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1 Charakteristika školy, vyučovací jazyk 

 

 

 

Plnoorganizovaná základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom 

slovenským 

Počet žiakov: 111(1. – 8. ročník) 

Počet ročníkov: 9 

Počet tried: 9 

Počet žiakov v 1. ročníku: 14 

Počet žiakov v 2. ročníku: 22 (z toho 2 žiaci mimo územia SR) 

Počet žiakov v 3. ročníku: 15 

Počet žiakov v 4. ročníku: 9 

Počet žiakov v 5. ročníku: 10 

Počet žiakov v 6. ročníku: 15 (z toho 1 žiak mimo územia SR) 

Počet žiakov v 7. ročníku: 11(z toho 1 žiak mimo územia SR) 

Počet žiakov v 8. ročníku: 14 (z toho 1 žiak mimo územia SR) 
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2 Vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania v inovovaných 

ročníkoch 

 

Ciele výchovy a vzdelávania na našej škole v inovovaných ročníkoch vychádzajú zo 

všeobecne definovaných cieľov ŠVP. Ich spoločným základom sú konkretizované predmetové 

ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú výchovou a vzdelávaním naplniť.  

Na 1. stupni sa vyvážene venuje pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym 

aspektom vzdelávania, ale rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. Uvedené 

hľadisko sa premieta do všeobecných cieľov vzdelávania:  

 vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových 

kompetencií;  

 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a 

skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;  

 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych 

predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa;  

 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v 

skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie;  

 rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov;  

 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho 

zdravia;  

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 

práv iných ľudí.  

Vo vzdelávaní na 2. stupni základnej školy je potrebné najmä:  

 rozvíjať u žiakov funkčnú, finančnú a čitateľskú gramotnosť ako aj kritické myslenie;  

 umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou 

činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov;  

 motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky 

prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;  

 viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);  

 poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s 

reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom ďalšom 

vzdelávaní;  

 sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;  

 rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a 

spoluprácu;  
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 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 

práv iných ľudí.  

Zámerom iŠkVP nie je zmeniť ciele výchovno-vzdelávacieho procesu, ale obohatiť ho 

predovšetkým o nové metódy, formy, prístupy. V tomto školskom roku sa sústredíme na 

efektívne začlenenie a realizáciu edukačných stratégií, tak ako sú definované v obsahu ŠVP v 1. 

– 4. a 5. – 8. ročníku. 

V rámci poznávacích (kognitívnych) kompetencií budeme rozvíjať spôsobilosť žiakov 

učiť sa jednotlivo, ale aj v skupine. Budeme žiakov viesť ku kritickému mysleniu (vyjadriť 

nesúhlas s obsahom učiva, logicky argumentovať), budeme podporovať spôsobilosť formulovať 

problémy, ale ich aj riešiť. Vyzdvihneme, oceníme tvorivé myslenie a aplikujeme jeho výsledky. 

Sústredíme pozornosť žiakov na svoje bezprostredné okolie s cieľom poznať, uchovávať 

a rozvíjať miestne zvyky a tradície. Budeme venovať zvýšenú pozornosť požiadavkám 

Testovania, predovšetkým zvyšovaním úrovne  matematickej, prírodovednej, čitateľskej 

gramotnosti ako aj informatickej a finančnej gramotnosti v rámci primárneho a nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. 

Pri výučbe finančnej gramotnosti budem klásť zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, 

ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa. 

Budeme venovať pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií žiakov 

v tejto oblasti. Zvýšenú pozornosť je nutné venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu 

a bezpečnosti na internete. Budeme zvyšovať povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri 

prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom mobilnej komunikácie 

a internetu.  Viesť žiakov k poznaniu prejavov kyberšikany a možnosti ako sa brániť. 

Za podstatné považujeme formovanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre. 

Budeme organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a čitateľské aktivity nielen na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry, školskom klube,  ale aj v ostatných predmetoch. (Pozri Plán 

rozvoja čitateľskej gramotnosti). Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využijeme pomoc 

a spoluprácu rodičov pri domácom čítaní a jednotlivých školských akciách.  

V oblasti komunikácie budeme podporovať spôsobilosť tvoriť, prijímať, spracovávať, 

vyhľadávať a odosielať informácie, formulovať svoje názory a podoprieť ich argumentmi. 

