dialóg. Pracovný zošit pre 5.ročník základných škôl. Spišská Nová Ves: Katolícke pedagogické a 

katechetické centrum, n.o., 2011  

Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha 2003   

Sväté písmo. Nový zákon (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava: Spolok svätého Vojtecha 1997   

  

8. Hodnotenie predmetu 

 
Predmet náboženská výchova  je ohodnotený známkou. Hodnotenie žiakov na hodinách je aj  ústne, stále vyjadrené v pozitívnom zmysle. 

Ocenením práce žiakov je známka  pochvala, prípadne udelenie diplomu za ročníkovú samostatnú prácu pri projektovom vyučovaní.  

Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2011.  
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DRUHÝ CUDZÍ JAZYK 

 

Vzdelávacia oblasť :  JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

PREDMET:     NEMECKÝ JAZYK 
 

Ročník : piaty 
 

Časový rozsah výučby: 1 hodina týždenne ( 33 hod/rok) 
 

 

Odkaz na vzdelávací štandard ŠVP: 

https://www.minedu.sk/data/att/7521.pdf 

 

 

Charakteristika predmetu 

Vyučovanie nemeckého jazyka rozvíja a podporuje spoločenskú, individuálnu 

a profesijnú akcieschopnosť, najmä v medzinárodných súvislostiach, slúži k rozvoju osobnosti. 

Má podstatný význam  pre rozvoj komunikačných schopností v prostredí rôznych kultúr. Na 

vyučovaní nemeckého jazyka sa žiak učí poznávať životné podmienky, postoje ľudí v nemecky 

hovoriacich krajinách. Spoznáva reálie Nemecka, Rakúska ako i jazykové odlišnosti týchto 

dvoch krajín. Tým, že sa zaoberá jemu cudzou spoločnosťou a kultúrou, začína lepšie rozumieť 

svojej vlastnej.  

Nemecký jazyk sa v 5. ročníku realizuje v 1 hodinu týždenne, čo predstavuje 33 hodín za rok. 

Vyučovanie je rozdelené do 5 modulov: Spoznávanie, Moja rodina, Škola, Moje veci a Hry. 

Každý modul obsahuje 4 krátke lekcie. V prílohe je uvedený nepovinný modul – návrh na 

divadelné predstavenie a materiály k sviatkom, ako sú Veľká noc, Vianoce atď.   

 

 

https://www.minedu.sk/data/att/7521.pdf
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom je vytvorenie schopnosti uplatňovať jazyk v autentických súvislostiach. 

Vyučovanie je zamerané na reálnu komunikáciu, nadväzuje na mimoškolské skúsenosti 

z reálneho života, je zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti s používaním  cudzieho 

jazyka hrajú významnú úlohu.  Interkultúrne prvky zohrávajú vo vyučovaní cudzích jazykov 

čoraz významnejšiu úlohu. Našim cieľom na hodinách nie je memorovanie cudzích slovíčok, 

ale okrem vedomostí sprostredkovávať už v ranom veku porozumenie pre iné národnosti 

a kultúry a vzbudiť u detí toleranciu voči menšinám.  

Nemecký jazyk v 5. ročníku je úrovňou prispôsobený deťom vo veku 10-11rokov. Tieto 

deti chcú rozprávať o sebe, o hrách, kamarátoch, rodine, škole atď., učiť sa všetkými zmyslami, 

dostať možnosť hýbať sa a nezotrvávať príliš dlho pri jednej monotónnej činnosti, čo je 

zohľadnené v učebnici Das Deutschmobil 1.  Nemecký jazyk chceme  deťom približovať 

piesňami, riekankami, hrami, prácou v skupinách, dialógmi, vzbudzovať v nich zvedavosť 

a podnecovať ich k záujmu o tento predmet. Naším cieľom je zosúladiť jednotlivé zručnosti – 

počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie do jedného celku. Gramatika bude zakomponovaná do 

slovnej zásoby a fráz, nebude sa na 1.stupni učiť priamo s príslušnou terminológiou 

a v spojitosti s pravidlami, ale upevňovať sa mnohonásobným opakovaním v nových 

situáciách. Celkovým cieľom vo vyučovaní nemeckého jazyka v primárnom vzdelávaní je 

dosiahnutie  komunikačnej úrovne A 1.1 podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca, 

čo zahŕňa, že sa žiak dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner 

v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

Jenou z najdôležitejších tém, prelínajúcich sa vyučovaním nemeckého jazyka, je 

multikultúrna výchova. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita 

a pod. by mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. Na 

rozvíjanie týchto osobnostných kvalít sme vhodne zvolili témy tohto predmetu: 

 Rodina a spoločnosť (osobné údaje, Rodina – členovia rodiny, vzťahy v rodine) 

 Vzdelávanie a práca (Škola – učebné pomôcky, učebné predmety, ) 

 Človek a príroda (zvieratá, počasie) 

 Multikultúrna spoločnosť (rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc, Zvyky 

a tradície v nemecky hovoriacich krajinách) 

U žiakov s poruchami učenia sa dôraz kladie predovšetkým na ústny prejav a schopnosť 

dorozumieť sa. 
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Profil absolventa  

 Absolvent 2. stupňa ZŠ /úroveň A1/, by mal vedieť v cudzom jazyku vyjadriť 

najzákladnejšie informácie o sebe, o svojej rodine, mal by zvládnuť základnú slovnú zásobu  

týkajúcu sa života žiaka a vedieť porozumieť jednoduchým pokynom a textu v cudzom jazyku. 

 Absolvent  ZŠ / úroveň NEJ A1/ by mal byť schopný v cudzom jazyku komunikovať 

svoj názor na témy preberané v rámci predmetu, vyjadriť svoje pocity, používať širokú škálu 

časov, slovnú zásobu, vedieť reagovať v každodenných situáciách, a tak plynule prejsť na učivo 

vyššieho stupňa preberané na stredných školách.  

 

Organizačné formy a metódy vyučovania  

 V cudzom jazyku sa chceme sústrediť najmä na skupinové aktivity, prácu vo dvojiciach 

a na praktické využívanie teoretických poznatkov v každodenných situáciách. Budeme 

preferovať aktivizujúce formy vyučovania. 

 Z metód sa budeme najviac využívať: dialogické metódy.  riešenie praktických úloh, 

simuláciu, výkladovo-ilustratívne metódy, motivačné metódy, motivačné rozprávanie, 

expozičné metódy ako vysvetľovanie, rozhovor, práca s knihou a textom (čítanie s 

porozumením, spracovanie textových informácií), učenie prostredníctvom IKT, didaktické hry 

, metódy opakovania a precvičovania, skupinová práca, individuálne vyučovanie, frontálne 

vyučovanie získavanie informácií - práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií, 

dramatizácia, práca so slovníkom, výtvarné činnosti, testy. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

      Východiskom výučby cudzieho jazyka musia byť produktívne sily vedomia žiaka, 

predovšetkým prirodzená zvedavosť, spontánnosť, radosť z nových poznatkov, zmyslové 

vnímanie okolia, motorika a fantázia. Stratégie, ktoré využívame vo vyučovaní nemeckého 

jazyka: 

 efektívne a postupne rozvíjať myslenie dieťaťa, aby sa na konkrétnych javoch 

učilo spájať staršie poznatky s novými 
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 sprostredkovávať jazyk  čo možno najprirodzenejším spôsobom pokynmi 

v nemčine, piesňou, rýmom, riekankami, obrázkami, simuláciou každodenných 

situácií 

 motivačný rozhovor , rozprávanie, vizuálna demonštrácia, akustická 

demonštrácia 

 naučiť deti vyjadriť svoje predstavy o svete a ľuďoch za hranicami našej vlasti 

 rozvíjanie počúvania a čítania s porozumením 

 rozvíjanie vyjadrovacích schopností, napodobňovaním zvukovej podoby jazyka, 

správnej výslovnosti 

Kompetencie 

      Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa 

jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj 

celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch 

a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových 

procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. 

Kompetencie, na ktoré sa zameriavame: 

 používať  najbežnejšie každodenné výrazy, najzakladanejšie slovné spojenia 

a jednoduché vety a rozumieť im 

 predstaviť seba a blízkych 

 porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne 

 jednoducho opísať seba , svoju rodinu a kamarátov 

 používať iba najzakladanejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa 

jeho záujmov 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale 

aj neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej 

komunikácie 

 

I. VŠEOBECNÉ KOMPETENCIE 

Žiak na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  

 • získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,  

 • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 • uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 • opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,  
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 • pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja,  

 • udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,  

 • pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 • účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

 • aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

 • využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

 • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

II KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ KOMPETENCIE  

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov.  

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, 

ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.  

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A1:  

 • rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých 

účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže 

používať,  

 • dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o 

osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, 

ktoré vlastní,  

 • dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v 

komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  

1 Jazyková kompetencia  

Žiak na úrovni A1:  

 • používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu,  

 • má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,  

 • prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,  

 • ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,  

 • dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny 

alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané 

ustálené spojenia,  

 • dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  
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2 Sociolingvistická kompetencia  

Žiak na úrovni A1:  

 • dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, 

poďakovať, ospravedlniť sa, atď.  

3 Pragmatická kompetencia  

Žiak na úrovni A1:  

 • dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych 

spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  

 • dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré 

sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových 

prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.  

III Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a 

dopĺňajú (integrované zručnosti).  

1 Počúvanie s porozumením  

Žiak na úrovni A1:  

 • dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho 

samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly 

a jasne,  

 • rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na 

pochopenie zmyslu,  

 • rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže 

porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

2 Čítanie s porozumením  

Žiak na úrovni A1  

 • rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 

oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  

 • rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch 

  z každodenného života,  

 • dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch 

urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  

 • rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.  

3 Písomný prejav  

Žiak na úrovni A1:  

 • dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  
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 • dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, 

štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

 • dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde 

žijú a čo robia,  

 • vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

 • vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy 

ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.  

4 Ústny prejav  

Ústny prejav – dialóg  

Žiak na úrovni A1:  

 • dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v 

komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej 

rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

 • dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb 

alebo na známe témy,  

 • používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho 

ako sa má,  

 • vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,  

 • rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa 

dozvie,  

 • rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať 

a niekomu niečo oznámiť.  

  

 Ústny prejav – monológ  

Žiak na úrovni A1:  

 • dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, 

kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.  

 • dokáže jednoducho vyjadriť vlastné želania a záujmy 
 

Systém kontroly a hodnotenia žiakov  

5. ročník  - hodnotenie žiakov sa vykonáva prevažne ústne na každej hodine, každý žiak získa 

ca 2-5 známok za ústnu odpoveď za jeden polrok. Hodnotenie písomného prejavu sa vykonáva 

formou testu s rozmanitými a veku primeranými úlohami vždy po dvoch lekciách, čiže 10krát 

za rok. Kontrola a hodnotenie sú orientované najmä na porozumenie prijatej informácie. 

Preferuje sa ústne preskúšanie, hodnotí sa miera pokroku, snaha, porozumenie a prepájanie 

starších informácií s novými – nadväznosť.  Známkou sa hodnotia aj mini projekty, ich 

prezentácia. Vo 4. ročníku sa zrealizuje  1 mini projekt za jeden rok.  
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Medzi predmetové vzťahy a prierezové témy 

Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre 

medzi predmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými 

zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania 

pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

V ročníkoch  1 – 4 na hodinách nemeckého jazyka nachádzame najmä prepojenie na  hudobnú 

výchovu – nová slovná zásoba je často zakomponovaná do rozmanitých piesní, čo zároveň 

predstavuje i multikultúrne prepojenie na kultúru nemecky hovoriacich krajín. Pri striedaní 

rôznych aktivít pri osvojovaní si slovnej zásoby, ale i na aktivizáciu žiakov využívame i pohyb, 

tanec. Na hodinách nemeckého jazyka sa využívajú poznatky z predmetov slovenský jazyk, 

matematika, prírodoveda, hudobná výchova, geografia. Z prierezových tém sa využívajú najmä 

osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova, environmentálna výchova a mediálna 

výchova. Odkaz na využitie medzi predmetových vzťahov a prierezových tém je zapracované 

do tematicko- výchovno-vzdelávacieho plánu z nemeckého jazyka pre 5. ročník jednotlivo pri 

každom module(tematickom celku) s ohľadom na jeho obsah a zameranie.  

OBSAH VZDELÁVANIA 

 

Predmet:  

Nemecký jazyk 

Obdobie:  

piaty ročník 

Očakávané výstupy 

Žiak má: 

Obsahový štandard Tematický celok Prierezové témy 

- nadviazať kontakt v súlade  

  s komunikačnou situáciou: 

1. pozdraviť 
 

 

 

 

 

 

Komunikácia 

 

 

 

 

Hallo!  

Grüß dich!  

Grüß Gott!  

Guten Morgen!  

Úvod Pravidlá slušnosti 

v komunikácii 

Interkultúrne 

rozdiely  

pri nadviazaní 

rozhovoru 
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2. odpovedať  
            na pozdrav 

 

 

 

 

3. opýtať sa ako sa kto 
má 

 

 

 

 

 

- poznať pravopis základ. –  

ných čísloviek 1 - 10  

 

 

- ovládať správnu výslov-    

   nosť samohlások o, ö,  

   u, ü a dvojhlások ei, ie 

Morgen… Herr… Frau…  

Guten Tag!  

Tag, …  

Guten Abend!  

Abend…  

Gute Nacht!  

Nacht…  

 

Hallo!  

Guten Morgen !  

Guten Tag !  

Guten Abend !  

Gute Nacht !  

 

Wie geht es dir/ Wie geht 

es denn so? 

 

Danke, prima/ gut/ nicht 

so gut/ es geht/ schlecht. 

Und dir ? 

 

Základné číslovky 1 - 10 

 

Výslovnosť: 

o / ö, 

u / ü, 

ei / ie 

 

- nadviazať kontakt v súlade 

  s komunikačnou situáciou: 

 

1. predstaviť sa 

Komunikácia 

 

 

Ich bin ... . 

Ich heiße ... . 

Ahoj! Pravidlá slušnosti 

v komunikácii 

 

Interkultúrne 

rozdiely  
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2. niekoho predstaviť 
 

 

 

 

3. reagovať, keď sa 
niekto predstaví 
alebo je 
predstavený 

 

 

- sa oboznámiť so základom  

určitý člen + podstatné 

meno 

 

 

- sa oboznámiť   

s používaním vlastných 

podstatných mien bez člena 

- poznať a vedieť používať    

  osobné zámená  

 

- poznať pravopis základ –  

  ných čísloviek 11 – 20 

 

-  poznať základný tvar 

slovies: neurčitok 

 

- časovať sloveso sein 

Ich wohne ... . 

Ich bin ... Jahre alt. 

Ich komme aus ... .    

 

Das ist… mein Freund/ 

meine Freundin…  

Freund/ Freundin von…  

Hier ist… 

 

Freut mich. 

Angenehm. 

 

 

 

Morfológia 

Určitý člen + podstatné 

meno ako základ: die 

Vase, der Tisch, das Buch 

 

Vlastné podstatné mená 

bez člena: Christine, Josef 

Huber, 

 

Osobné zámená 

v nominatíve 

 

Základné číslovky  

11 - 20 

 

Základný tvar slovesa: 

neurčitok 

 

Časovanie slovesa sein 

pri nadviazaní 

rozhovoru 
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- časovať pravidelné slovesá 

 

 

- poznať a v praxi využívať 

priamy slovosled 

oznamovacej vety 

 

- poznať a vedieť používať 

menný prísudok vo vetách 

 

 

 

 

- poznať a vedieť vo vetách 

využívať príslovkové určenie 

miesta a smeru 

 

- poznať a v praxi využívať 

formy rámcovej konštrukcie 

hlavnej vety pri 

jednodielnych kmeňových 

slovesách 

 

 

- poznať základnú 

konštrukciu člen + 

podstatné meno 

 

Časovanie pravidelných 

slovies 

 

Syntax 

Priamy slovosled 

v oznamovacej vete: Ich 

wohne in Berlin. 

 

Menný prísudok: Wer ist 

das? Das ist mein Freund. 

- Was ist das? Das ist mein 

Handy. Wie heißt du? 

Monika. 

 

Príslovkové určenie 

miesta (a smeru): Woher 

kommst du? Aus Zvolen.  

 

Formy rámcovej 

konštrukcie hlavnej vety: 

jednodielne kmeňové 

slovesá: Sie steht auf der 

Straße. 

 

Základná konštrukcia: 

člen + podstatné meno: 

das Auto, ein Kleid 

 

- sa informovať 

 

 

 

- vyjadriť svoj názor 

Komunikácia 

Was ist dein 

Lieblingsfach? Wie findest 

du Deutsch? 

 

Meiner Meinung nach…  

Ich finde Deutsch super.  

Škola Školský poriadok 

 

Pravidlá 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia  

pri práci 
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- vedieť vytvárať zložené 

slová - kompozitá 

 

 

 

 

- sa oboznámiť so základom 

neurčitý člen + podstatné 

meno 

 

 

- vedieť skloňovať podstatné 

s neurčitým členom 

v akuzatíve 

 

 

- poznať pravopis základ –  

  ných čísloviek 21 - 100 

 

 

- poznať a v praxi využívať 

nepriamy slovosled 

v oznamovacej vete 

 

- vedieť, že prídavné meno 

v prísudku má rovnaký tvar 

pre všetky rody a čísla 

 

Lexikológia 

Zložené slová – 

kompozitá: Mathelehrer, 

Sportlehrerin 

 

Morfológia 

Neurčitý člen + podstatné 

meno: eine Vase, ein 

Tisch, ein Buch 

 

Skloňovanie 

podstatných mien 

s neurčitým členom v 

akuzatíve 
 

Základné číslovky  

21 – 100 

 

Syntax 

Nepriamy slovosled 

v oznamovacej vete: Am 

Montag habe ich Mathe. 

 

Prídavné meno                

v prísudku (za slovesom) 

 

- opísať osoby a zvieratá  

 

Komunikácia 

Das ist ... .  

Er/Sie/Es heißt ... . 

Rodina Výchova  

k manželstvu 

a rodičovstvu 
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- vnímať a prejavovať svoje 

city  

 

 

 

 

 

- sa postupne oboznamovať 

s množným číslom 

podstatných mien a poznať 

množné číslo jednotlivých 

podstatných mien  

 

- sa oboznámiť 

s pomnožnými podstatnými 

menami 

 

- vedieť negovať neurčitý 

člen 

 

 

- poznať a vedieť používať  

   privlastňovacie zámená 

 

- vedieť časovať sloveso 

haben 

 

 

- poznať a vedieť vo vetách 

využívať príslovkové určenie 

spôsobu 

Er/Sie/Es ist ... Jahre alt. 