Budeme rozvíjať aj emocionálnu inteligenciu – verbálnym a neverbálnym vyjadrením vôle 

a citov. 

V rámci interpersonálnych (sociálnych) kompetencií budeme rozvíjať spôsobilosť 

akceptovať skupinové hodnoty, tolerovať odlišnosti, spolupracovať, byť empatický. 

 Poskytneme žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti 

(extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a hlavne sociálnych médií na vytváranie postojov, 

korupcia, klientelizmus) a tým rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na 

budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.  

V rámci ľudských práv sa budeme venovať témam súvisiacim s multikultúrnou 

výchovou, výchovou v duchu humanizmu, vzdelávaniu v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, 

práv ľudí so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, migrácie, predchádzaniu všetkým 

formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu.  

V rámci ŠkVP sa budeme venovať témam súvisiacim s právami dieťaťa, výchove 

k demokratickému občianstvu a prevencii násilia, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie 

a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Dôsledne budeme uplatňovať zákaz všetkých 

foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, 

organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku 

ich etnickej príslušnosti, všetkých detí a žiakov so znevýhodnením od ostatných detí a žiakov. 

Za podstatný považujeme aj intrapersonálny (osobnostný) rozvoj žiakov – vytváranie 

a reflektovanie vlastnej identity, vlastného hodnotového systému a schopnosť sebaregulácie 

a ochrany vlastného života a zdravia s dôrazom na environmentálnu výchovu – pokračovať 
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separácii druhotných surovín: papiera, plastov, tetrapacku, nebezpečného odpadu (batérií), 

podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľných aktivít, zvyšovať povedomie žiakov a detí 

o globálnych témach, vytvárať správne postoje a správanie žiakov k životnému prostrediu, jeho 

ochrane pred znečisťovaním a poškodzovaním.  

Škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, umožní rozvoj spomínaných kľúčových 

kompetencií, dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 

umožnené zažiť úspech. Budeme zohľadňovať rôznorodosť detí a žiakov, sústredíme sa na 

odhaľovanie ich skrytého potenciálu vo vzdelávaní. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, pripraviť človeka 

rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej 

škole. 

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, 

so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. Venovať 

zvýšenú pozornosť požiadavkám Testovania predovšetkým zvyšovaním úrovne  matematickej, 

prírodovednej, finančnej a čitateľskej gramotnosti v rámci primárneho a nižšieho sekundárneho 

vzdelávania. 

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne a environmentálne cítenie a hodnotové orientácie. Formovať vlastenecké cítenie 

s ohľadom na región. Podporovať záujem o bezprostredne okolie, jeho históriu, zvyky a tradície. 

Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov v súlade s kresťanskými hodnotami. 

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 

a slobodných ľudí. 

Pedagogické stratégie budeme orientovať na riešenie problémových úloh a tvorbu 

projektov. K tomu, aby sa naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať 

problémy, snažiť sa nájsť odpovede.  

Výchovno-vzdelávacie aktivity budeme realizovať v bežných triedach, ale aj v triedach 

s interaktívnymi tabuľami (podľa stanoveného rozvrhu), nakoľko všetci učitelia školy 

absolvovali rôzne druhy vzdelávania v oblasti interaktívnych technológií. 

Vo vyučovaní budeme využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy 

(problémovú, projektovú; skupinové a kooperatívne vyučovanie). 

3 Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho 

programu 

Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

Primárne vzdelanie získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním vzdelávacieho 

programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. 
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z., absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené  kľúčové kompetencie (Pozri Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia s. 7, 8).  

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať 

v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania. 

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;  

 vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku;  

 rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich 

používať;  

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách;  

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká 

spojené s využívaním internetu a médií;  

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;  

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých;  

 rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho 

príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;  

 váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať;  

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;  

 má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými 

sa stretáva vo svojom živote;  

 dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, 

tradície, spôsob života;  

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.  

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo 

úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru 
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vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou pre 

ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni.  

Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a 

sebavzdelávania v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania a iných rozvíjajúcich aktivít.  