Er/Sie/Es ist ... . 

 

Ich habe … wirklich 

gern/sehr gern/gern/ 

nicht gern/gar nicht gern.  

Ich liebe… . 

 

Morfológia 

Množné číslo podstatných 

mien 

 

 

 

 

 

Pomnožné podstatné 

mená: die Eltern 

 

 

Neurčitý člen a jeho 

negácia: (k)ein Vase, 

(k)ein Tisch, Buch 

 

Privlastňovacie zámená 

v nominatíve 

 

Časovanie slovesa haben 

 

Syntax 

Príslovkové určenie 

spôsobu: Das Kind schreit 

laut. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj – 

medziľudské 

vzťahy 

Environmentálna 

výchova 
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- ovládať správnu výslovnosť 

spoluhlásky ch 

Výslovnosť 

Výslovnosť: ch 

 

- vedieť, za akých okolností 

sa používajú podstatné 

mená bez člena 

 

- vedieť vytvárať radové 

číslovky od základných 

čísloviek 

 

- vedieť časovať  

v prítomnom čase  sloveso 

so zmenou kmeňovej 

samohlásky: geben  

 

- sa okrajovo oboznámiť 

s pojmom perfektum 

 

- poznať a vo vetách 

využívať perfektum slovesa 

bekommen 

 

 

- poznať a vedieť využívať 

nepriamy slovosled 

v opytovacej vete 

 

- vedieť rozvíjať holé vety 

aspoň o jeden ďalší člen 

 

 

 

Morfológia 

Používanie podstatných 

mien bez člena: Ich trinke 

Milch. 

 

Radové číslovky 1 – 100 

 

 

 

Základné časovanie 

(prítomný čas) so 

zmenou kmeňovej 

samohlásky (ich gebe - 

du gibst. 
 

Perfektum  

 

 

Perfektum 

plnovýznamového slovesa 

bekommen 

 

Syntax 

Nepriamy slovosled 

v opytovacej vete 

 

 

 

Rozvíjanie holých viet 

(obsahujúcich základné 

vetné členy) aspoň o jeden 

ďalší člen: Ich trinke 

Cola/Apfelsaft. 

Narodeniny Výchova 

k manželstvu  

a rodičovstvu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj – 

medziľudské 

vzťahy 

Mediálna 

a multikultúrna 

výchova 

Dopravná výchova 
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- Oboznámiť sa 

s jednoduchým neurčitkom 

a s jeho používaním 

 

- poznať a vedieť vo vete 

používať príslovkové 

určenie miesta a smeru 

 

 

 

- vedieť nahradiť genitív 

pomocou von 

 

Slovesá s jednoduchým 

neurčitkom: Ich gehe 

tanzen. 

 

 

Príslovkové určenie miesta 

(a smeru): - Was machst du 

an deinem Geburtstag? Ich 

gehe in die Disco/ins Kino.  

 

Nahradenie genitívu 

pomocou von: Von Tante 

Wilhelmine eine 

Mandarine 

 

-  predstaviť svoje 

záľuby a svoj vkus 
 

 

 

-  vyjadriť, čo má rád, čo 

sa mu páči, čo uznáva 
 

 

- sa oboznámiť 

s konverziou slov  

 

 

 

- vedieť časovať  

v prítomnom čase  slovesá 

so zmenou kmeňovej 

samohlásky: fahren, sehen. 

  

 

Komunikácia 

Mein Hobby ist ... . 

Meine Hobbys sind ... . 

Ich habe kein Hobby/keine 

Hobbys. 

 

- … gern/sehr gern/ nicht 

gern.  

 

Lexikológia 

Konverzia slov: lesen – das 

Lesen, reiten – das Reiten 

 

Morfológia 

Základné časovanie 

(prítomný čas) so 

zmenou kmeňovej 

samohlásky (ich 

fahre/sehe - du 

fährst/siehst.  
 

Výslovnosť 

Šport Pravidlá 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

pri práci 

  

Pravidlá fair play 
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- ovládať správnu 

výslovnosť 

spoluhláskových skupín 

sch, sp, st 

Výslovnosť sch, sp, st 

 

-  vyjadriť, čo má rád, čo 

sa mu páči, čo uznáva 
 

- vyjadriť svoj názor 

 

 

 

- sa oboznámiť s tvorbou 

digitálneho času 

 

 

- poznať a vedieť vo vete 

používať príslovkové 

určenie času 

 

Komunikácia 

- … gern/sehr gern/ nicht 

gern. 

 

Meiner Meinung nach…  

Ich finde Sportsendung 

super.  

 

Digitálny čas: Es ist zwei 

Uhr vierzig. 

 

Syntax 

Príslovkové určenie času: 

Wann beginnt/endet der 

Film? Um 14. 00 Uhr. Wie 

lange dauert ... ? Neunzig 

Minuten.  

Televízia Mediálna 

a multikultúrna 

výchova 

Poznať kladné 

a záporné stránky 

televízie. 

 

- vyjadriť radosť z niečoho, 

šťastie, uspokojenie 

 

 

 

- vedieť niekoho pozvať 

 

 

- korešpondovať 

1. začať list 
2. osloviť niekoho 

v liste 
3. ukončiť list 

Komunikácia 

- Ja, toll / klasse/prima!  

Das macht Spaß/Oh, 

super.  

Vielen Dank/ das ist sehr 

nett… . 

 

Möchtest du mit uns... . 

Ich möchte dich... . 

 

 

 

Liebe ..., / Lieber …, 

Komunikácia Dodržiavať pravidlá 

slušnosti 

v komunikácii. 

 

Upozorniť na 

interkultúrne 

rozdiely  

pri nadviazaní 

rozhovoru. 

 

Upozorniť na 

kladné a záporné 

stránky internetu. 
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-  začať, udržiavať a 

ukončiť telefonický 

rozhovor 
 

 

 

 

 

 

- poznať príslovky (oben, 

unten, links, rechts a i.) 

 

 

Viele/schöne/herzliche 

Grüße aus.../  

Alles Gute wünscht ... 

Dein.../Deine... 

 

Schön, dass du dich 

wieder mal meldest...  

Also dann bis morgen. 

Tschüs!  

Auf Wiederhören!  

Vielen Dank für den Anruf. 

 

Morfológia 

Príslovky 

 

- poznať princíp tvorby 

základných čísloviek  

101 – 1 000 

 

- vedieť časovať slovesá 

s odlučiteľnou predponou 

 

- poznať a vo vetách 

využívať perfektum 

slovies einpacken 

a vergessen 

 

- poznať a v slovných 

spojeniach a vetách  

správne používať 

predložky s datívom 

 

Morfológia  

Základné číslovky  

101 – 1 000 

 

 

Slovesá s odlučiteľnou 

predponou 

 

 

Perfektum 

plnovýznamových slovies 

einpacken, vergessen 

 

Predložky s datívom 

 

 

 

Prázdniny Cestovanie 

 

Turistika 

 

Zemepis 
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VYBRANÁ POVINNÁ LEXIKA PRE KOMUNIKAČNÚ ÚROVEŇ A1 

Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Rodina – členovia rodiny, vzťahy v rodine) 

Adresse e, E-Mail- , Bruder r, Deutsche r, Familie e, Fax s, Frau e, Freund r/-in e, Großmutter, 

Oma e, Großvater, Opa r, Herr r, Hobby s, Junge r, Kind s, Land s, Mann r, Mädchen s, Monat 

r, Monatsname r, Mutter e, Name r, Nummer, e, Haus-, Telefon-, Schwester e, Slowake, r/ -in, 

e, Stadt e, Straße e, Telefon s, Ungar, r/-in, e, Vater r, gefallen, gern haben, heißen, kommen 

aus, lieben, machen, mögen, sein + Altersangabe, sein aus, schicken, telefonieren, verkaufen, 

wohnen, alt, blöd, braun, deutsch, dumm, fleißig, geboren in, am (sein), grau, groß, inteligent, 

jung, klein, kurz, lang, langweilig, nett, rot, schön, schwarz, slowakisch, traurig, ungarisch  
 

Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky, Názvy kontinentov a štátov, Obsah cestovnej batožiny, 

Možnosti ubytovania) 

Flugzeug, s, Ampel, e, Auto, s, Boot, s/ Segel-, Padel-, Motor-, Bahn, e / U-, S-, Auto-, Bus, r, 

Fahrkarte, e, Ferien, e (Pl), Garage, e, Hotel, s, Information, e, Karte, e, Land-, Koffer, r, 

Kreuzung, e, Motorrad, s, Nummer, e, Platz, r, Polizei, e, Rad, s, Fahr-, Motor-, Reise, e, Schiff, 

s, Schlüssel, r, Zimmer-, Straße, e, Taxi, s, schweizerisch auch r, Tourist, r/-in, e, Schiff, s , 

Zug, r, ankommen, Auto fahren, da sein, fahren (mit), fahren + Zeitangabe, finden, fragen, 

gehen, kommen, nehmen, nicht von hier sein, parken, reisen, rufen, schicken, schlafen, sehen, 

suchen, wissen, zahlen, be-, frei, schnell, weit  
 

- poznať a v slovných 

spojeniach a vetách  

správne používať 

predložky s akuzatívom 

 

- poznať a v slovných 

spojeniach a vetách  

správne používať 

predložky s datívom 

a akuzatívom 

 

 

- poznať a vo vetách  

využívať „Es“ ako 

neosobný, neurčitý 

podmet 

 

Predložky s akuzatívom 

 

 

 

 

Predložky s datívom 

a akuzatívom 

 

 

 

 

Syntax 

„Es“ ako neosobný, 

neurčitý podmet: Es 

regnet. 
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Vzdelávanie a práca (Škola – Učebné pomôcky, Zariadenie triedy, Učebné predmety, Učitelia) 

Bank, e, Bleistift, r, Buch, s, Deutsch, s, Fach, s, Füller, r , Geographie, e, Geschichte, e, 

Hausaufgabe, e , Heft, s, Klassenzimmer, s, Kreide, e, Mathematik, e, Musik, e, Religion, e, 

Schüler, r , Schultasche, e, Slowakisch, s, Sport, r, Stuhl, r, Stundenplan, r, Tafel, e, Zeichnen, 

s, arbeiten, beginnen/beenden den Unterricht, beliebt, besuchen, lernen, lesen, rechnen, 

schreiben, wichtig 
 

Človek a príroda (Zvieratá – fauna, Počasie) 

Baum, r, Berg, r, Blume, e, Erde, e, Feld, s, Fisch, r, Fluss, r, Gans, e, Huhn, s, Hund, r, Katze, 

e, Land, s, Meer, s, Park, r, Platz, r, Regen, r, Schnee, r, Schwein, s, Sonne, e, Stadt, e, Taube, 

e, Tier, s, Vogel, r, Wald, r, Wiese, e, Wind, r, Zoo, r, grün, gut, frisch, heiß, kalt, schlecht, 

schön, warm, fliegen, fressen, wachsen 

 

Voľný čas a záľuby (Záľuby, Rozhlas, televízia a internet, Zbierky) 

Bild, s, Buch, s, Film, r, Karte, e, Kino, s, Radio, s, Seite, e, Text, r, Baukasten/Sandkasten, r, 

Computer, r, Foto, s, lesen, malen, schreiben, sehen, fotografieren, Ball/ Fußball spielen, 

basteln, laufen, singen, Sport treiben, springen, Musik hören, tanzen, schlafen, fotografieren, 

schwimmen, telefonieren, Freunde treffen, Briefmarken sammeln, fernsehen, Rad fahren, Schi 

fahren, Computer spielen 

 

Multikultúrna spoločnosť (Rodinné sviatky, Vianoce, Veľká noc, Zvyky a tradície 

v nemecky hovoriacich krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií) 

Grammatik, e, Geburtstag, r, Geburtstagstorte, e, Geschenk, s, Kirche, e, Musik, e, Tanz, r, 

Weihnachten, s, Weihnachtsbaum, r, Wort, s, auswendig, leicht, schwer, lesen, schreiben, 

sprechen, zu Besuch kommen, sein 

 

Šport (Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne) 

Tennis,s, Gymnastik, e, Spiel, s, Sport , r, Volleyball, r, Schwimmen,s, Judo, s, Segeln, s, 

Hockey,s, Boxen, s, Reiten, s, Rudern,s, Radfahren, r, Fußball, r, Tischtennis, s, Handball, r, 

Kanufahren, r, rennen, spielen, Eishockey, Fußball, Tennis usw., Sport machen, turnen, laufen 

 

Obchod a služby (Druhy a spôsoby platenia) 

Adresse, e, Adresse, E-Mail-, e, Bank, e, Brief, r, Cent, r, E-Mail, e Mail, e/s, Euro, r, Geld, s, 

Hilfe, e, Karte, Post-, e, Kilo(gramm), s, Liter, r(s), Marke, Brief-, e, Nummer, Fax-, e, Paket, 

s, Polizei, e, Post, e, Supermarkt, r, Telefon, s, Verkäufer/-in, r/e, hoch, kaputt, teuer, voll 

(tanken), finden, geben, helfen, hören, kosten, nichts kosten, rufen, schicken, suchen, 

telefonieren, verstehen, zahlen 

 

Krajiny, mestá a miesta (Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto) 

Berg, r, Land, s, Meer, s, Natur, e, Park, r, Platz, r, See, r, Stadt, e, Wald, r, Meer, s, Slowakei, 

e, Deutschland, s, Ungarn, s, Österreich, s, Schweiz, e  

 

Kultúra a umenie (Kultúra a jej formy) 

Kino, s, Musik, e, Theater, s, ins Kino gehen, Musik hören, ins Theater gehen 

 

Človek a spoločnosť, Komunikácia (Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy 

komunikácie) 
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Sprache, e, Text, r , Wort, s, gut , langsam, laut, leicht, leise, richtig, schlecht, schnell, schwer, 

bedeuten, lernen, fragen, heißen, hören, zu-, können, korrigieren, lesen, sagen, schreiben, 

sprechen, verstehen, wiederholen 

 

Učebné zdroje 

Ako pomôcky sa na vyučovaní NEJ v 5. ročníku využívajú najmä učebnica DAS 

DEUTSCHMOBIL 1, pracovný zošit k učebnici Das Deutschbomil, nástenné plagáty, audio-

nahrávky k témam v učebnici i k jednotlivým cvičeniam v pracovnom zošite, pracovné listy 

z rôznych zdrojov, kocky, klobúk a iné hry ,nástenné plagáty, CD nahrávky s posluchovými 

cvičeniami, piesňami a inými cvičeniami k témam v učebnici i k jednotlivým cvičeniam 

v pracovnom zošite, CD s relaxačnou hudbou, pracovné listy z rôznych zdrojov(internet, 

vlastné prac. Listy, rôzne prac. zošity..atď.), kocky, klobúk a iné hry. Učebnica Das 

Deutschmobil 1 je určená pre žiakov vo veku 10 -12 rokov a je orientovaná na Spoločný 

Európsky referenčný rámec. Táto učebnica  vedie k dosiahnutiu úrovne A1. 

8. HODNOTENIE PREDMETU A SEBAHODNOTENIE 

Hodnotenie úrovne vedomostí a zručností sa realizuje na základe Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov 

 Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete nemecký jazyk je cieľová komunikačná 

úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými osnovami a 

vzdelávacími štandardmi.  

 Hodnotenie a klasifikácia v nemeckom jazyku sleduje základné všeobecné, 

sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných 

komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a 

rozhovory.  

 Pri hodnotení v predmete nemecký jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

 Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania nemeckého 

jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v platných 

učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov. 

 

Formy skúšania a hodnotenia žiakov z nemeckého jazyka- ústna a písomná 

Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto kritériá v 

predmetovej komisii. Povinné sú len vstupné, polročné a výstupné kontrolné práce. 

Kontrolné písomné práce, písomné testy, diktáty a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na 

celý školský rok tak, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. 
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Hodnotenie žiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou hodnotenia práce 

žiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je aj ústne hodnotenie, percentuálne hodnotenie, vystavovanie 

žiackych prác, prezentovanie žiackych prác.  

Zároveň v rámci vyučovacieho procesu využívame humanisticky orientované slovné hodnotenie 

/pochvala/ i sebahodnotenie žiakov. 

Žiakov s poruchami učenia hodnotíme iným spôsobom  (s prihliadnutím na ich špecifické poruchy 

učenia ) . 

Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne – súhlasným 

prikývnutím, úsmevom ), pretože to pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k ďalšiemu úsiliu. Slabší 

výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu.  

Kritériá hodnotenia žiaka  

Pri hodnotení výkonu žiaka v nemeckom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho rečových 

zručností t.j. 

 počúvanie s porozumením 

 čítanie s porozumením 

 hovorenie 

 písanie 

 

Pri hodnotení berieme do úvahy:  

 do akej miery je žiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku, 

 do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť a dorozumievanie, 

 hľadisko jazykovej správnosti pri používaní bežnej slovnej zásoby a frekventovaných 

gramatických štruktúr, 

 hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na 

situáciu prejavu, 

 rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi 

žiakmi, 

 rozsah slovnej zásoby žiaka a jej využitie prostredníctvom gramatických štruktúr. 

 

Hodnotenie ústnej odpovede : 

  Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej 

efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek 

gramatickým chybám, žiak spracoval informáciu a zaslúži si za ňu istý kredit. 

Pri ústnej odpovedi hodnotíme: 

 hranie úloh – dialóg 

 opis obrázka  

 reprodukcia textu 
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Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá: 

 plynulosť reči – 20% 

 výslovnosť a intonácia – 20% 

 rozsah slovnej zásoby – 20% 

 komunikatívna schopnosť – 20% 

 gramatická presnosť – 20% 

 

Pri premene na známku postupujeme nasledovne: 

100% - 90% výborný (1) 

89% - 75% chválitebný (2) 

74% - 50% dobrý (3) 

49% - 30% dostatočný (4) 

menej ako 29% nedostatočný (5) 

 

Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku:  

 

Výborný (1)  

Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa, učiteľ 

kladie málo otázok, aby si spresnil, či žiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamžité 

a vyčerpávajúce. 

Chválitebný (2)  

Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však správna, v prejave 

nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ položí viac otázok na spresnenie odpovede, 

odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, žiak reaguje pohotovo. 

Dobrý (3)  

Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri 

porozumení, prejav s kratšími prestávkami, žiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach, 

učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, žiakove odpovede sú menej vyčerpávajúce. 

Dostatočný (4)  

Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri porozumení, 

prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah 

gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i obsahu učiva, žiak nie vždy vie 

odpovedať na otázky učiteľa. 

Nedostatočný (5)  
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Časté chyby vo výslovnosti, množstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú nezrozumiteľnosť 

prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť použiť základné gramatické štruktúry, žiak nevie 

odpovedať na otázky učiteľa. 