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a 

špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:  

 pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov; 

 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou;  

 využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka;  

 používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 

schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia;  

 používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život;  

 vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov 

s uplatnením zásad kritického myslenia;  

 dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote;  

 uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine;  

 posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce 

profesijné záujmy;  

 chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote;  

 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej 

spoločnosti;  

 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti;  

 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;  

 má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte. Získané 

kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho vzdelávania. 
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4 Vlastné zameranie školy 

 

V inovovaných ročníkoch  bude naša škola zameraná na získavanie  a upevňovanie 

kompetencií v prvom  cudzom  jazyku – angličtine (1. a 2. ročník) a matematike (1., 2. a 4. 

ročník), slovenskom jazyku a literatúre, prírodovede, vlastivede (3. ročník) a rozvoj čitateľskej 

gramotnosti na hodinách SJL (5. a 7. ročník), zdokonaľovanie kompetencií v anglickom jazyku 

(5., 6. ročník) a upevňovanie a prehlbovanie matematických zručností v 5., 6., 7. a 8. ročníku. 

V 6. ročníku aj so zameraním na zdokonaľovanie kompetencií v biológii, dejepise a geografii.  

V 7. ročníku budú žiaci získavať a zdokonaľovať svoje vedomosti v predmete ruský jazyk. 

 V 8. ročníku budú žiaci upevňovať kompetencie v cudzom jazyku formou nového predmetu 

konverzácia v anglickom jazyku a v predmete geografia.  

Pre integrovaných žiakov (1. a 8. ročník) je škola zameraná na upevnenie kompetencií 

v predmetoch slovenský jazyk, matematika, fyzika, náboženská výchova a výtvarná výchova 

podľa ICSED I variant A. Bližšie pozri UO. 
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5 Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

 

 

 

  

Dĺžka štúdia primárny stupeň 4 roky 

nižší sekundárny stupeň 5 rokov 

Forma organizácie 

výchovy a 

vzdelávania 

denná forma  
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6 Učebné osnovy 

 

 

 

 

 

 

Rámcový učebný plán ISCED 1 – intaktní žiaci 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročníku 

ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk  

a literatúra 
9  8  7 1 7  

Prvý cudzí jazyk  1  2 3  3  

Druhý cudzí jazyk         

Matematika 

a práca 

s 

informáciami 

Matematika 4 1 4 1 4  4 1 

Informatika     1  1  

Príroda 

a spoločnosť 

Prvouka 1  2      

Prírodoveda     1 0,5 2  

Vlastiveda     1 0,5 2  

Človek 

a hodnoty 

Etická výchova / 

Náboženská výchova 
1  1  1  1  

Umenie 

a kultúra 

Výtvarná výchova 2  2  1  1  

Hudobná výchova 1  1  1  1  

Človek a svet 

práce 
Pracovné vyučovanie     1  1  

Zdravie a 

pohyb 

Telesná výchova 

športová výchova 
2  2  2  2  

Voliteľné 

hodiny 
Regionálna výchova         

         

SPOLU 20 2 20 3 23 2 25 1 
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1. Ročník 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠkVP 
1 hodina týždenne,  33 hodín ročne  

Ročník prvý 

Škola ZŠ s MŠ Kamienka 

Názov ŠkVP 1. stupeň základnej školy 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre  1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a 

literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie cudzích 

jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní 

kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených 

kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích 

jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 

porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v 

primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. 

Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho vzdelávania. 

Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. Označenie úrovne 

A1 je používateľ základného jazyka. 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk v 1.ročníku  sa zvyšuje v UP v iŠkVP  časová dotácia 

o 1 hodinu. Táto vyučovacia hodina sa použije na prípravu žiakov v oblasti produktívnych 

komunikačných jazykových činností a stratégií, hlavne na rozvoj počúvania s porozumením a  

hovorenia.  

2. CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných  

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 
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zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať 

do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka: 

 má vzbudiť záujem o jazyk,  

 má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku, 

 má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho 

emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti, 

 má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ A OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Obsah 

Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z 

reálií krajiny (cultural studies). V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú 

dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) 

prostriedky.  

V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u 

začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Vyučovanie anglického jazyka v 1. ročníku 

je založené na komunikatívnej jazykovej vyučovacej metóde, ktorá rozvíja komunikačné 

jazykové kompetencie pomocou vhodne zostavených úloh a cvičení. Čítanie a písanie sa 

pridávajú postupne podľa schopnosti detí.  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 používať každodenné výrazy, slovné 

spojenia a jednoduché vety a rozumieť 

im  

 identifikovať základný repertoár slovnej 

zásoby ( čísla, farby, hry, oblečenie, 

ovocie , domáce zvieratá  predložky 

miesta, prídavné mená,   pokyny a 

povely) 

 identifikovať opytovacie zámeno what, 

where   

 hlavnú myšlienku textu podporovať 

vizuálnymi podnetmi a gestikuláciou 

 imitovať a voľne použiť naučenú 

slovnú zásobu v reálnej situácii. 

 ovládať výslovnosť slovnej zásoby 

 nadobudnúť plynulosť v hovorení 

a slovnej zásoby pomocou piesni 

 

 nadviazať kontakt 

v jednoduchej  komunikačnej situácii 

 správne reagovať pri prvom stretnutí 

 vypočuť si a podať informácie. 

 vybrať si z ponúknutých možnosti. 

 reagovať na situáciu a povely 

 vyjadriť slovné spojenia pohybom 

 

 

4. ĎALŠIE ODPORÚČANIA  

Učiteľ sám musí rozhodnúť o rozsahu slovnej zásoby v jednotlivých témach a o 

pracovnom tempe detí. Využitie jazykových prostriedkov má len charakter odporúčania. 
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V počiatočnej fáze učenia  cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov 

predovšetkým motivačnú funkciu.  

Úlohy pre žiakov tohto veku im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom 

neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie).  

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodiny  týždenne, 132 hodín ročne / 1hod týždenne , 33 hodín 

ročne 

Ročník prvý 

Škola ZŠ s MŠ  Kamienka 

Názov ŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov ŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – nižšie primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie 

faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho 

života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie 

súvislostí a vzťahov). Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby 

získavali nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s 

propedeutickými postupmi prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i 

divergentných úloh, aby 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. Obsah vzdelávania je spracovaný na 

kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa 

vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už 

osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež kladie dôraz na rozvoj žiackych 

schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových 

matematických vedomostí u žiakov musí učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a 

experimentovania v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť 

otázky, odhadnúť výsledky i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre 

žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako 
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nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života. Vzhľadom na charakter predmetu 

je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania tematických celkov rovnako 

ako ich poradie, prípadné rozdelenie na  časti a presuny v rámci ročníkov.  

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:  

 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde,  

 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje 

vzdelávací štandard,  

 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,  

 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,  

 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,  

 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,  

 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie 

špecifikované vo vzdelávacom štandarde,  

 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, 

km).  

 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života 

(vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),  

 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, 

 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,  

 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),  

 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti. 

Vzdelávací obsah matematika v 1. - 4. roč. ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa 

zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť 

zastúpený každý tematický okruh: 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

 Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

 Geometria a meranie , 

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

 Logika, dôvodenie, dôkazy. 

Vo  vyučovacom  predmete  matematika  sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová  dotácia  

o 1 hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

- žiaci si upevnia pojem prirodzeného čísla v obore do 20 a počtové operácie  

      s týmito číslami  

V tematickom okruhu Geometria a meranie  
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- žiaci vytvoria priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel a zoznámia 

sa s najznámejšími rovinnými útvarmi 

-     upevňujú si  porovnávanie, odhad a meranie  dĺžky 

-     riešia primerané geometrické úlohy z bežnej života 

 Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy  

-     žiaci riešia úlohy, v ktorých z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti vyjadruj 

      primerané výroky z matematiky a zo životných situácií 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  --  VÝKONOVÝ A OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 

 určiť počet prvkov v skupine (počítaním po 

jednom, po dvoch, na prvý pohľad) a vyjadriť 

ho prirodzeným číslom,  

 vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s daným 

počtom prvkov,  

 porovnať počet prvkov v dvoch skupinách 

(počítaním i na prvý pohľad), 

  napísať a prečítať číslo,  

 rozložiť číslo na jednotky a desiatky, 

  zložiť číslo z jednotiek a desiatok,  

 použiť základné i radové číslovky v číselnom 

obore do 20,  

 orientovať sa v číselnom rade,  

 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad, 

zobraziť číslo na číselnej osi,  

 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu,  

 vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) 

ako dané číslo,  

 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne,  

 porovnať dve čísla a výsledok porovnania 

zapísať pomocou..... 

 relačných znakov >,<,= 

 vyriešiť jednoduché nerovnice,  

 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie. 