Hodnotenie písomného prejavu : 

V nemeckom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej konverzačnej 

témy, ale i písanie podľa osnovy (žiadosť, objednávka, list priateľovi) 

V písomnom prejave hodnotíme:  

o spracovanie úlohy – obsah 

o presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr 

o lexikálnu stránky písomného prejavu 

o štylistickú stránku písomného prejavu 

o kompozíciu 

 

Hodnotenie:  

Výborný (1)  

Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne použité gramatické štruktúry, pestrá 

slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekážajú pri zrozumiteľnosti text, jasná 

logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia. 

Chválitebný (2)  

Žiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré s témou nesúvisia, 

väčšinou vhodne použité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými chybami, zopár 

štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná kompozícia. 

Dobrý (3)  

Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými informáciami, 

zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text zrozumiteľný, 

viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia. 

Dostatočný (4)  

Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v používaní gramatických štruktúr, text vo väčšej miere 

nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet a súvetí, 

neprehľadná kompozícia. 

Nedostatočný (5)  

Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text nezrozumiteľný kvôli 

chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná kompozícia. 

Tento systém hodnotenia učiteľ môže použiť i pri domácich úlohách podobného charakteru. 

Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov:  

Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa hodnotia 

percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr.  93% = 1 ). 
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Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov 

 

100% - 90%  výborný (1)  

89% - 75%  chválitebný (2)  

74% - 50%  dobrý (3)  

49% - 30%  dostatočný (4)  

menej ako 29%  nedostatočný (5) 

 

Počet kontrolných písomných prác v každom ročníku: 2 ročne–  polročná a výstupná kontrolná 

písomná práca. Učiteľ môže pripraviť pre žiakov aj vstupnú previerku, pričom vstupná písomná práca 

nie je hodnotená známkou, má mať formu spätnej väzby pre učiteľa, ktorý porovnáva vedomosti žiakov 

z predchádzajúceho ročníka a overuje proces upevnenia poznatkov resp. zabúdania. Ostatné písomné 

práce a testy sú v kompetencii vyučujúceho. 

 

Zostavovanie testov:  

Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom  

jave, v niektorých prípadoch môže zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci  

stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu. 

Základný test by mal obsahovať:  

 úlohy k slovnej zásobe 

 gramatickú produkciu – žiaci tvoria časť odpovede sami 

 rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede 

 čítanie, prípadne posluch s porozumením 

Hodnotenie tvorivého písania – tzv. projektov : 

Tu hodnotíme predovšetkým: 

 formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu 

 obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou 

a naučenými gramatickými štruktúrami. 

V priebehu školského roka žiak vypracuje a odprezentuje dva projekty. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. 

Pevnou súčasťou neformálneho zisťovania výkonov je aj priebežné slovné hodnotenie ako informácia 

pre žiakov a rodičov. 

Pri hodnotení výkonov sa má zohľadniť nie len aktuálna úroveň ovládania jazyka, ale aj pokrok, ktorý 

žiak dosiahol v učení v zmysle podpory motivácie učiť sa cudzie jazyky. 
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Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia   

Predmet : Jazyk slovenský a literatúra 

Ročník : piaty 

Časový rozsah : 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej 

výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. 

Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda o akési spojené 

nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti, chápeme tým obdobie posledných desaťročí, sa 

kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, 

lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola nedocenená. 

Jazyk slovenský, ako vyučovací jazyk, má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie 

ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen 

dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. 
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Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na 

mysli používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak 

dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom 

vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti slovenský jazyk a literatúra. Pri tvorbe obsahovej náplne predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu 

Slovenského jazyka a literatúry. Na túto vzdelávaciu oblasť vyčlenil ŠVP 5 vyučovacích hodín v študijnom odbore, t.j. 66 vyučovacích hodín literatúry a 99 

vyučovacích hodín slovenského jazyka v piatom ročníku. 

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

vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. 

 

 Základom koncepcie vyučovania slovenského jazyka a literatúry sa stávajú komunikačné jazykové kompetencie: čítanie s porozumením, 

písanie a hovorenie, ktoré členia obsah učiva (obsahový štandard) a výkon (výkonový štandard) do relatívne uzavretých celkov. Vo vyučovaní 

jazyka sa do popredia dostáva analýza a interpretácia textov / prejavov a tvorba vlastných textov / prejavov, ktoré budú adekvátne v konkrétnej 

komunikačnej sieti. Riešením úloh žiak sám prichádza na základe usmerňovaného zážitkového vyučovania na nové poznatky, ktoré vyučujúci 

systematizuje a zovšeobecňuje. 

 

 Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytuje žiakom priestor na sebauvedomenie. Dá im šancu objaviť a následne prejaviť 

pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať 

vyjadriť  svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. 

 
Inovovaný  vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry – jazyková zložka – si zachoval tabuľkovú formu, ktorá sa delí podľa komunikačných 

jazykových kompetencií – čítanie s porozumením, písanie a hovorenie (počúvanie je integrovanou súčasťou hovorenia). 
 
Komunikačné jazykové kompetencie členia obsah učiva a výkon do uzavretých celkov na základe predmetových kompetencií. Kompetencie – 
 
čítanie s porozumením, písanie, hovorenie – je možné rozvíjať samostatne alebo ich vzájomne kombinovať. Postupnosť rozvíjania uvedených kompetencií je v 

právomoci učiteľa. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 
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Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na 

primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci 

zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka je predovšetkým: 

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania), 

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči, 

- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej, 

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma, 

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka, 

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti, 

- poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich využívať v jazykovom systéme, 

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa, 

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme, 

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej), 

- utvárať komunikatívnu kompetenciu žiakov zvyšovaním úrovne ich komunikatívnych schopností, 

- nadobúdať zručnosť pracovať s rozličnými príručkami a informatívnymi textami, 

- samostatne pracovať s učebnicou a samostatne riešiť úlohy, 

- osvojovať si formy slušnej verbálnej i neverbálnej komunikácie, 

- prehlbovať pozitívny vzťah k osvojovaniu si slovenského jazyka, slovenskej reči, kultúre a literatúre, 

- rozvíjať schopnosti učiť sa po celý život a podporovať ich sebadôveru, samostatnosť a iniciatívnosť, sebakontrolu a sebahodnotenie.  

 

- dobré zvládnutie jazykového učiva, najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií je východiskom kvalitnejších výsledkov celého 

školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce. 

- naučiť žiakov: pochopiť umelecké a vecné texty, reprodukovať ho, porozumieť významu slov v týchto textoch, rozoznať sémantické 

vzťahy medzi slovami. 

- vedieť vytvoriť osnovu vo vlastných jazykových prejavoch. 

- štylizovať jednoduché vety a súvetia podľa časovej a logickej postupnosti. 

- využívať bohatstvo lexiky a dodržiavať pravidlá a požiadavky ortografie, morfológie a syntaxe. 

- orientovať sa v základných jazykových príručkách. 

- v komunikačných situáciách zvoliť vhodný tón komunikácie, vedieť začať a ukončiť komunikáciu na určitú tému. 

- sformovať vlastný názor a obhájiť ho argumentmi. 
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- pri komunikácii využívať mimojazykové prostriedky. 
 

Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich  odporúčajú používať 

individuálne. Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého žiaka. Prvok, ktorý sa má uplatňovať 

nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa, je tvorivosť. 

Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie v praktickom živote aj písomnom prejave. Tento proces 

by sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania. Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcií učiteľ 

– žiak bude smerovať k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať, budú ho 

vedieť používať, budú nim tvorivo myslieť a bez ťažkostí sa budú nim aj písomne vyjadrovať. 

- dobré zvládnutie jazykového učiva, najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií je východiskom kvalitnejších výsledkov celého 

školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce. 

- naučiť žiakov: pochopiť umelecké a vecné texty, reprodukovať ho, porozumieť významu slov v týchto textoch, rozoznať sémantické vzťahy 

medzi slovami. 

- vedieť vytvoriť osnovu vo vlastných jazykových prejavoch. 

- štylizovať jednoduché vety a súvetia podľa časovej a logickej postupnosti. 

- využívať bohatstvo lexiky a dodržiavať pravidlá a požiadavky ortografie, morfológie a syntaxe. 

- orientovať sa v základných jazykových príručkách. 

- v komunikačných situáciách zvoliť vhodný tón komunikácie, vedieť začať a ukončiť komunikáciu na určitú tému. 

- sformovať vlastný názor a obhájiť ho argumentmi. 

pri komunikácii využívať mimojazykové prostriedky. 

 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu + 9. Vzdelávací štandard 

 
 

Piaty ročník 

( 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

Slovenský jazyk 5. roč. zahŕňa jazykovú a slohovú zložku. Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť 

vyučovania slovenského jazyka.  
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Učivo je osnované na základe vyčlenenia: 

 

a/ jazykových javov (zvuková rovina jazyka a pravopis, významová / lexikálna rovina, tvarová / morfologická rovina jazyka, syntaktická / 

skladbová rovina) 

 

b/ javov slohovej výchove zameraných na komunikatívnosť. 

 
 

 

Obsah predmetu tvoria aplikačný kontext a kľúčové pojmy. 
 
 

Aplikačný kontext sa stal v inovovanom vzdelávacom štandarde dominantným prvkom. Ide o textovú zložku vzdelávacieho štandardu, 

ktorú tvoria jednotlivé slohové útvary/žánre stanovené v obsahovom štandarde. V rámci kompetencie čítanie s porozumením predstavuje textová 

zložka priestor na analýzu, t. j. priestor na vyvodzovanie, utvrdzovanie jednotlivých pojmov a nadobúdanie predmetových kompetencií. 
 
Pri kompetenciách písanie a hovorenie žiak deklaruje svoje nadobudnuté vedomosti a kompetencie formou tvorby konkrétneho slohového 

útvaru/žánru. Jednotlivé slohové útvary/žánre tak predstavujú priestor, v ktorom žiak aplikuje svoje nadobudnuté vedomosti a kompetencie z 

jednotlivých jazykových rovín a slohu. 

 

Pojmy tvoria druhú časť obsahového štandardu. Ide o základné pojmy z oblasti jazykovedy, ktoré sú rozdelené do príslušných ročníkov a 

spojené s kontextom. V každom ročníku sú uvádzané len pojmy, ktoré sa v danom ročníku zavádzajú a obsahovo súvisia s predmetovou 

kompetenciou uvedenou v príslušnom riadku tabuľky. V niektorých ročníkoch nie je uvedený nový pojem, pretože príslušná kompetencia si 

nevyžaduje vyvodzovanie nového pojmu v danom ročníku, ale vyžaduje si naplnenie konkrétneho výkonu, ktorý je vymedzený kontextom. 

 

DIKTÁTY    PÍSOMNÉ PRÁCE 

Ročník Počet Zameranie Rozsah Počet Zameranie 
        

5. ročník 4 


 opakovanie zo 4. ročníka 50 – 60 1  rozprávanie s prvkami opisu 
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 podstatné mená plnovýznamových    

   


 prídavné mená slov    
   


 slovesá     

        
       

Tematický 

celok 
Téma 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

JAZYKOVÁ 

ZLOŽKA 

 

Opakovanie 

učiva              

4. ročníka 

- abeceda, hlásky 

- vybrané slová 

- priama reč 

- gramatické kategórie ohybných 

slovných druhov 

- vlastné podstatné mená 

 

 

 

- písmená slovenskej abecedy 

- abecedné radenie slov 

- delenie hlások 

- delenie slov na slabiky 

- rozdeľovanie slov na konci riadku 

- úloha predložky 

- definície pojmov 

- hláskoslovný rozbor slov 

- pravopis vybraných slov a slov od nich 

odvodených 

- definícia priamej reči a uvádzacej vety 

- zápis priamej reči 

- identifikácia priamej reči v texte 

- overenie získaných vedomostí 

- analýza a opravy chýb 
- slovné druhy 

- písanie vlastných podstatných mien 

- gramatické kategórie ohybných slovných druhov 

 

 Žiak vie: 
- správne rozlišovať spoluhlásky 

- ovládať pravopisný princíp všetkých skupín 

spoluhlások           

- zoradiť skupiny slov podľa abecedy 

- vymenovať 46 písmen abecedy podľa 

poradia        

- rozdeliť slová na slabiky 

- správne rozdeliť slová na konci riadka 

- vysvetliť, prečo predložka nemôže zostať 

sama na konci riadka 

- rozdeliť hlásky podľa jednotlivých kritérií 

- urobiť hláskoslovný rozbor slov 

- vymenovať vybrané slová po obojakých 

spoluhláskach 

- vymenovať slová, v ktorých po L píšeme y 

- uplatniť vybrané a odvodené slová v praxi 

- odôvodniť pravopis odvodených slov 

- definovať priamu reč a uvádzaciu vetu 

- identifikovať priamu reč v písomnom 

i hovorenom prejave 

- zapísať priamu reč a uvádzacou vetou               

na začiatku a na konci 

- vymenovať a definovať gramatické 

kategórie ohybných slovných druhov 
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- určiť gramatické kategórie (rod, číslo, pád, 

osoba, čas) 

- vysvetliť princíp písanie veľkých a malých 

písmen pri vlastných menách 

Vety 

(syntax) 

- vety podľa zámeru 

- melódia vety 

- slovosled 

- spodobovanie 

- prestávka, sila hlasu a dôraz 

- prízvuk 

- definícia vety 

- druhy viet podľa obsahu 

- zvolacie a želacie vety 

- doplňovacia a zisťovacia otázka 

- melódia vety (klesavá a stúpavá) 

- slovosled 

- spodobovanie vo vnútri slova 

- spodobovanie 

- druhy spodobovania 

- delenie spoluhlások podľa znelosti 

- zásady spodobovania 

- spodobovanie na konci slova pred prestávkou 

spodobovanie na hranici slov pri splývavej 

výslovnosti 

- výslovnosť spoluhlásky V na začiatku slova,      

na konci a v strede slova 

- prozodické vlastnosti reči 

- prestávka vo vete, funkcia čiarky 

- dôraz a sila hlasu v prejave 

- hlavný a vedľajší prízvuk 

- intonácia viet (otázka, zvolanie, rozkaz, želanie, 

...) 

 

Žiak vie: 
- definovať vetu 

- vysvetliť princípy správneho slovosledu vo 

vete 

- rozdeliť vety podľa zámeru hovoriaceho 

(obsahu) 

- vie posúdiť správnosť interpunkcie v 

jednoduchej vete a v želacej a zvolacej vete 

- vie správne intonovať všetky druhy viet                                                   

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché holé 

a rozvité vety,  pričom dodržiava správny 

slovosled a správne používa interpunkčné 

znamienka 

- popísať klesavú a stúpavú melódiu 

- definovať spodobovanie 

- rozdeliť spoluhlásky podľa znelosti 

- vysvetliť princípy spodobovanie na konci 

slov pred prestávkou, na hranici slov pri 

splývavej výslovnosti a vo vnútri slova 

- uplatniť uvedené vedomosti v praxi 

- vyhľadať slová v ktorých dochádza 

k spodobovaniu 

- vyznačiť spoluhlásky, ktoré sa v slove 

spodobujú 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

8 
 

- vysvetliť princípy výslovnosti spoluhlásky 

V na začiatku, konci a v strede slova 

- dokáže podľa obsahu textu správne 

umiestniť prestávku 

- zdôrazniť slovo, časť textu a pracovať so 

silou hlasu;                    

- chápe formálnu stránku textu a dokáže ju 

vyjadriť hlasovými prostriedkami                                         

- správne intonovať všetky druhy viet 

- uplatňovať správny slovný a vetný prízvuk 

Ohybné slovné 

druhy 

(morfológia) 

- zámená 

- číslovky 

- podstatné mená 

- gramatické významy 

podstatných mien 

- vzory pre jednotlivé gram. rody 

- prídavné mená 

- akostné prídavné mená 

- vzory prídavných mien 

- slovesá 

- zámená a číslovky 

- osobné a privlastňovacie zámená 

- pravopis pri písaní zámen 

- pravopis základných a radových čísloviek 

- skloňovanie zámen a čísloviek 

- podstatné mená 

- gramatické kategórie (rod, číslo a pád) 

- skloňovanie podstatných mien 

- pádové prípony a gramatické významy (vzory) 

- spojenie podstatného mena a predložky 

- funkcia predložky pri určovaní pádu 

- správne predložkové väzby 

- rod podstatných mien 

- životnosť/ neživotnosť podstatných mien 

mužského rodu 

- gramatické významy a ich využitie v praxi 

- vzory chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, 

kosť, mesto, srdce, vysvedčenie a dievča 

- pravidlá určovania vzorov 

- prídavné mená 

- vyhľadanie prídavných mien 

- osnova z textu 

- dôležité informácie z textu 

- delenie prídavných mien (akostné, vzťahové, 

privlastňov.) 

Žiak vie: 

- vyhľadať a pomenovať zámená v texte;                                       

- rozlíšiť osobné privlastňovacie zámeno 

od základného  
- utvoriť osobné privlastňovacie zámeno             

od základného 

- aplikovať vedomosti o skloňovaní zámen, 

dodržiava ich pravopis 

- rozoznať základné a radové číslovky v texte   

- pravidlá pravopisu pri písaní základných 

a radových čísloviek                     

- vysvetliť často používané piktogramy                                                     

- orientovať v jednoduchom grafe a v mape 

- identifikovať pojmy, dokáže ich prakticky 

odlíšiť 

- definovať podstatné mená 

- vyhľadať podstatné mená v texte 

- určiť gramatické kategórie podstatných 

mien 

- skloňovať podstatné mená  

- vysvetliť funkciu spojenia podstatného 

mena a predložky 

- používať správne predložkové väzby 
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- gramatické kategórie prídavných mien 

- stupňovanie prídavných mien 

- gramatické významy prídavných mien 

- vzor pekný 

- vzor cudzí 

- skloňovanie uvedených vzorov 

- pravopis slov, ktoré sa podľa uvedených vzorov 

skloňujú 

- slovesá 

- gramatické kategórie slovies (osoba, číslo a čas) 

 

 

- rozdeliť životné a neživotné maskulína                                               

- určiť vzor životných podstatných mien 

mužského rodu 

- skloňovať vzory chlap a hrdina 

- vysvetliť pravopis týchto vzorov        

 - zaradiť k vzoru chlap zvieracie pod. mená 

slová zakončené na -o (sg.) 

- zaradiť slová muž. rodu zakončená na -a 

k vzoru hrdina  

- priradiť slová k uvedeným vzorom 

- roztriediť podstatné mená podľa gram. rodu 

- aplikovať vedomosti o vzoroch v texte 

- aplikovať svoje vedomosti o skloňovaní 

podstatných mien pri tvorbe vlastného textu 

- argumentovať a aplikovať svoje znalosti 

o skloňovaní podstatných mien                                                   

- pravidlá skloňovania týchto vzorov 

a pravopis slov, ktoré sa podľa nich skloňujú 

- definovať prídavné mená 

- vyhľadať prídavné mená v texte 

- určiť gramatické kategórie prídavných mien 

- stupňovať prídavné mená 

- správne používať akostné prídavné mená 

a vyhľadať ich v texte 

- definovať gramatické významy prídavných 

mien 

- rozdeliť prídavné mená do gramatických 

rodov 

vyskloňovať vzor pekný a vzor cudzí 

- skloňovať slová podľa uvedených vzorov 

- roztriediť prídavné mená podľa 

gramatického rodu 

- aplikovať vedomosti o vzoroch v texte                                       

- aplikovať svoje vedomosti o skloňovaní 

prídavných mien pri tvorbe vlastného textu 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

10 
 

- definovať a vyhľadať v texte prídavné mená 

- určiť akostné prídavné mená 

- stupňovať prídavné mená 

- určovať gramatické kategórie a gramatické 

významy prídavných mien 

- vymenovať a charakterizovať vzory 

prídavných mien 

- skloňovať vzor pekný a vzor cudzí 

a využívať tieto poznatky pri pravopise slov, 

ktoré sa skloňujú podľa uvedených vzorov 

- využiť prídavné mená a ich pravopis pri 

opisoch  

- definovať slovesá 

- vyhľadať slovesá v texte 

- určiť gramatické kategórie slovies (osoba, 

číslo a čas) 

- aplikovať vedomosti o časovaní vo 

vlastnom texte 

- použiť správne tvar tykania a vykania                                        

- nájsť v texte sloveso a určiť gram. kategórie                          

- uplatniť a vysvetliť pravopis slovies 

Slovná zásoba 

(lexikológia) 

- synonymá 

- antonymá 

- tvorenie slov predponami 

- jednovýznamové slová 

- viacvýznamové slová 

- príslovia, porekadlá 

- pranostiky 

- spisovný jazyk a nárečie 

 

- synonymá 

- antonymá (opozitá) 

- slabičné a neslabičné predpony 

- jednovýznamové slová 

- viacvýznamové slová 

- malé formy ľudovej slovesnosti 

- príslovia, porekadlá, pranostiky 

 

 

 

Žiak vie: 
- vysvetliť pojem synonymum a antonymum                 

- vysvetliť lexikálny význam synoným a 

antoným v danom texte                                                               

- aplikovať vedomosti pri tvorbe vlastného 

textu 

- vysvetliť funkciu synoným a antoným              

vo vlastnom texte 

- overiť významy neznámych slov 

v jazykovedných príručkách 

- vysvetliť rozdiely medzi slabičnými 

a neslabičnými predponami 

- vysvetliť princíp oddeľovanie predpôn 

- vysvetliť princíp tvorenia slov predponami 
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- vysvetliť lexikálne významy  

jednovýznamových a viacvýznamových slov                    

- overiť si ich v jazykovedných príručkách 

- určiť malé formy ľudovej slovesnosti 

- rozlíšiť príslovie od porekadla 

- vnímať súvislosť pranostiky s počasím a 

kalendárom 

- definovať malé formy ľudovej slovesnosti 

- vyhľadať porekadlo 

- odlíšiť porekadlo od príslovia 

 

SLOHOVÁ 

ZLOŽKA 

 

- rozprávame zážitky 

- aktívne počúvanie 

- interview 

- diskusia 

- Čítate radi? 

- pozdrav, pohľadnica, adresa 

- súkromný list 

- SMS 

- E-mail 

- správa 

- oznámenie 

- umelecký a vecná text 

- pozvánka 

- vizitka 

- plagát 

- inzerát 

- reklama 

- opis 

- téma a hlavná myšlienka 

- osnova rozprávania 

- rozprávanie 

- využitie slovies pri rozprávaní 

- uvedomenie si slovesných časov 
- rozvíja svoje komunikačné zručnosti – učí sa, 

ako správne počúvať, premýšľať nad počutým, 

správne reagovať, zopakovať počuté 

- interview (riadený rozhovor) 

- zásady vedenia interview 

- ústna a písomná forma 

- diskusia 

- argumentácia vyslovenie hypotéz 

- preformulovanie výpovede 

-  pravidlá dobrého čitateľa 

- rolové čítanie 

- artikulácia a správne dýchanie 

- výslovnosť spoluhlásky Ľ 

- výslovnosť mäkkých a tvrdých slabík 
- pohľadnica 

- pozdrav 

- adresát, odosielateľ 

- adresa 

- písanie zámen v korenšpodencii 
-  súkromný list 

- pravopis písania zámen 

Žiak vie: 
- časovať slovesá a  využiť správne slovesné 

časy pri rozprávaní zážitku  

- správne počúvať, reagovať na otázky 

a zopakovať počuté 
- na základe analýzy identifikovať poznatky 

o interview 

- stanoviť tému interview, stanoviť otázky, 

zoradiť ich podľa logickej  

- uskutočniť interview na zadanú alebo voľnú 

tému 

- vytvoriť písomnú verziu interview                                                     

- aplikovať teoretické vedomosti o formálnej 

úprave 

- zvoliť vhodný spoločenský tón 

- začať a ukončiť komunikáciu so známymi 

ľuďmi                                                  

 - dodržiavať vhodnú vzdialenosť                          

s komunikujúcim – proxemiku a haptiku 

- vie vecne argumentovať – zdôvodniť 

úsudok      s odkazom na text                                                         

- na obhajobu svojho stanoviska použiť 

argumenty, ktoré získa analýzou textu                                        



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

12 
 

- SMS, krátka správa 

- E-mail 

- správa, oznámenie 
- umelecký a vecný text 

- znaky jednotlivých textov 

- určovanie typu textu 

- pozvánka 

- vizitka 

- plagát 

- inzerát 

- reklama 

- opis obrázka 

- opis zvieratka 

- opis osoby 

- osnova rozprávania 

- časová postupnosť v rozprávaní 

- rozprávanie 

- téma a hlavná myšlienka 

- členenie slohového útvaru 

- odseky 

- nadpis 

- koncept 

- čistopis 

- vie vytvoriť z textu na základe čiastkových 

informácií hypotézu o jeho závere a svoju 

hypotézu overiť v diskusii 

- vie zhodnotiť obsahovú stránku prijatého 

prehovoru a vysloviť protiargumenty 

- v prípade nepochopenia vie opraviť slovné 

hodnotenie alebo preformulovať svoju 

výpoveď 

- ovláda pravidlá dobrého čitateľa a pravidlá       

na zlepšovanie pamäti 

- pravidlá  rolového čítania  

- správne artikulovať a dýchať pri čítaní textu 

- pravidlá správnej výslovnosti slabík de-, te-, 

ne-, le, di-, ti-, ni-, li 

- správne vyslovovať spoluhlásku Ľ 

- rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy 

pohľadnica a súkromný list 

- vytvoriť text pohľadnice v súlade s cieľom 

komunikácie 

- vysvetliť a použiť pravidlá písania zámen 

s veľkými a malými písmenami 

v korešpondencii - napísať adresu 

odosielateľa na pohľadnicu 

- vytvoriť na zadanú tému súkromný list                 

- prakticky používať písanie zámen s veľkými  

a malými písmenami v korešpondencii 

- definovať SMS 

- vytvoriť text SMS na danú tému 

- definovať e-mail a používať pravopis tohto 

zdomácneného pomenovania 

- vytvoriť e-mail na danú tému   

- definovať správu a odlíšiť ju od oznámenia 

- napísať správu na zdanú tému 

- definovať a charakterizovať správu 

- napísať oznámenie podľa zadanej témy 
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- charakterizovať umelecký a vecný text 

- vybrať a posúdiť text z obsahového i 

formálneho hľadiska 

- definovať pozvánku 

- vysvetliť pojem pozvánka 

- vymenovať body, ktoré každá pozvánka 

musí obsahovať 

- vytvoriť pozvánku na danú tému 

- definovať vizitku 

- vymenovať body, ktoré by mala vizitka 

obsahovať 

- vytvoriť vizitku podľa zadania 

- definovať plagát 

- vymenovať body, ktoré by mal plagát 

obsahovať 

- vytvoriť plagát na danú tému 

- definovať inzerát 

- vymenovať body, ktoré by mal inzerát 

obsahovať 

- vytvoriť inzerát na danú tému 

- definovať reklamu, vysvetliť význam slova 

reklama 

- vysvetliť význam reklama 

- poukázať na negatívne vplyvy reklám na 

človeka 

- vytvoriť reklamu na danú tému 

- uplatniť znaky opisu pri opisovaní zvieratká 

- vysvetliť význam prídavných mien v opise 

obrázka                         

- zostaviť osnovu opisu a opísať zviera 

- vytvoriť koncept, čistopis a odseky 

- vysvetliť význam prídavných mien pri opise 

obrázky/ ilustrácie 

- zostaviť osnovu daného opisu 

- uplatniť odseky vo vytvorenom texte 
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- opísať obrázok/ ilustráciu 

-  využiť prídavné mená a pravopis 

prídavných mien pri opise osoby 

- vytvoriť osnovu opisu osoby 

- vytvoriť jednoduchý opis osoby 

- definovať a rozlíšiť tému a hlavnú 

myšlienku 

- vyhľadať zaujímavú myšlienku 

- vyjadriť autorský zámer – pointu 

- samostatne a pohotovo sformulovať 

základné myšlienky na tému a vysloviť ich 

výstižne, zrozumiteľne, plynulo a jasne                                       

- usporiadať podľa logickej postupnosti svoju 

výpoveď 

- navrhnúť tému, ktorá je v súlade s 

komunikačnou situáciou 

- vybrať vhodný slohový útvar, ktorý zosúladí      

s témou písania 

- vysvetliť pojem osnova 

- nahlas, plynulo prečítať svoj text, pričom 

správne artikuluje, intonuje, prispôsobuje 

tempo reči 

- prijať hodnotenie od ostatných 

spolužiakov                   

- napísať čistopis so zapracovanými a 

opravenými chybami 
-  vysvetliť pojem časová postupnosť 

- vytvoriť jednoduché rozprávanie s 

dodržaním časovej postupnosti 

- posúdiť slovesný čas vzhľadom na časovú 

postupnosť 

- vysvetliť význam slovies v rozprávaní 
-  rozlíšiť opis a rozprávanie 

- vymenovať znaky opisu a rozprávania 

- definovať opis a rozprávanie 
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- vytvoriť krátke rozprávanie s využitím 

osnovy 

- dodržať princípy časovej postupnosti 

- využiť slovesá v správnom čase 

- vytvoriť koncept slohovej práce 
- vytvoriť písomnú slohovú prácu na danú 

tému 

- vytvoriť čistopis aplikovaním úprav 

a konceptu 

LITERÁRNA 

ZLOŽKA 

 

Ľudové piesne 

- ľudové piesne 

- uspávanky 

- ľúbostné piesne 

- zbojnícke, regrútske a vojenské 

piesne 

- pracovné piesne 

- koledy 

- zľudovené piesne 

- umelecký text  

- próza, poézia 

- strofa, verš 

- rým 

- literatúra, kniha, časopis, noviny, denník 

- spisovateľ, čitateľ, básnik, ilustrátor 

- beletria, knižnica 

- viazaná a neviazaná umelecká reč 

- správna technika čítania 

- J. Kollár, P. Dobšinský 

- uspávanka 

- ľúbostná pieseň 

- personifikácia 

- zdrobneniny 

- rým 

- zbojnícke a regrútske piesne 

- koledy, koledníci 

- pracovné piesne 

- typy pracovných piesní 

- zľudovené piesne 

- rytmus 

- prízvuk na prvej slabike 

 

Žiak vie: 
- vysvetliť pojmy autor, spisovateľ, čitateľ, 

divák, text, ilustrácia, kniha, knižnica, 

časopis, noviny, beletria 

- vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus  

v súvislosti s viazanou  umeleckou rečou, 

vyhľadať verš, strofu v básni 

- určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú 

- popísať činnosť knihovničiek 

pomenovať oddelenia v knižnici 
- zásady správnej techniky čítania  

- vysvetliť rozdiel medzi viazanou 

a neviazanou umeleckou rečou 

- definovať ľudovú pieseň 

- rozlíšiť druhy ľudových piesní na základe 

ich obsahu, definovať ich ako žáner patriaci 

k poézii 

- vysvetliť proces vzniku ľudovej piesne a jej 

význam v spoločnosti 

- definovať jazykové umelecké prostriedky 

(ďalej len JUP): personifikáciu, zdrobneniny 

- vyhľadať uvedené JUP v texte 

- definovať a vyhľadať rýmy v texte 

- definovať zbojnícke a regrútske piesne 

- uviesť príklady na uvedené druhy piesní 

- vysvetliť pojmy: koleda, koledník 
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- charakterizovať uvedené druhy piesní 

- uviesť konkrétne príklady na uvedené druhy 

piesní 

- vymenovať jednotlivé typy pracovných 

piesní: trávnice, pastierske, valašské, banícke 

- vysvetliť pojem trávnice, zľudovené piesne 

- definovať rytmus a striedanie prízvukov 

- vysvetliť prínos M. S. Trnavského, Ferka 

Urbánka 

Ľudové 

rozprávky 

 rozprávka 

 ľudová rozprávka 

 Veterný kráľ 

 Zlatá páva 

 Sitno 

 Zemský poklad 

 Kubove príbehy 

- rozprávka 

- druhy rozprávok 

- znaky rozprávky 

- delenia rozprávok podľa autorstva, podľa obsahu, 

podľa literárneho druhu 

- zberatelia ľudových rozprávok 

- Pavol Dobšinský, B.Nemcová, Ján Kollár 

- rozprávač, hlavné a vedľajšie postavy 

- hádanky a iné formy ľudovej slovesnosti 

- dialóg, monológ 

- téma 

- hlavná myšlienka 

- malé formy ľudovej slovesnosti 

realistická rozprávka  
- humorne ladená rozprávka 

 

Žiak vie: 

 - definovať rozprávku, vymenovať znaky 

rozprávky 

- rozdeliť rozprávky podľa obsahu, 

literárneho druhu a autorstva 

- vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky, 

zdôvodniť úlohu fantázie a fantastických 

javov, magických čísel a predmetov, rozlíšiť 

fantastické a realistické rozprávky 

- charakterizovať ľudovú rozprávku ako 

súčasť ľudovej slovesnosti 

- vymenovať zberateľov ľudových rozprávok 

- definovať a určiť v texte hlavné a vedľajšie 

postavy 

- charakterizovať úlohu rozprávača 

- vysvetliť pojem dialóg 

- rozlíšiť tému od hlavnej myšlienky 

- pozná význam menších častí prozaického 

diela /odsekov/ 

- porovnať realistickú rozprávku 

s fantastickou rozprávkou 

- vymenovať hrdinov realistických rozprávok, 

znaky realistickej rozprávky 

- vymenovať a charakterizovať malé formy 

ľudovej slovesnosti: príslovie, porekadlo, 

hádanku, pranostiku, riekanku 
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Poézia 

nonsensu 

- Poézia nonsensu 

- M. Válek: Ako sa Kubo stratil 

- Š. Moravčík: Starodávna 

povedačka 

- J. Navrátil: Óda na kľúčovú 

dierku 

- Vták Hrom 

- Deväťdesiatdeväť bratov a stý 

Ruža 

- O červenej sliepočke 

 

- poézia, nonsens 

- predstavitelia uvedenej poézie 

- Miroslav Válek 

- Štefan Moravčík 

- Ján Navrátil 

- národné rozprávky 

- orientálne rozprávky 

- rozprávkové témy v rozprávkach rozličných 

národov 

- zvieracie rozprávky 

 

Žiak vie: 

- vysvetliť pôvod, pojem nonsensu, výskyt 

nonsensu (nezmysel) v pôvodnej slovenskej 

umeleckej tvorbe 

- vysvetliť pojem rytmus 

- recitovať spamäti jednu z básní nonsensu 

- zostaviť osnovu rozprávky 

- zreprodukovať pomocou osnovy prečítanú 

rozprávku 

- charakterizovať zvieraciu rozprávku, uviesť 

príklad 

-  opísať hlavnú postavu 

- predstaviť uvedených autorov modernej 

rozprávky 

- vysvetliť význam národnej tvorby 

- poukázať na súvislosti a rozdiely 

v prototexte rozprávok 

Autorské 

rozprávky 

- H. Ch. Andersen: Slimák a ružový 

ker 

- M. Rúfus: Pamodaj šťastia  

- K. Čapek: Rozprávka psia 

- Ľ. Feldek: Nepodpísaná rozprávka 

- R. Dahl: Čarodejnice 

 

- autorské rozprávky 

- H. Ch. Andersen 

- M. Rúfus 

- K. Čapek 

- Ľ. Feldek 

- moderná slovenská rozprávka 

- Roald Dahl 

 

 

 

Žiak vie: 

- vysvetliť rozdiel medzi autorskou 

a ľudovou rozprávkou 

-  predstaviť najznámejšieho svetového 

autora rozprávok 

- vymenovať spoločné a odlišné znaky 

veršovanej a prozaickej rozprávky 

- prednášať text s dodržaním princípov 

zvukovej stránky jazyka (tempo, rytmus, 

dôraz, pauza, sila hlasu, prízvuk) 

- vysvetliť pojem moderná rozprávka 

- vymenovať autorov slovenskej 

modernej rozprávky 

- vysvetliť rozdiel medzi postavami 

/čarodejnicami/ v ľudovej rozprávke 

a v modernej rozprávke 
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Pozrime si 

rozprávku 

- Bábkové divadlo 

- J. Speranskij: Krása nevídaná 

- Filmová a televízna rozprávka 

- Perinbaba 

- Zbojník Jurko 

- O medveďovi, ktorý vedel 

premýšľať 

 

- divadlo, bábkové divadlo 

- druhy divadelných hier 

- dramaturg, režisér, hudobný skladateľ, herci, 

bábkoherci 

- inscenácia 

- dejstvo, dramatizovaný text 

- druhy bábok 

- dialogizovaná reč 
- filmová rozprávky 

- hraná, animovaná 

- herci, animované postavy 

- obraz, reč, hudba, zvukové efekty 

- východisko: prozaické literárne dielo 

- scenárista, scenár, režisér 

- námet filmu 
- slovenský animovaný film 

- Viktor Kubal 

- televízna rozprávka 

Žiak vie: 

- rozlíšiť tri literárne druhy (poézia, próza 

a dráma) 

- vysvetliť pojmy viažuce sa k bábkovej 

hre 

- pozná základné druhy literárnych hier 

- vysvetliť  úlohu bábkoherca, pojem 

animácia, dejstvo, výstup 

- vysvetliť rozdiely vo vedení bábok       

pri maňuškovom, javajkovom či 

marionetovom  bábkovom  divadle 

- zdramatizovať literárny text v podobe 

jednoduchého scenára. 

- predstaviť zakladateľa slovenského 

animovaného filmu (Viktora Kubala) 

- odlíšiť  prozaický text od jeho 

zdramatizovanej podoby 

Čo opriadli 

povesti 

- Povesť – definícia, znaky, druhy, 

delenie 

- Zakopaný meč pod Zoborom  

- Matej Kráľ  a bača 

- Detvan a Jánošíkov poklad 

- Čertova brázda 

- Kôň so zelenou hrivou  

- Tri zlaté ruže 

- Tvorivé písanie – povesť 

 

- povesť, znaky povestí, druhy povestí 

- zberatelia ľudových povestí 

- autori povestí 

- historické povesti 
- ľudové povesti 

- autorské povesti 

- miestne povesti 

- Jozef Cíger Hronský 

- Jozef Horák 

- Alojz Medňanský 

- Ján Domasta 

- Mária Ďuríčková 

- heraldické povesti 

- Anton Habovštiak 

- tvorivé písanie 

- využitie poznatkov o povestiach 

- výber druhu povesti 

Žiak vie: 

- vysvetliť rozdiely medzi povesťou 

a rozprávkou 

- vymenovať a charakterizovať znaky 

povestí 

- rozdeliť povestí pod ľa zobrazovaného 

subjektu/ objektu 

- priradiť  povesti k jej jednotlivým 

druhom 

- rozlíšiť ľudové a autorské povesti 

- rozlíšiť, čo je v povesti fantastické, je čo  

realistické 

- sformulovať hlavnú myšlienku povesti 

- reprodukovať jednu regionálnu povesť 
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- vlastná povesť o rodnej dedine 

 
- vymenovať troch autorov národných 

povestí 

- vymenovať a charakterizovať jednotlivé 

druhy povestí 

- uplatniť znaky povesti vo vlastnej 

tvorbe 

- prezentovať svoju literárnu prácu 

Príbehy spred 

tisícročí 

- Legenda  

- Kliment: Život Konštantína 

- J. de Voragine: Legenda o sv. 

Jurajovi 

- Mataj 

 

- legenda – definícia, znaky 

- autorstvo legiend 

- Konštantín, Kliment 

- postava sv. Juraja 

- ľudové legendy 

- postavy v legendách 

 

Žiak vie: 

- definovať legendy 

- vysvetliť znaky legendy 

- vysvetliť, že hlavnou postavou je osoba, 

ktorá za svoje činy bola vyhlásená za 

svätú 

- sformulovať hlavnú myšlienku 

prečítaného  

- vysvetliť súvislosti konkrétnej legendy   

s históriou 

- odlíšiť legendu od rozprávky a od 

povesti 

- rozlíšiť legendy podľa pôvodu 

- uviesť meno jedného autora legendy 

Príbehy na 

rýchle čítanie 

- Komiks 

- J. Schek: Jožinko, dieťa svojich 

rodičov 

- O. Sliacky, M. Kellenberger: 

O tatranskom zlatom kamzíkovi 

- W. Disney: Tom a Jerry 

- komiks: definícia, znaky 

- Ján Schek 

- slovenskí autori komiksov 

- zvukomalebné prostriedky 

 

Žiak vie: 

- vysvetliť pôvod komiksu, komiks ako 

žáner s epickým dejom (prózu) 

sprostredkovaným bez rozprávača 

pomocou priamej reči a obrázkov 

- sformulovať hlavnú myšlienku komiksu 

- vytvoriť komiks transformáciou príbehu 

do priamej reči v bublinách 

- uviesť mená známych domácich aj 

svetových autorov komiksu 
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Vedomosti 

z každej 

oblasti 

- Encyklopédie 

- 5000 zaujímavostí o svete okolo nás 

- Encyklopédia prírody 

- Prvá intern. encyklopédia 

- Pracujeme s encyklopédiami 

- Prezentujeme získané poznatky 

- encyklopédia – definícia, druhy 

- heslá, register 

- usporiadanie hesiel v encyklopédii 

- druhy encyklopédií 

- internetová encyklopédia, wikipédia 

- práca s encyklopédiami 

- vyhľadávanie a sprostredkovanie informácií 

 

Žiak vie: 

- vysvetliť, že ide o náučný text, v ktorom 

sa využíva odborná terminológia 

- vysvetliť, ako sú zoradené informácie 

v encyklopédii 

- vymenovať  druhy encyklopédií podľa 

obsahu (zemepisné, prírodovedné...) 

- vyhľadať informácie podľa hesiel 

- vysvetliť  význam informácií získaných 

z encyklopédie 

- vybrať vhodné informácie z internetovej 

encyklopédie (Wikipedia) a vedieť ich 

správne použiť 

- vysvetliť pojmy: heslo, register 

 

 

4. Kľúčové kompetencie 
 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- vedieť sa učiť a poznať vlastný štýl učenia, 

- vedieť pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, 

- vedieť aktívne počúvať, 

- mať rozvinuté vyššie poznávacie funkcie učenia na úrovni analýzy, syntézy a hodnotenia, 

- vedieť aktívne pracovať s IKT, 

- zapamätaniu si základných informácií a faktov a vedieť ich používať v praxi, 

- schopnosti uplatňovať pravopis a spisovné vyjadrovanie vo všetkých formách komunikácie v reálnom živote, 

- funkčnému využívaniu jazyka pri čítaní, písaní, rozprávaní a počúvaní. 

Kompetencie k riešeniu problémov 
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- čítaniu s porozumením a písaniu pre porozumenie (vedieť nájsť to, čo je v texte podstatné, vedieť  nájsť  podstatné súvislosti, vedieť niečo slovom alebo 

písmom vysvetliť, 

- schopnosti čítať s porozumením rôzne druhy textov, pochopeniu  podstaty  problému  a  úspešnému  hľadaniu  relevantných  informácii, 

- postupnému získavaniu schopnosti  analyzovať  situáciu  a  rozhodovať  sa, 

- riešeniu problémov a objavovaniu súvislostí. 

 

Kompetencie komunikatívne 

- schopnosti adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

- schopnosti žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si svoj názor. 

 

 

 

Kompetencie sociálne a personálne 

- schopnosti mať vlastnú sebadôveru a sebaúctu, 

- poznaniu  sebahodnotenia s prijatím sebakritiky a uvedomovaním si svojich silných stránok, 

- schopnosti mať zodpovednosť za vlastné učenie, 

- schopnosti vedieť sa realizovať a projektovať si svoj osobný rozvoj, 

- tvorivej a aktívnej práci v skupinách. 

 

 

Kompetencie občianske 

- učeniu sa verejne vystupovať a prezentovať vlastnú tvorbu a nadobudnuté poznatky, 

- vytváraniu si pozitívneho sebaobrazu, ktorý podporuje sebadôveru a sebarozvoj, 

- uvedomovaniu si svojich silných a slabých stránok, 

- kontrole  vlastného konania, schopnosti odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomeniu  si svojich práv a povinností a podieľaniu  sa na vytváraní triednych pravidiel, 

- tolerancií a empatii  k prejavom iných kultúr. 

 

Kompetencie pracovné 

- správnemu používaniu techniky a pomôcok, 

- k poznávaniu a rozvíjaniu svojich schopností a ich uplatňovaniu v reálnom živote, 

učeniu sa využívať slovníky, príručky a internet. 
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Poznávacie (kognitívne) Komunikačné kompetencie Interpersonálne Intrapersonálne (osobnostné) 

kompetencie  (sociálne) kompetencie kompetencie 

Kompetencia: používať Kompetencia: tvoriť, prijať a Kompetencia: akceptovať Kompetencia: vytvárať a 
kognitívne operácie spracovať informácie skupinové hodnoty reflektovať vlastnú identitu 

Kompetencia: učiť sa sám aj Kompetencia: vyhľadávať a Kompetencia: tolerovať Kompetencia: vytvárať vlastný 
v skupine sprostredkovať informácie odlišnosti jednotlivcov i skupín hodnotový systém 

Kompetencia: kriticky myslieť Kompetencia: formulovať svoj Kompetencia: spolupracovať  

 názor a argumentovať s jednotlivcami aj skupinami  

Kompetencia: formulovať a riešiť Kompetencia: verbálne a Kompetencia: vžiť sa do pocitov Kompetencia: regulovať svoje 

problémy neverbálne vyjadriť vôľu a city a konania inej osoby konanie a chrániť vlastný život 

Kompetencia: tvorivo myslieť    

 

 

 

5. Prierezové témy 
 

Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti s novými technológiami a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový 

systém žiakov a ich konanie. Táto skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú prierezové témy, ktoré sa svojím 

obsahom a výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v 

spoločnosti, s každodennou žitou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. V tomto zmysle prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a 

rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Prierezové témy sa môžu realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov1 alebo 

prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a pod. Súčasne prierezové témy môžu tvoriť samostatný 

vyučovací predmet z rámca voliteľných (disponibilných) hodín. Obidve formy sa môžu aj ľubovoľne kombinovať. Účinnosť pôsobenia prierezových 

tém sa môže zvýšiť relevantnými mimoškolskými aktivitami.  
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V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia.  

Y& 

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj                 MDV – Mediálna výchova  

VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu                MKV – Multikultúrna výchova  

ENV – Environmentálna výchova       OŽZ – Ochrana života a zdravia     

 

6. Stratégie  
 

Pri dosahovaní výchovno –vzdelávacích cieľov naša škola využíva a aj v budúcnosti bude využívať, jednak osvedčené klasické formy a metódy 

práce podporované všetkými modernými výchovno – vzdelávacími spôsobmi, ktoré prinášajú vysokú efektívnosť, sú pre žiaka zaujímavé a vedú k 

všestrannému rozvoju jeho osobnosti.  

Naďalej bude škola podporovať:  

-  vyučovanie pomocou didaktickej techniky s osobitným zreteľom na využitie výpočtovej 

techniky (počítačové učebne),  

-  organizovanie diskusií ako vhodnej formy prezentovania nápadov,  

-  vytváranie podmienok pre tvorbu a prezentáciu samostatných, ale aj kolektívnych 

(tímových) projektov,  

-  tvorbu samostatných prác, ktoré majú dlhodobejšiu využiteľnosť,  

-  rozvoj samostatnosti pri získavaní vedomostí, ale aj pri ich aplikácii v konkrétnych 

situáciách (napr. vlastná literárna tvorba),  

-  rozvoj zodpovednosti za úroveň práce v škole,  

-  intenzívne využívanie IKT vo vyučovaní, v tejto oblasti bude škola zabezpečovať  

nadväznosť na všetky projekty, do ktorých je zapojená.  

     V oblastiach environmentálnej výchovy, prevencie drogových závislostí, osobného a sociálneho rozvoja žiaka budeme využívať stimulujúce 

prvky v pôsobení – vzor, osobnosť, pozitívny a statočný čin , obetovanie sa v prospech dobrej a ušľachtilej veci. Zvyšovanie úrovne hrdosti na 

vlastnú školu ostáva úlohou pre všetkých pedagógov.  
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     Za výber vyučovacích metód a foriem práce vo vyučovaní svojich predmetov zodpovedá vyučujúci. Vyberať ich bude v závislosti od charakteru 

vyučovacieho predmetu, danej témy na vyučovacej hodine, od aktuálneho zoskupenia žiakov, od cieľa, ktorý chce dosiahnuť atď. Na dosiahnutie 

kľúčových spôsobilostí žiakov vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu a súčasne v súlade so zámermi školy, pedagógovia budú 

využívať nielen klasické formy vyučovania v triede, ale aj v počítačovej učebni, návštevy, exkurzie, prednášky, diskusie a stretnutia s okolím, 

športové aktivity a súťaže. Aktívnou súčasťou vzdelávacieho procesu je tvorba projektov, ktoré sú žiaci schopní písomne i ústne prezentovať nielen 

v materinskom, ale i v anglickom jazyku.  

     Používané  metódy : výučba pomocou dostupnej didaktickej techniky s využitím edukačných programov, samostatná organizovaná práca žiakov, 

práca s materiálmi, spracovanie informácií, spájanie teoretických vedomostí s praktickým životom, práca s názornými pomôckami, uplatňovanie 

medzipredmetových a medzizložkových vzťahov, skupinová práca.    

 

7. Učebné zdroje 

 
 Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ (J. Krajčovičová, J. Kesselová, M. Sedláková, Z. Hirschnerová) 

 Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ (Jarmila Krajčovičová, Jela Krajčovičová) 

 výukové CD a DVD, prezentácie vytvorené učiteľom, pracovné listy vytvorené učiteľom, metodické príručky,  príručky zmerané na precvičovanie 

jednotlivých jazykových javov 

 G. Futová – Brata musíš poslúchať 

 kniha povestí 

časopis Slniečko 

 

 

8. Hodnotenie predmetu 

 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami učebných osnov, 

obsahových a výkonových štandardov  v jednotlivých zložkách predmetu: jazyková komunikácia, komunikácia a sloh, čítanie a literatúra. Hodnotí sa schopnosť 

získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, 
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t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať 

komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov, obsahových a výkonových 

štandardov. 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ rôznymi metódami, formami a prostriedkami: 

– sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

– rôznymi druhmi skúšok ( ústnym skúšaním jednotlivca, frontálnym skúšaním, skúšaním žiakov v rámci skupinovej práce, formou didaktických 

testov po prebratí tematického celku, písomných cvičení), 

– kontrolnými  písomnými prácami, 

– analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

– sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka 

Pri hodnotení žiakov sme prijali pravidlá, ktoré platia pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so spoločenskými výchovno – vzdelávacími stratégiami 

na úrovni školy: 

 hodnotenie zameriame a formulujeme pozitívne, 

 rozlišujeme hodnotenie začlenených žiakov, 

 vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo, 

 žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva, 

 podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci objektívnym sledovaním, výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi 

písomných prác, analýzou výsledkov rôznych činnosti žiakov, 

 pri klasifikácii používa platnú klasifikačnú stupnicu, 

 písomné práce sú oznámené vopred, 

využitie sebahodnotenia žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. 
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Metódy a formy 

hodnotenia Kritéria hodnotenia 

Ústne skúšanie 

- komplexnosť (celé učivo) 

- samostatnosť 

- správnosť 

- správnosť použitia odbornej terminológie 

- pochopenie (nie memorovanie) 

- aplikačná schopnosť 

- generalizácia(zovšeobecnenie, schopnosť hodnotiť, vytvárať závery) 

Písomné testy - stupnica hodnotenia 

Diktáty - stupnica hodnotenia 

Slohová práca 

- dodržanie slohového postupu 

- vonkajšia a vnútorná kompozícia 

- výber jazykových prostriedkov 

- štylistická správnosť 

- výstižnosť témy 

- pravopisná správnosť 

- rozsah 

Prednes poézie - správnosť a dodržanie rýmu 

- spôsob prednesu 

 - obsahová náročnosť 

Bleskovky - stupnica hodnotenia 

Tvorivé písanie 

- originalita textu 

- predpísaná schéma 

- vhodné štylistické prostriedky 

- výstižnosť 
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Prezentácia a projekty 

- dodržanie požadovanej témy 

- originalita pri výbere jazykových prostriedkov 

- požadovaná forma a rozsah práce 

- originálny prístup pri spracovaní 

- prezentácia vlastnej práce 

Skupinová práca 

- rešpektovanie pravidiel skupinovej práce 

- rešpektovanie komunikačných pravidiel 

- kvalita výstupného produktu 

- priateľskosť pri spolupráci 

- schopnosť sebahodnotenia 

- schopnosť hodnotenia iných skupín podľa dohodnutých kritérií 

 

 

Kritéria hodnotenia slohových prác 

 

 

 
1. Vonkajšia forma (max. 4 body) 

 
   

 Celková úprava  

Čitateľnosť Zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržanie diakritických znamienok. Každé písmeno  

 musí byť jasne identifikovateľné tak, aby nemohlo prísť k jeho zámene za iné písmeno.  

Zreteľné grafické členenie Na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného riadka.  

odsekov   

Prepísanie práce Práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do čistopisu; v inom prípade sa nemôže  

z konceptu do čistopisu prideliť maximálny počet bodov za vonkajšiu formu. Pre potreby hodnotenia vnútornej formy a celkového  

 dojmu sa však pokračuje v hodnotení práce v koncepte na tom mieste, kde sa končí neúplný čistopis.  

Čistota textu Bez škrtania. V čistopise žiaci nemajú škrtať, v nevyhnutnom prípade majú dať chybne napísané slovo do  

 okrúhlych zátvoriek a prečiarknuť ho vodorovnou čiarou.  

Dodržiavanie okrajov Dodržiavanie okrajov: vnútorných aj vonkajších; v prípade potreby slová na konci riadkov rozdeľovať.  

Dodržanie predpísaného Ak žiaci napíšu menej alebo viacej ako je predpísaný rozsah, t.j. zákonite nezískajú maximálny počet bodov za  

rozsahu vonkajšiu formu.  
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                                   2.Vnútorná forma (max. 20 bodov) 
  

 Obsah (max. 4 body)  

Dodržanie témy Práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, v názve.  

Myšlienkové vyústenie Zakončenie práce, záver.  

 Rozprávanie – príbeh s pointou. Úvaha – primeranosť vyjadrovania sa veku žiakov. Výklad – vysvetlenie  

 problému.  

  

 Kompozícia (max. 4 body)  

Uplatnenie Dodržanie žánrovej formy.  

zodpovedajúceho   

slohového postupu   

Vnútorná stavba, členenie Členenie do myšlienkových celkov – odsekov, vyváženosť jednotlivých častí.  

textu Rozprávanie – zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, nečakaný obrat v deji, rozuzlenie; jednoduché  

 rozprávanie – úvod, jadro, záver; časový sled; pásmo rozprávača, pásmo postáv.  

  
  
  Slovenský jazyk a literatúra – nižšie stredné vzdelávanie 
   

Nadväznosť a logickosť Úvaha  –  citáty,  umelecké  prostriedky,  vlastné  myšlienky  a hodnotenie  problému.  Výklad  –  vyváženosť 
textu  argumentácie a sprievodných vysvetlení. 

   

  Jazyk (max. 4 body) 

Správne využitie slovných Slovné druhy typické pre daný slohový postup a útvar/žáner. 

druhov   

Morfologická správnosť Správne väzby slovies, správne pádové koncovky a pod. 
jazykových prostriedkov  

Syntaktická správnosť Správne postavenia prívlastkov, slovosled a pod. 

jazykových prostriedkov  

Rôznorodosť, variabilnosť Rôznorodé syntaktické prostriedky i slovné druhy. Neopakovanie slov. Šírka slovnej zásoby. Rozprávanie – 
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  použitie častíc, citosloviec. Úvaha – umelecké prostriedky. Výklad – vedeckosť jazyka, pravdivosť uvedených 

  faktov. Opis – primeranosť jazyka – prirovnania, neutrálnosť. 

  

 

 

 

 

  Pravopis (max. 4 body) 

4 body  0 – 4 chyby 

3 body  5 – 8 chýb 

2 body  9 – 12 chýb 

1 bod  13 – 16 chýb 

0 bodov  17 a viac chýb 
 
 

 

 Štýl (max. 4 body) 

Správna štylizácia viet Zrozumiteľnosť textu ako celku. 

Tvorivosť Tvorivá lexika. 

Pútavosť Podanie zaujímavou, nezvyčajnou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi zvedavosť. 
 
 

  
   Slovenský jazyk a literatúra – nižšie stredné vzdelávanie 
    

   Celkový dojem (max. 4 body) 

Celkové vyznenie práce  

po jej prvom prečítaní.  

Práca by nemala Nelogické   názory,   protispoločenské   postoje,   protihumánne   a neetické   názory,   názory   propagujúce 

obsahovať  poškodzovanie ľudského zdravia, iné. 

   

 

Kontrolné diktáty 
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a. počet: 4 
b. zameranie: opakovanie učiva zo 4. ročníka 

podstatné mená  

prídavné mená 

slovesá 

 

Na napísanie a analýzu kontrolného diktátu sa odporúčajú 2 vyučovanie hodiny. 

 

HODNOTENIE: 

Klasifikácia kontrolných diktátov: 

 
výborný (1)   - 0 – 1 

 

chválitebný (2) - 2 – 3 chyby 

 

dobrý (3)  - 4 – 7 chýb 

 

dostatočný (4)  -  8 – 10  chýb 

 

nedostatočný (5) - 11 a viac chýb 
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Vzdelávacia oblasť : ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Predmet :  TECHNIKA 

Ročník: piaty 

Časový rozsah výučby:  1 hodiny /týždenne ( 33 hod/rok)  

 

1. CHARAKTERISTIKA  

 

Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej 

orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých 

človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých 

podobách a širších súvislostiach a prostredníctvom technických vymožeností chráni svet a 

kultúrne pamiatky. Predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň 

sa cielene zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti. 

Je založený na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti a spolupráci žiakov. Náplň učebného 

predmetu je určená všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi 

materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé 

technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a pracovných postupov spájajú 

praktické zručností s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie obohacuje o dôležitú zložku 

tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie 

človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť 

samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V 

závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom poskytuje dôležité 

informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní o ďalšom 

profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote. 

 

2. CIELE  

Žiaci  

 rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a 

zariadenia;  

 si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové 

úlohy a pracovné podmienky;  

 experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami;  

 si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;  
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 pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a 

bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí;  

 cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;  

 si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, 

organizujú a plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i 

v bežnom živote;  

 vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri 

pracovnej činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku;  

 si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;  

 chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na 

rozvíjanie podnikateľského myslenia;  

 sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, osvoja si 
potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti uplatnenia, na voľbu vlastného 
profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu. 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

Vzdelávací štandard učebného predmetu technika sa člení na dva tematické okruhy technika a 

ekonomika domácnosti, pričom každý z nich sa ďalej člení na jednotlivé tematické celky. Dôraz sa kladie 

na tematický okruh technika. Z tematického okruhu technika je povinných najmenej dve tretiny z 

celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v každom školskom roku a najviac jedna tretina z 

celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v školskom roku sa venuje tematickému okruhu 

ekonomika domácnosti (podľa materiálno-technických a personálnych podmienok). 

 

TECHNIKA  

Človek a technika 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 dodržiavať pravidlá BOZP, hygieny a správania sa,  

 vysvetliť pojem technika v užšom a širšom zmysle 
slova,  

 uviesť príklady pozitívnych a negatívnych vplyvov 
techniky na človeka, prírodu a spoločnosť,  

 zdôvodniť na príkladoch potrebu pozitívneho prístupu 
človeka k tvorbe techniky,  

 vypracovať projekt na tému z ochrany prírody. 

 

školský poriadok, pracovný poriadok v školskej dielni 

technika  

 

prostredie technické – prírodné – spoločenské, vzťahy 

medzi nimi ochrana, príroda, negatívne vplyvy techniky 

 

Človek a výroba v praxi 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 porovnať profesie remeselníkov v minulosti a v 
súčasnosti,  

 vysvetliť pojem výrobok,  

 opísať proces vzniku jednoduchého výrobku,  

 

remeslo, remeselník, pracovný nástroj, pracovné 

náradie, remeslá v minulosti a v súčasnosti  
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 vyhľadať príklady výrobkov, pracovných nástrojov a 
pracovného náradia remeselníkov v minulosti a v 
súčasnosti,  

 vyhodnotiť priebeh tematickej exkurzie z výroby,  

 prezentovať návrh a zhotovenie vlastného 
jednoduchého výrobku z dostupných prírodných 
materiálov v danom regióne. 

výrobok, vznik výrobku: myšlienka – proces výroby – 

výrobok návrh výrobku človeku spríjemňujúceho život 

 

Úžitkové a darčekové predmety 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 vytvoriť náčrt jednoduchého výrobku,  

 vybrať technické materiály a nástroje na 
zhotovenie výrobku,  

 navrhnúť postup práce pri zhotovení výrobku,  

 zhotoviť navrhnutý výrobok,  

 prezentovať výsledky svojej práce 

surovina, materiál, polotovar, darčekový a 

úžitkový predmet myšlienka, návrh, náčrt, 

rozmery, náradie a nástroje, postup práce 

materiál: špajdľa, vetvička, gaštan, plastelína, 

kôra, latka, tenký drôt, alobal, kartón a pod. 

výrobky: náhrdelník; náušnice; náramok; 

zvieratko; počítadlo; svietnik; kvet; stojan na 

pero; stojan na „mobil“ a pod. 

 

 

 

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI  

Plánovanie a vedenie domácnosti 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu 
peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 
životných potrieb,  

 uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania 
s vecami, hospodárneho správania sa vo 
svojom okolí (domácnosť, škola, obec),  

 zoradiť osobné želania/potreby podľa ich 
dôležitosti 

 

súlad osobných želaní s potrebami človeka,  

vzťah ľudská práca – peniaze finančné 

informácie,  

finančné inštitúcie (bankové a nebankové 

subjekty, dcérske spoločnosti a pobočky 

zahraničných bánk),  

hotovostný a bezhotovostný platobný styk 

 

 

 

 

Svet práce 
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Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 orientovať sa v pracovných činnostiach 
vybraných profesií,  

 posúdiť svoje možnosti pri rozhodovaní o 
voľbe vhodného povolania a profesijnej 
prípravy,  

 využiť profesijné informácie a poradenské 
služby pre výber vhodného vzdelania 

 

trh práce – povolanie ľudí, druhy pracovísk, 

pracovných prostriedkov, pracovných objektov, 

charakter a druhy pracovných činností, 

kvalifikačné, zdravotné a osobnostné 

požiadavky, rovnosť príležitostí na trhu práce 

možnosti vzdelávania – náplň učebných a 

študijných odborov, prijímacie skúšky, 

informácie a poradenské služby 

 

 

Domáce práce a údržba domácnosti 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 zostaviť podľa návodu, náčrtu, plánu daný 
model,  

 overiť funkčnosť, stabilitu a nosnosť daného 
modelu, 

 urobiť montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých predmetov a zariadení,  

 zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami 
v domácnosti,  

 ovládať jednoduché pracovné postupy pri 

základných činnostiach v domácnosti,  
orientovať sa v návodoch na obsluhu 
bežných domácich spotrebičov 

 

stavebnice (konštrukčné, elektrotechnické, 

elektronické)  

zostavovanie modelov  

tvorba konštrukčných prvkov montáž a 

demontáž  

údržba odevov a textílií  

upratovanie domácnosti, organizácia 

upratovania, postupy, prostriedky a ich dopad 

na životné prostredie 

 

Príprava jedál a výživa 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 orientovať sa v základnom vybavení 
kuchyne,  

 používať základný kuchynský inventár a 
bezpečne obsluhovať základné spotrebiče,  

 pri zostavovaní jedálneho lístka zohľadniť 
finančné náklady naň,  

 vytvoriť kalkulačný list a vypočítať cenu 
jedla,  

 

kuchyňa (základné vybavenie, udržiavanie 

poriadku a čistoty, bezpečnosť a hygiena 

prevádzky)  

potraviny (výber, nákup, skladovanie, skupiny 

potravín,  

zásady zostavovania jedálneho lístka)  

základné zložky potravy príprava jedál (úprava 

jedál v studenej kuchyni, základné spôsoby 
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 pripraviť jednoduché jedlá v súlade so 
zásadami zdravej výživy 

tepelnej úpravy, základné postupy pri príprave 

jedál a nápojov) 

 

Ručné práce 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 oboznámiť sa s pomôckami a nástrojmi pre 
ručné práce,  

 rozoznať rôzne druhy tkanín,  

 šiť rôznymi stehmi,  

 robiť drobné opravy odevov 

základné pomôcky a nástroje na ručné práce, 

šijací stroj tkaniny – bavlnené, hodvábne, 

vlnené, syntetické základné stehy, pomocné 

stehy, obnitkovacie stehy, spojovacie stehy, 

ozdobné stehy prišívanie zapínadiel prišitie 

pútka navlečenie gumy a šnúrky 

 

Pestovateľské práce a chovateľstvo 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 vykonávať jednoduché pestovateľské 
činnosti, 

 zvoliť vhodné pracovné postupy pri 
pestovaní vybraných rastlín,  

 využívať kvety pre výzdobu, 
zvoliť podľa druhu pestovateľských činností 
správne pomôcky, nástroje a náradie a urobiť ich 
údržbu, 

základné podmienky pre pestovanie (pôda a jej 

spracovanie – rýľovanie, hrabanie, úprava 

hriadok; zvyšovanie úrodnosti – hnojenie, 

striedanie plodín; výživa rastlín, ochrana rastlín 

a pôdy) zelenina (osivo, výsadba, priesady, 

jednotenie zeleniny, podmienky a zásady 

pestovania, pestovanie vybraných druhov 

zeleniny) okrasné rastliny (zásady ošetrovania 

izbových rastlín, rozmnožovanie izbových 

rastlín stonkovými odrezkami, pestovanie 

vybraných okrasných drevín a kvetov, kvety v 

interiéri a exteriéri) 
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KOMPETENCIE ŽIAKA  

Všeobecné (univerzálne) kompetencie:  

1.   schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,  

2. schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť               a 

vyjadrovať vlastný názor,  

3.  schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,  

4.  schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.  

 

Pracovné kompetencie žiaka: 

-    používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, 

plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky  

-  pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia 

druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt  

-  využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme 

vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom 

svojom vzdelávaní a profesionálnom raste  

-  orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského 

zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje 

podnikateľské myslenie  

 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

 

Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup – výkonový štandard 

zvládol,  alebo nie. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa použijú postupy na zabezpečenie 

korektného a objektívneho hodnotenia. 

Pri praktických aktivitách budeme využívať slovné hodnotenie praktických zručností                   

s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh, aktivitu žiakov.  

Žiaci 5. ročníka sa hodnotia slovne a klasifikujú v predmete technika podľa              čl. 

17 Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl. 

Použijeme slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka a klasifikáciu 

známkou.  

Medzipredmetové vzťahy sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania. Zabezpečujú 

komplexnosť vzdelávania, využívanie aplikačných súvislostí a riešenia problémov, situácií                

a javov  v logickom celku. Dôsledné poznanie štruktúry učiva je jedným z prvých krokov, ktoré 

vedú k ich uplatňovaniu. 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

7 
 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

8 
 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

9 
 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

10 
 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

1 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  
 

Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB 

Predmet: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Ročník: piaty 

Časový rozsah výučby: 2 hodiny /týždenne (66hod/rok) 

Poznámka: Predmet sa vyučuje v spojenej triede spolu so 4. ročníkom  

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických 

a sociálnych základoch zdravého životného štýlu.     Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje 

vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej 

dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času 

a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.  

Telesná a športová výchova spája vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím, zdravým 

životným štýlom, pohybovou a športovou aktivitou využiteľnými nielen počas školskej 

dochádzky, ale i v dospelosti. Žiaci si vytvoria predstavu o význame pohybovej a športovej 

aktivity pri upevňovaní aktívneho zdravia a spoznajú účinok vykonávaných cvičení na 

organizmus. Pri realizovaní obsahu telesnej a športovej výchovy je dôležité rešpektovať 

individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené pri plánovaní cvičení, ako aj pri 

hodnotení žiakov. Významnou súčasťou je motivácia žiakov k dosiahnutiu individuálnych 

zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri akceptovaní ich vlastných predpokladov 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Žiaci: 

- získajú poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímajú pohybovú aktivitu ako prostriedok 

upevňovania zdravia, 

- osvoja si základné vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu, 

- majú vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach, 

- nadobudnú pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu, 

- uplatňujú zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, 

- majú kultivovaný pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

2 

 

- osvoja si základné pohybové zručnosti súvisiace s vykonávaním základných lokomócií, 

nelokomočných pohybových zručností a vybraných športov, 

- prostredníctvom vhodných telesných cvičení si rozvíjajú pohybové schopnosti pre optimálny 

rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti, 

- chápu význam diagnostiky v telesnej výchove ako prostriedku pre získanie informácií o úrovni 

vlastnej telesnej zdatnosti. 

 

 

Kognitívne ciele: (poznávacie) 

— vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s  ochranou vlastného 

zdravia, 

— pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime, 

— využívať vedomosti o potrebe pohybu ako prevenciu pred civilizačnými ochoreniami, 

— poznať zásady správnej výživy, 

— rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

— pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy, 

— pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie, 

— vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a 

technologických informačných zdrojov, 

—  poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

— využívať každú príležitosť na rozvíjanie pohybových schopností. 

 

 

Psychomotorické ciele: (výcvikové) 

 

— vedieť získať informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a poskytnúť prvú pomoc na 

veku primeranej úrovni, 

—  osvojiť si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín, 

— zaradiť  a využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase, 

— vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 

— vedieť diagnostikovať a hodnotiť  pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov, 

— dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce pri cvičení, 

— vedieť používať náradie a rôzne pomôcky, 

— vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti, 

— prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 

— preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 

— riešiť problémové situácie, 

— vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry   a internetu. 
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   Afektívne ciele: (výchovné) 

— mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto,  

— mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti a zo športu, 

— mať predstavu o svojich pohybových možnostiach, 

— využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti, 

— vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, pravidelné cvičenie a sezónne druhy športov, 

— vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich 

schopností, 

— preukazovať pozitívny postoj k súťaženiu, 

— preukazovať pozitívny vzťah k súperom, 

— dodržiavať prijaté zásady v rámci skupiny, 
— vedieť súperiť, kooperovať a tolerovať súperov, 

— reálne prijímať   víťazstvá a prehry v športovej súťaži i v spoločenskom prostredí, 

— mať vyformované estetické cítenie pri formovaní telesných proporcií a kultivovaného 

prejavu osobnosti žiaka. 

 

 

3. Kľúčové kompetencie 

 

Telesná a športová výchova napriek svojmu špecifickému zameraniu prispieva k rozvoju 

kľúčových kompetencií : 

 

Komunikačné 

- schopnosť porozumieť inej osobe a adekvátne reagovať,  

- schopnosť vysvetliť a byť pochopený,  

- schopnosť zúčastniť sa verejnej diskusie v rámci športových aktivít,  

- schopnosti spolupracovať s ostatnými,  

 

Kompetencia riešiť problémy   
 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení,  

-  je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

-  dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj 

potrebu zvažovať úrovne ich rizika,  

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,  

 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 


-  schopnosť pripraviť stratégiu,  
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-  schopnosť predvídať a reflektovať na zmeny  

-  využívať IKT k získavaniu informácií o témach súvisiacich s pohybom a  zdravím,  

-  poznať a využívať aplikácie pre podporu pravidelnej pohybovej aktivity,  

- kreatívne, inovatívne a kritické myslenie,  

 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa – učiť sa učiť  

 

-  uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja,  

-  dokáže reflektovať proces vlastného motorického učenia,  

-  kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti,  

 

Kompetencie sociálne a personálne  

 

-  dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku/tímu,  

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami,  

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine/tíme  

-  uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní 

spoločných cieľov,  

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,  

 

Kompetencie pracovné  

 

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

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,  

 

Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

  

-  dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť pohybovú činnosť 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci športovej hry, ale aj v každodennom 

živote,  

 

Kompetencie občianske  

 

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

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  
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-  vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp . 

spoločnosti 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných,  

-  je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,  

-  má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života 

a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného 

prostredia,  

- uvedomuje si a zachováva základné princípy fair play,  

 

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 

-  uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti,  

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  

- správa sa kultivovane,  primerane okolnostiam a situáciám,  

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  

 

 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý  tvoria 

základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej 

životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení 

a pohybové prostriedky. V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch častí - 

modulov. 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu 

 

Tematické celky predmetu 

 

1. Atletika 

2. Základy gymnastických športov 

3. Športové hry 

4. Sezonné pohybové činnosti 

5. Povinne voliteľný tematický celok 

 

Tematické celky sú s odporúčanou dotáciou - atletika 15%, základy gymnastických športov 

rovnako 15%, športové hry 25% a sezónne pohybové činnosti 15%. Povinne voliteľný tematický 
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celok má dotáciu 30% a v každom ročníku je povinný aspoň jeden voliteľný tematický celok. 

Cieľom povinne voliteľných tematických celkov je najmä posilniť motiváciu žiakov na 

vykonávanie pohybovej a športovej aktivity, využiť špecifické podmienky škôl a doplniť 

základné učivo. Podmienkou zaradenia konkrétneho voliteľného tematického celku je, že tieto 

pohybové alebo športové aktivity boli súčasťou učiteľovej pregraduálnej prípravy alebo na ne 

získal trénerské či cvičiteľské vzdelanie. V charakteristike predmetu sú uvedené príklady menej 

známych športových hier ako bejzbal, ringo, bedminton či pohybové aktivity ako korčuľovanie 

alebo tanec. Tieto pohybové a športové aktivity môžu byť doplnené na základe vyššie uvedeného 

pravidla. 

Dôležitou súčasťou telesnej a športovej výchovy na 2. stupni základnej školy je realizácia 

kurzových foriem výučby a to plaveckého kurzu a lyžiarskeho výcviku. Škola je povinná 

zabezpečiť plavecký výcvik (základný alebo zdokonaľovací, podľa úrovne žiakov), aby žiaci 

mohli splniť štandard - „preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou 

50m (vybraný plavecký spôsob)“ .Lyžiarsky výcvik  je v prípade dobrých podmienok možné 

realizovať aj dennou dochádzkou, v prípade lyžiarskeho zájazdu sa zväčša realizuje v trvaní 5-7 

dní.  

V rámci Sezónnych pohybových činností sa uskutočňujú i cvičenia v prírode v rozsahu 4 hodín v 

5. a 6. ročníku a v rozsahu 5 hodín v 7. až 9. ročníku. Realizácia kurzových foriem výučby ako i 

cvičení v prírode z hľadiska ich obsahu zostáva rovnaká ako v predchádzajúcom programe. 

 

4. Obsah vyučovacieho predmetu  

Obsahový štandard   Výkonový štandard 
 Zdravie a jeho poruchy 
 
 
 

 

 

Úloha rozcvičenia pred vykonávaním 

pohybových činností ako prevencia pred 

zranením. 
 

 

 

Cvičenia  rozvíjajúce kondičné, kondično -

koordinačné, koordinačné schopnosti pre potreby 

každého tematického celku. 
 

 

 

Hygiena úborov. 

 

 

 

 

Žiak vie :   
 

 

vysvetliť význam rozcvičenia pred 

vykonávaním pohybovej  činnosti, 

 

 

 

zostaviť a realizovať jednoduché  rozcvičenie 

pre každý tematický celok,  

 

 

dodržiavať hygienické požiadavky pri 

vykonávaní pohybovej činnosti, 

 

 

 

 

aplikovať zásady bezpečnosti, dopomoci a 
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Prvá pomoc pri drobných poraneniach, praktické 

poskytnutie prvej  pomoci (umelé dýchanie, 

masáž srdca,  protišokové opatrenia,  

stabilizovaná poloha, ošetrenie povrchového 

poranenia, zlomenín, omrzlín, popálenín). 

 

 

Zásady držania tela, správne držanie tela, chybné 

držanie tela, tonizačný program na správne 

držanie tela . 

 

 

 

 

Základné poznatky z biológie človeka súvisiace a 

účinkom pohybovej aktivity na vlastný 

organizmus, redukcia nadhmotnosti, obezity. 

záchrany pri cvičení, 

 

 

 

 

ohodnotiť správne držanie tela, 

 

 

 

 

 

 

 

vysvetliť účinok pohybovej aktivity na ľudský 

organizmus a na  vyskytujúci sa zdravotný 

problém. 

 Zdravý životný štýl 
 
 

 

 

Zásady racionálnej výživy. 

 

 

Pohybový režim, aktívny odpočinok. 

 

 

 

Negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu, 

nedovolených látok a iných  závislostí. 

 

 

Základné poznatky o formách pohybovej aktivity 

v režime dňa (ranné cvičenie, spontánna 

pohybová aktivita, racionálne využívanie 

voľného času a 

pod.). 

 

Žiak vie :   
 

vysvetliť základy racionálnej výživy, 

 

 

charakterizovať a uplatňovať pohybové 

činnosti podporujúce  zdravý životný štýl, 

 

 

charakterizovať nebezpečenstvo   závislosti 

na návykových látkach s negatívnym dopadom 

na zdravie človeka, 

 

 

uplatňovať rôzne formy pohybovej aktivity v 

režime dňa. 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 
  

 

 

Poznatky o rozvoji a diagnostikovaní pohybovej 

výkonnosti, diagnostika VMV, normy VMV, 

zdravotne orientovaná zdatnosť. 

 

 

Žiak vie : 

 

posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej 

pohybovej výkonnosti, 

 



ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369 

Inovovaný školský vzdelávací program 

ISCED 2 

8 

 

Poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostike. 

 

Kondičná príprava, rozvoj základných 

kondičných a koordinačných schopností, telesné 

zaťaženie, meranie a vyhodnocovanie údajov o 

pulzovej frekvencii. 

 

Kondičná gymnastika, všeobecný kondičný 

program,  

plyometrický program, základná gymnastika , 

rebriny, lavičky, nízka kladinka, švihadlo, tyč, 

plná lopta, poradové cvičenia. 

 

Skok do diaľky z miesta, člnkový beh 10x5 m, 

výdrž vzhybe, ľah–sed za 30 sek, vytrvalostný 

člnkový beh. 
 

posúdiť a diagnostikovať úroveň telesného 

rozvoja podľa daných noriem, 

 

 

 

aplikovať prostriedky na rozvoj pohybových 

schopností, 

 

 

 

 

každoročne preukázať  rast úrovne pohybových 

schopností, 
 

 

Športové činnosti pohybového režimu 

 

Odborná terminológia telovýchovných a 

športových činností. 

 

Systematika športov a športových disciplín 

každého tematického celku, názvoslovie 

telesných cvičení. 

 

Technika preberaných pohybových zručností 

všetkých tematických celkov. 

 

Pravidlá osvojovaných športových disciplín a 

športov.  

 

Dodržiavanie fair -play, organizácia súťaží. 

 

 

Úspechy slovenských a 

zahraničných športovcov na ME, MS, OH. 

 

OH, olympijská symbolika, kalokagatia, fair– 

play. 
 

   

používať odbornú terminológiu 

telovýchovných  

a športových činností, 

 

charakterizovať základné športové disciplíny 

všetkých tematických celkov, 

 
prezenovať optimálnu techniku preberaných 

pohybových zručností, 

 

aplikovať pravidlá pri vykonávaní športových 

činností, 

 

uplatňovať zásady fair –play ako súťažiaci, 

pomocní rozhodcovia,  organizátori, diváci, 

 

uviesťpríklady úspešných slovenských a 

zahraničných športových  reprezentantov, 

 

popísať význam základných olympijských 

myšlienok. 
,  

1. Atletika   15%    -  10 hodín 

 

Technika atletických disciplín, základy techniky 

atletických činností. 

 

  

Žiak vie : 
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Atletická abeceda, nízky a polovysoký štart, 

švihový a šlapavý beh, rýchly beh do 60 m, 

vytrvalostný beh, štafetový beh. 

 

Skok do diaľky, skok do výšky, hod loptičkou a 

 

 

prakticky demonštrovať osvojenú techniku 

základných atletických disciplín. 

 

 

 

2. Základy gymnastických športov    15%      - 10 hodín 

 

Rozdelenie gymnastických športov (športová 

gymnastika, športový aerobik, moderná 

gymnastika, gymteamy). 

 

Športová gymnastika. 

 

Prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup 

osvojovania a zdokonaľovania polôh, pohybov, 

cvičebných tvarov, väzieb, zostavy spoločnej 

pohybovej skladby. 

 

Akrobacia-  

ľah vznesmo; stojka na lopatkách znožmo, s 

čelným, bočným roznožením; kotúle vpred, 

kotúle vzad v rôznych obmenách východiskovej, 

hlavnej, výslednej polohy, kotúľové väzby, 

stojka na rukách s rôznou polohou nôh, stojka na 

rukách  

–kotúľ vpred, premet bokom, väzby s kotúľom 

vpred, vzad, stojkou na rukách  

–kotúľ vpred, podpor stojmo prehnute vzad. 

 

Skoky a obraty znožmo, skrčmo prípätmo, 

skrčmo roznožmo čelne, bočne, s obratom. 

 

 

Cvičenie na náradí a s náradím 

 

hrazda po ramená – zostava minimálne 4 

cvičebné tvary: výmyk, toč jazdmo vpred, toč 

vzad alebo vpred, prešvihy únožmo vpred, vzad, 

zoskok 

preskok , 

 

–koza na šírku D, na dĺžku CH, kôň na dĺžku 

CH: skrčka, roznožka, odbočka 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

 

 

 

popísať štruktúru  gymnastických športov, 

 

 

 

 

 

 

 

prakticky demonštrovaťt osvojené cvičebné 

tvary zo športovej a modernej gymnastiky, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytvoriť gymnastické kombinácie v zostave 

jednotlivca alebo skupiny, 
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-moderná gymnastika D 

švihadlo –preskoky na mieste, z miesta znožmo, 

jednonožne, skrižmo, striedavonožne; krúženie  

 

–kruhy, osmičky; kmihanie; hádzanie a chytanie  

 

-lopta – kotúľanie a prevaľovanie; odrážanie; 

hádzanie a chytanie;vyvažovanie 

  

 

 

Kondičná zložka, technická zložka 

gymnastických športov. 

 
 

 

 

 

 

zaznamenať chyby v predvedení a v rozsahu p 

ohybu v gymnastických súťažiach. 

 
 

3. Športové hry                25%       - 16 hodín 

Funkcie hráčov v jednotlivých športových 

hrách, systematika herných činností, herné 

kombinácie a 

herné systémy. 

 

 

Hodnotenie herného výkonu hráča i družstva v 

danej športovej hre. 

 

 

 

Basketbal -  

prihrávka, dribling, streľba z miesta, z krátkej a 

strednej vzdialenosti,  bránenie hráča bez lopty a 

s loptou, hrať na dva koše podľa pravidel. 

 

 

 

Futbal - prihrávka, tlmenie lopty, streľba, 

obsadzovanie hráča bez  lopty a s loptou, hrať 

podľa pravidel. 

 
 

Žiak vie : 

 

pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i 

v 

útoku, 

 

vyplniť jednoduchý pozorovací hárok o výkone 

hráča i družstva, 

 
 

 

ukázať a v hre (stretnutí) uplatniť techniku 

základných herných činností jednotlivca, 

 

 

 

 

 

využiť herné kombinácie a systémy v hre. 

 

 
 

4. Sezónne pohybové činnosti     15%        - 10 hodín 
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Plávanie 

 

Základné plavecké zručnosti (dýchanie, 

vznášanie, splývanie, skok do vody, ponáranie). 

 

Plavecké obrátky, štartový skok. 

 

Plavecké spôsoby kraul, znak, prsia. 

 

Dopomoc unavenému plavcovi,základy 

záchrany topiaceho. 

 

 

 

Cvičenia v prírode - 
 

orientácia na stanovisku podľa buzoly, 

určovanie azimutu, turistické značky, orientácia 

podľa mapy, určovanie a výber vybraných 

smerov presunu, výber, 

príprava a likvidácia ohniska,presun mierne 

členitým terénom s prekonávaním terénnych 

prekážok. 

 

Základné pravidlá ochrany životného prostredia. 

 

Cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach, 

nosenie prírodných predmetov jednotlivo, v 

dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene,  

brvná a pod.), pohybové hry vprírode. 

 

 

Jazda na bicykli, zmeny smeru a rýchlosti jazdy, 

otáčanie, predchádzanie a jazda zručnosti. 
 

 

Žiak vie : 

demonštrovať základné plavecké zručnosti. 

popísať základné obrátky pri zvolenom 

plaveckom spôsobe a štartový skok , preplávať 

technicky správne s príslušným štartovým 

skokom a obrátkou 50 m (vybraný plavecký 

spôsob), 

 

vysvetliť spôsoby dopomoci a záchrany 

topiaceho, 

 

 

 

 

 

správne vykonať základné pohyby na lyžiach s 

prispôsobením sa rôznym terénnym nerovno 

stiam resp. prekážkam pri jazde, 

 

 

 

 

zvládnuť preteky na jednoduchej slalomovej 

trati 

 

 

správne  vykonať základné bezpečnostné 

techniky-  

pády pri vykonávaní sezónnych činností 

 

 

prispôsobiť  si  výstroj a  výzbroj potrebný pre 

vykonávanie jednotlivých sezónnych činností. 

      5.Povinne voliteľný tematický celok    30%       - 20 hodín 

 

Stolný tenis 

Základné pravidlá, technické údaje, odborná 

terminológia. 

Zásady bezpečnosti a úrazová zábrana. 

Osvojenie si správneho držania rakety. 

Herné cvičenia mimo stolnotenisového stola i na 

ňom. 

Hráčsky streh - základné postavenie hráča, 

 

Žiak vie: 

využívať prácu nôh, dynamický štart z miesta, 

rotáciu tela, zlepšovať koordinačné schopnosti 

a obratnosť, 

 

 

prakticky ukázať herné cvičenia mimo 

stolnotenisového stola i na ňom, 
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5. Prierezové témy  

 

Prierezová téma skratka Prierezová téma Skratka 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR Mediálna výchova MEV 

Multikultúrna výchova MUV Ochrana života a zdravia OZZ 

Environmentálna výchova ENV Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TPaPZ 

Dopravná výchova DOV Regionálna výchova REV 

 

6. Stratégie 

 

METÓDY Motivačné:  

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),  

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

 motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

 

Pri vytváraní nových poznatkov a zručností využijeme  expozičné metódy: 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

 rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

 demonštračná metóda pozorovanie. 

 

 

práca nôh a pohyb hráča v hernom priestore. 

Osvojovanie základnej pohybovej a úderovej 

techniky / forhend , bekhend a podanie /. 

Herné hodiny. 

 

Minihádzaná 

 

Prípravné činnosti: držanie lopty,  

nadhadzovanie a chytanie lopty namieste, v 

chôdzi,  v behu, vpred, vzad i bokom, podávanie 

lopty na  

mieste i za pohybu. 

 

HČJ : vedenie lopty (opakované pravou a ľavou 

rukou)- dribling, predhodením, trojkrokové 

vedenie lopty. 

 

- tvorba a príprava celoškolského projektu 

- realizácia celoškolského projektu 

 využiť pohybové prostriedky na rozvoj 

pohybovej výkonnosti, 

 

 

 
pozná a dodržiava zásady správnej výživy, 

 

 

 

 

 

zaradiť a využívať športové a pohybové činnosti vo 

svojom voľnom čase, 
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NŠC a FTVŠ UK. 
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DF  

 

Designed to move, A physical Activity Action Agenda, Nike, 2012, 125 s. 

Dostupné: https://www.designedtomove.org/  

 

Masaryková, D. 2015. Súčasnosť a perspektívy telesnej výchovy na Slovensku a v 

zahraničí. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.  

Physical and Health Education Canada. 2013. Physical Literacy. Dostupné: 

http://www.phecanada.ca/pprograms/physical-literacy  

 

Ružbarská, I. - Turek, M. 2007. Kondičné a koordinačné schopnosti v motorike detí 

predškolského a mladšieho školského veku. Prešov: PU v Prešove, FŠ. 

 

  

Zapletalová, L. a kol. 2011. Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a 

pohybovej výkonnosti 11-18 školskej populácie na Slovensku. Bratislava: Peter 

Mačura- PEEM, 2011. Č 

 

http://www.statpedu.sk/sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program/Inovovany-SVP-

pre-2-stupen-ZS/Zdravie-a-pohyb.alej 

 

http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/ma

nual/zdravie%20a%20pohyb_metodika%20%2826.8.%29.pdf 

 

Na hodinách telesnej a športovej výchovy  budeme využívať  dostupné náradie 

a športové pomôcky,  didaktickú techniku, odbornú literatúru, odborné poznatky z 

novín, časopisov, internetu. 
 

8. Hodnotenie predmetu  

https://www.designedtomove.org/
http://www.phecanada.ca/pprograms/physical-literacy
http://www.statpedu.sk/sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program/Inovovany-SVP-pre-2-stupen-ZS/Zdravie-a-pohyb.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Inovovany-Statny-vzdelavaci-program/Inovovany-SVP-pre-2-stupen-ZS/Zdravie-a-pohyb.alej
http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/manual/zdravie%20a%20pohyb_metodika%20%2826.8.%29.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/manual/zdravie%20a%20pohyb_metodika%20%2826.8.%29.pdf
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    Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011-R z 1. mája 2011 na hodnotenie 

žiakov ZŠ známkou výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5). 

Učiteľ pri kontrolnej činnosti: 

- pozitívne hodnotí individuálne zlepšovanie žiaka, 

- vytvára pozitívnu atmosféru, najmä citlivým prístupom ku žiakom s menej 

  dobrými športovými výsledkami, 

- aktívne zapája žiakov do kontrolnej činnosti, 

- každý TC končí záverečnou kontrolou a hodnotením dosiahnutých výsledkov, 

- eviduje a vyhodnocuje základné údaje získané kontrolnou činnosťou, 

- vytvára vlastnú pohybovú identitu u žiaka, pozná základné prostriedky     

  rozvíjania pohybových schopností a osvojenie pohybových zručností, 

- rozvíja kritické myslenie, dokáže pozitívne riešenie k problému, dosiahnuť  
 tvorivý pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu, 

- jasne a zrozumiteľne vyjadrovať sa počas telovýchovnej a športovej činnosti,  

- vie vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách,   

  športových výsledkoch, 
-motivovať žiaka pre dosiahnutie cieľa / športový výkon, dosiahnutie zručnosti  

-vie odôvodniť svoje hodnotové postoje a budovať si celoživotné návyky, má  

  schopnosť získavať a systematicky využívať získané poznatky a športové   

  zručnosti, 

-viesť žiaka k pozitívnemu vzťahu k sebe a iným, objektívne zhodnotiť svoje prednosti a 

nedostatky,  

- rozvíjať kompetenciu sebaovládania, efektívne pracovať v kolektíve, nevytvárať bariéry medzi 

vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov, 

-zapájať žiakov do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej činnosti, 

- dodržiavať princípy fair – play, vedieť zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení, uznať 
kvality súpera. 

 

Hodnotenie známkou : 

Predmetom hodnotenia sú osvojené vedomosti a kompetencie (spôsobilosti, schopnosti 

a zručnosti) z oblasti atletiky, športových hier, gymnastiky a pohybových hier. Prospech 

žiakov sa klasifikuje nasledovnými stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – 

dostatočný, 5 – nedostatočný. Pri hodnotení uplatňuje učiteľ voči žiakom primeranú 

náročnosť pričom zohľadňuje ich individuálne osobitosti a zdravotné oslabenia. 

Okrem oficiálnych spôsobov hodnotenia odporúčame sa zamerať na formatívne hodnotenie 

žiakov. Vyzdvihovať ich pokroky a dávať im spätnú väzbu, na ktorých oblastiach je potrebné ešte 

popracovať. Odporúčame rozvíjať kritické sebahodnotenie žiakov, ale aj objektívne hodnotenie 

spolužiakov.  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVÁ 

 
Vzdelávacia oblasť : UMENIE A KULÚRA 

Predmet :  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: piaty 

Časový rozsah výučby:  1 hodiny /týždenne ( 33 hod/rok) 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností spoznávajú 

vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky, fotografie, dizajnu, 

architektúry, videa a filmu). Všetky ostatné didaktické formy ako používanie učebnice, 

edukačných materiálov, premietanie filmov a podobne sú len doplnkovými aktivitami (v rámci 

motivácie alebo následných ukážok, diskusií).  

Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi (od ceruzky až po 

fotoaparát a počítač). Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu (čo chcú žiaci vytvoriť), cez 

nachádzanie formy (ako to vyjadriť), až po realizáciu (schopnosť previesť nápad a formu v 

materiáli prostredníctvom výtvarnej techniky). Prostredníctvom tohto procesu sa jednak zvyšuje 

gramotnosť žiakov – schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastnej skúsenosti, 

jednak sú uvádzaní do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. 

Žiaci touto formou získavajú dôležité kompetencie porozumenia reklame, filmu a videu, dizajnu, 

architektúre; fotografiám obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich „obraz sveta“. 

 

 

CIELE PREDMETU 
Žiaci  

 spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, fotografie, 
dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú gramotnosť v ich 
používaní,  

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne 
ich spracovávať,  

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú 
realizáciu,  

 spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich 
výtvarne interpretujú,  
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 poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a 
súčasného umenia a historické slohy,  

 osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky 
aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania hodnôt 
umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie.  

 
 

      

KOMPETENCIE 
 

Učebné osnovy podporujú medzi predmetové väzby. Zapájajú citovosť, afektivitu a expresivitu, 

ktoré sú vo vzťahu s kognitívnymi, humanitnými predmetmi a inými druhmi umenia. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

 

 

 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti):  

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná 

prostredníctvom praktických činností žiaka a vedomostí o výtvarnom umení. Je podporovaná 

vizuálnymi materiálmi (DVD, knihy, časopisy). 

Formálne zručnosti 

Žiak dokáže 

 zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška, šírka, pomer 

hlavných častí) 

 vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber, rám, pohľad, 

charakteristický tvar 

 hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobeninou (trik, 

kulisa, maskovanie,  mimikry) 

 vytvárať formálne série  jedného motívu a jednoduché variácie 

 vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých 

grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a 

skulptúry 

 vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu 

 tvorivo využiť vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky 

 vedieť komponovať a štylizovať 

 vedieť spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce (regiónu) 

 spracovať charakteristické podnety rôznych tendencií umenia 20.storočia až po 

súčasnosť 

 spracovávať podnety z iných predmetov (literatúra, hudba) 

Technické zručnosti 

Žiak zvládne 

 narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruzka, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo,  
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nožnice, šablóna,  špachtľa, valček, a pod.) 

 kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania 

 technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i obraze, vyfarbovať 

tvar, plochu pomocou štetcového rukopisu( šrafúra, pointilizmus, roztieranie, 

zapúšťanie)  

 konštrukčno-technické úlohy s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, 

skladanie, vrstvenie a pod.) spájanie materiálov  v koláži a asambláži (vkladanie, 

lepenie, viazanie, spínanie, drôtovanie a pod.) 

 techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáž), obliepanie, 

obväzovanie, odrôtovanie 

 jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez, 

linorez a pod.) 

 základy modelovania predmetných tvarov, odtláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievania reliéfu do sadry 

 techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambl 

Mentálne spôsobilosti 

Žiak dokáže:  

 odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo 

čo je zaujímavé – nezaujímavé, dôležité – nepodstatné 

 chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob 

vyjadrovania skutočnosti 

 vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho  

bydliska s inými typmi krajín a architektúr, uvedomiť si špecifiká svojho 

kultúrneho a fyzického prostredia 

 uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrovania niektorých podnetov 

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

geometrie (tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov), matematiky (počtu, množín, 

odčítania, násobenia, delenia) 

 pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, 

o vlastnú ikonografiu, logo, značku, erb 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou je tvorivý prístup – žiak je vedený k autentickému riešeniu 

a k formovaniu estetického a hodnotiaceho názoru. Prevažuje propozičné a konvergentné 

myslenie. 

 otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, 

postupom, motívom a témou 

 otvorenosť voči   hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových )  

 spontánne výtvarné riešenia 

 náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích 

schém, grafických stereotypov na základe fantázie a vlastného názoru 

 tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných 

 aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia, jeho poznávanie a 

pretváranie 

 vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí, ktorých obdivuje (vzor) a porovnať ich so svojím 

štýlom 
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 hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovať vlastný vkus a imidž 

 spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním 

iných žiakov 

Z uvedeného vyplýva, že kľúčové kompetencie sa rozvíjajú nasledovným spôsobom: 

 

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti 

 tvorba vhodných a komunikatívnych verbálnych a neverbálnych vyjadrení 

 využívanie ustálených významov vo výtvarnom prejave 

 využívanie informačných a komunikačných prostriedkov 

 používanie neverbálneho vyjadrovania ako prostriedok vytvárania vzťahov 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 pozorovanie 

 experiment 

 diskusia 

 práca s textom i obrazom 

 reprodukcia 

 sebapoznávanie 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

 vytváranie myšlienkových schém 

 vyhľadávanie podobných a odlišných znakov 

 kritické myslenie 

 

Hlavným cieľom predmetu výtvarná výchova je, že žiaci sú prostredníctvom aktívnych činností 

uvádzaní do vizuálnej kultúry a komunikácie- na úrovni poznania i vlastného vyjadrovania.  

Žiaci: 

 spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení- výtvarného umenia, fotografie, 

dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú gramotnosť v ich 

používaní, 

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne 

ich spracovávať,  

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a och formálnu a technickú 

realizáciu,  

 spoznajú a slovne pomenujú výraz, formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich 

výtvarne interpretujú, 

 poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného 

a súčasného umenia, historické slohy,  

 osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory, hodnotové kritériá, cez zážitky aktívneho 

vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania hodnôt umenia 

a kultúry- vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie. 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 
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Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

 

Pozitív a negatív na ploche- šablóny 

z obrysového tvaru (figúra, predmet), 

dynamické zobrazenie pohybu opakovaním 

obrysového tvaru 

Pozitív a negatív v priestorovom tvare- 

otláčanie predmetov do mäkkej modelovacej 

hmoty, odlievanie do sadry (figuratívna alebo 

abstraktná kompozícia) 

 

Možnosti zobrazovania videného sveta 

 

Základné proporcie predmetov, analytické 

pozorovanie predmetov (celok a časti) 

Kreslenie predmetu podľa videnej skutočnosti 

(základy geometrickej výstavby proporcií), 

vyjadrenie približného tvaru a modelácie 

tieňovaním, šrafovaním, lavírovaním 

 

Modelovanie tvaru predmetu podľa videnej 

skutočnosti s dôrazom na základy výstavby 

proporcií (budovaných od geometrických 

tvarov k približnej modelácii predmetu, 

Viacpohľadovosť plastického tvaru.  

 

Podnety moderného a súčasného 

výtvarného umenia 

Geometrizácia tvarov predmetov (napr. 

zátišie) 

Kompozícia (obraz) z takto „rozložených“ 

predmetov – kubistický princíp, fantastické 

kombinácie tvarov (napr. častí predmetov, 

ľudských a zvieracích postáv ...)  

Surrealistické umenie 

Kubistické umenie,porovnanie zobrazujúceho 

a nezobrazujúceho (abstraktného) umenia  

 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami 

umenia 

Mozaika (z papiera alebo rôznych materiálov) 

alebo maľba (vlastný motív žiaka, formálna 

inšpirácia z dejín umenia),umenie neskorej 

antiky – mozaiky 

Žiak na konci 5.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

Použiť výrazové prostriedky rôznych kvalít 

čiar, tvarov, plôch- povrchov, farieb 

a farebných kombinácií 

 

Usporiadať rôzne prvky do kompozície 

 

 

 

 

 

 

Nakresliť približné tvary a proporcie 

pozorovaných predmetov 

 

 

 

 

 

Vymodelovať približný tvar predmetu 

 

 

 

 

 

 

 

Použiť geometrizáciu tvarov  

 

Vytvoriť fantastickú kompozíciu skladaním 

rozmanitých tvarov 

 

 

Slovne opísať surrealistické dielo 

Slovne opísať kubistické dielo 

 

 

 

 

Pomenovať typické prvky mozaiky 

Tvorivo použiť (transformovať)princíp 

mozaiky 
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Byzantské umenie – ikony, uvedenie do 

dobovej situácie – príbeh umelca neskorej 

antiky (Byzancie), ranokresťanské umenie  

 

Škola v galérii 

Výtvarná interpretácia vybraného umeleckého 

diela podľa videnej reprodukcie (alebo diela v 

galérii) 

Výtvarné dielo (o rozmeroch, autorovi, dobe 

vzniku, technike, námete) 

Orientácia v galérii (prípadne virtuálnej 

galérii)- vyhľadávanie diel, ich slovná 

interpretácia 

Možnosti prezentácie umenia: galéria, 

múzeum, výstava, vernisáž, knihy a časopisy 

o umení, druhy výtvarného prejavu: obraz, 

socha, grafika, objekt, inštalácia. 

 

Podnety architektúry 

Odvodzovanie priestoru od postavy človeka a 

jeho pohybov v ňom – tvorba priestorových 

modelov odrážajúcich tvar alebo funkciu 

napr. proporcií postavy, pohybov, polôh tela 

pri rôznych činnostiach, modely „schránok“ 

na bývanie, na pohyb pre človeka alebo pre 

živočíchov  

Návrh zariadenia vlastného priestoru (napr. 

brlôžtek, jaskyňa, hniezdo, nora, detská izba, 

karavan, trieda, spálňa),exteriér a interiér  

 

Podnety fotografie 

Základy práce s digitálnym fotoaparátom  

fotografia (digitálna), hľadanie záberu – 

výsek (rámovanie) pohľadu na skutočnosť, 

rôzne výseky rovnakého námetu v hľadáčiku 

(napr. drobné predmety), rôzne možnosti 

pohľadu na predmet (motív) - celok a detail,   

hry s približovaním (zoomom), rovnaký 

námet s rôznou expozíciou, režim makro  

Uloženie a základné operácie s fotografiou 

v počítači, vznik fotografie  

 

Podnety filmu a videa 

Záber (kompaktný digitálny fotoaparát alebo 

mobilný telefón, videokamera), veľkosť, 

kompozícia a dĺžka záberu, uhol pohľadu, 

 

 

 

 

 

Vymenovať druhy výtvarného umenia 

 

 

 

 

Vymenovať typické znaky vybraných druhov 

umenia 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarne vyjadriť vlastnú predstavu 

ľubovoľného architektonického priestoru 

 

 

 

 

 

Charakterizovať exteriér a interiér 

v architektúre 

 

 

 

Poznať základné úkony fotografovania 

s digitálnym fotoaparátom (záber-rámovanie, 

približovanie-vzdaľovanie, uloženie fotografie) 

 

 

 

 

 

Využiť poznatky o výtvarných vyjadrovacích 

prostriedkoch pri fotografovaní 

 

 

Poznať základné úkony pri nakrúcaní videa 
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osvetlenie, farebné naladenie 

Voľba témy, výber, príprava scény a aktérov, 

vyjadrenie miesta, spájanie záberov a obrazov 

(sekvencia, statický záber), plynutie času, 

základné pojmy a ich praktické ozrejmenie 

prostredníctvom výtvarných činností, 

informácie o vzniku filmu (ukážky prvých 

filmov) 

 

Elektronické médiá 

Animácia (digitálne pečiatky, nástroj 

priesvitka, fázy animácie pomocou digitálnej 

pečiatky, vytváranie a úprava fáz animácie, 

kompozícia v animácii, čas v animácii, 

uloženie animácie) 

Pohyby a procesy v animovanej kresbe 

(lineárna animovaná kresba, kolorovaná 

lineárna animovaná kresba), skenovanie 

a uloženie naskenovaného obrázka, nástroje 

v počítačovom programe 

 

Podnety dizajnu 

Zásady tvorby, znaku a značky, návrh loga, 

značky (pre udalosť, firmu, klub, obec, 

výrobok), alebo návrh ex libris pre svoje 

knihy (možnosti zapojenia písmena, 

ornamentu, geometrického tvaru, 

vymysleného znaku) 

Alternatívny návrh obalu (škatule) na 

konkrétny predmet s použitím loga, značky 

 

Tradície a podnety remesiel 

Tvorba a príprava,realizácia celoškolského 

projektu 

Výtvarné reakcie (inšpirácie, interpretácie, 

kombinácie) na rôzne typy regionálnych 

ornamentov alebo ornamentov rôznych kultúr 

Aplikácia a aktualizácia navrhnutého 

ornamentu (napr. na súčasný úžitkový 

predmet, časť odevu, žiakom vymodelovaný 

predmet) 

Podnety hrnčiarstva, návrh a modelovanie 

nádoby z mäkkej modelovacej hmoty, 

použitie rôznych spôsobov povrchovej úpravy 

(napr. vlys, špagátová technika, vryp) 

Možnosti farebnej úpravy a aplikácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoriť jednoduchú animáciu pomocou 

pečiatok alebo vlastnej kresby 

 

 

 

Naskenovať vlastnú kresbu (maľbu), predmet 

alebo časť tela 

 

 

 

 

 

Vytvoriť jednoduché znaky 

Slovne opísať významy použitých znakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoriť ornamenty tradičnými prvkami, 

navrhnúť svojské ornamenty 

 

 

 

 

 

Modelovať nádoby podľa vlastného návrhu 
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dekoru/ornamentu, možnosti drôtovania tvaru 

mäkkých drôtom, stručná história hrnčiarstva 

 

Synestetické podnety 

Grafická partitúra, zápis hudby (do notovej 

osnovy alebo do vlastného vymysleného 

systému) prostredníctvom zobrazovacích 

znakov, vlastných grafických symbolov, 

geometrických tvarov, koláže, asambláže 

z predmetov 

Pokus o zvukovú interpretáciu 

 

Podnety poznávania sveta 

Výtvarné hry s problematikou dejepisu a 

/alebo zemepisu (napr. mapa, cestovný 

poriadok, orientačná schéma svojej biografie-

dejepisu svojho života alebo života predkov, 

symboly pre jednotlivé udalosti, alebo 

trojrozmerné zobrazenie historickej udalosti- 

možnosti kolektívnej práce) 

Reflexia dobového dizajnu, módy, 

dopravných prostriedkov (napr. doby 

mladosti svojich rodičov, starých rodičov, 

prastarých rodičov podľa ukážok) 

 

 

 

 

 

Vytvoriť svojský zápis hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarne zareagovať na témy dejepisu a 

zemepisu 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Pre všetky tematické celky sa využíva z odbornej literatúry – encyklopédie, knihy výtvarného 

umenia, z materiálových výučbových prostriedkov – obrázky.  

ČARNÝ, L.: Výtvarná výchova pre 5.roč., SNP, Bratislava 2009, schválilo MŠ SR 15.júla 2009 

ČARNÝ, L. a kol.: Výtvarná výchova na ZŠ Edukačné DVD 

BARTKO, O. – FILA, R.-REISTETTEROVÁ, Z.: Výtvarná príprava. SNP, Bratislava 1988 

ŠTOFKO, M.: Metodika k novej koncepcii výtvarnej výchovy. Bratislava 2005 

 

HODNOTENIE PREDMETU 
Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, že sa v 

rámci jej procesu očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii techník, nástrojových a koordinačných 

zručností, ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických reprezentácií 

skutočnosti. VYV na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou požadovaného programu, ale v 

ktorých je tento program len východiskom k samostatnému výtvarnému vyjadrovaniu sa žiaka v 
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smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám a vyjadrovaniu sveta a seba, orientovať žiaka k 

tvorivému prístupu, či v rámci seba vyjadrovania, alebo riešenia zadaných úloh.  

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný 

vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení 

žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými 

kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Až v druhom rade je teda hodnotenie 

porovnaním v rámci skupiny žiakov. Toto porovnanie má mať najmä výchovný charakter. Pri 

zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality prístupu, 

výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní medzi 

jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len výsledok činnosti, ale celý proces a prístup žiaka v 

rámci tohto procesu.  

 

Forma hodnotenia  

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne 

citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti, 

Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto 

formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so seba hodnotením žiaka. 

Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľné so 

známkovaním, aké sa používa v iných predmetoch. Nie je nutné známkovať každú prácu a každý 

výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu 

dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. Odporúčame, aby žiak bol hodnotený z úloh v rámci 

rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely 

vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností žiakov.  

 

Kritériá hodnotenia  

Učiteľ má brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, seba projekciou, záujmami a 

intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh 

iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých 

kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka. Uprednostňujeme 

osobný, diferencovaný prístup. Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi poskytujú štruktúru 

analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť žiaka v rámci VYV. Výsledok 

výtvarných činností nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ zvažuje všetky nižšie 

vymenované kritériá. Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne 

citová väzba – spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následne motivuje pre ďalšiu 

výtvarnú prácu a udržiava jeho záujem o seba vyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu 

zaujímal stanovisko. Okrem neho treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných 

činností, pretože práve v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k získavaniu 

kompetencií – k napĺňaniu cieľov VYV.  

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby 

učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli.  

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku:  

a/ priebeh vytvárania postojov:  

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy  

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení  

- cieľavedomosť riešení  
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- záujem o činnosť v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok  

- schopnosť spolupracovať  

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov  

 

b/ priebeh získavania zručností a spôsobilostí  

- technické zručnosti – ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s 

nimi  

- formálne zručnosti – vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie  

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia 

 

 c/ priebeh získavania vedomostí  

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými 

úlohami  

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho  

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania  

 

d/ schopnosť realizácie výsledného artefaktu  

Poznámka. 

 V spojených ročníkoch V.-VI. si vyučovacia hodina vyžaduje striedanie priamej práce učiteľa so 

žiakmi a samostatnej práce žiakov. 

Vyučovacie hodiny budú zamerané: 

- na sprostredkovanie nového učiva tak, že v jednom ročníku bude sprostredkovanie 

nového učiva a v druhom ročníku bude práca orientovaná na opakovanie, utvrdzovanie 

už prebratého učiva 

- tak, že obidva ročníky opakujú učivo z minulých hodín  

- tak, že v obidvoch ročníkoch preverujeme vedomosti 

 

Samostatná práca žiakov: 

- ústna samostatná práca: tiché čítanie, práca s knihou, spracovanie textových informácií, 

učenie sa z textu, vyhľadávanie, triedenie podstatných informácií 

Písomná samostatná práca: 

- opisovanie javov, predmetov, vecí, grafické znázorňovanie, práca v pracovnom zošite 

Praktická samostatná práca 

Samostatné učenie prostredníctvom IKT 

 

 

  

 

  