 

 

 

 skupina,  

 počet predmetov (prvkov) v 

skupine,  

 číslo pár párny a nepárny počet 

predmetov viac, menej, rovnako  

 prirodzené čísla 1 – 20 a 0  

 jednotky, desiatky rozklad čísla na 

jednotky a desiatky  

 prvý, druhý, tretí, ..., dvadsiaty  

 číselný rad pojmy súvisiace s 

orientáciou v číselnom rade: pred, 

za, hneď pred, hneď za, 

predposledný, posledný, 

asledujúci, predchádzajúci  

 vzostupný číselný rad (od 

najmenšieho čísla po najväčšie 

číslo)  

 zostupný číselný rad (od 

najväčšieho čísla po najmenšie 

číslo)  

 číselná os relačné znaky >,rovnako 

 

Geometria a meranie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 

 

 



 18 

 rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, 

otvorenú i uzavretú čiaru,  

 rozlíšiť, pomenovať, narysovať rovnú čiaru,  

 rozlíšiť, pomenovať, nakresliť rovinné 

geometrické útvary,  

 rozlíšiť a pomenovať priestorové 

geometrické útvary, 

  umiestniť (dokresliť) rovinné a priestorové 

geometrické útvary podľa pokynov,  

 určiť polohu geometrických útvarov v 

priestore,  

 porovnať a usporiadať (vzostupne, zostupne) 

predmety podľa dĺžky (výšky, šírky, ...),  

 odmerať dĺžku (výšku, šírku, ...) daného 

predmetu pomocou neštandardných 

jednotiek dĺžky,  

 nájsť a vyznačiť cestu v jednoduchom 

bludisku, labyrinte, 

  na základe symbolov ↑ → ↓ ← nakresliť 

(narysovať) v štvorcovej sieti obrázok,  

 pomocou symbolov ↑ → ↓ ← popísať 

obrázok v štvorcovej sieti,  

 v štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) 

osovo súmerný obrázok. 

 rovinné geometrické útvary: krivá 

čiara, rovná čiara, otvorená a 

uzavretá čiara, kruh, štvorec, 

trojuholník, obdĺžnik kreslenie,  

 rysovanie priestorové geometrické 

útvary: kocka, valec, guľa  

 vpravo, vľavo, hore, dole, nad, 

pod, do, na, pred, za, vedľa, medzi, 

vpredu, vzadu  

 pojmy pre porovnávanie: dlhší, 

kratší, vyšší, nižší, širší, užší, 

najdlhší, najkratší, najnižší,  

 neštandardné jednotky dĺžky 

(stopa, palec, dlaň, lakeť, iný 

predmet – napr. spinka) 

  bludisko, labyrint symboly na 

orientáciu v štvorcovej sieti: ↑ → ↓ 

←  

 kreslenie a rysovanie obrázkov v 

štvorcovej sieti  

 zhodné zobrazenie – osová 

súmernosť (na propedeutickej 

úrovni) 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 roztriediť predmety, objekty, čísla podľa 

toho, či danú vlastnosť majú alebo nemajú, 

  roztriediť predmety, objekty a čísla podľa 

jedného alebo viacerých znakov,  

 určiť vlastnosť, podľa ktorej boli predmety, 

objekty, čísla roztriedené,  

 určiť vlastné kritérium triedenia,  

 rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) 

tvrdenia,  

 sformulovať pravdivý alebo nepravdivý 

výrok, vytvoriť negáciu jednoduchého 

výroku, 

  rozlíšiť a správne použiť kvantifikované 

výroky,  

 porovnať dva objekty podľa danej vlastnosti,  

 identifikovať jednoduché pravidlo vytvorenia 

danej postupnosti,  

 doplniť do postupnosti niekoľko chýbajúcich 

znakov, symbolov, čísel, obrázkov,  

 nájsť niekoľko rôznych spôsobov 

usporiadania predmetov, znakov, symbolov,  

 

 predmety, objekty, čísla, ktoré 

danú vlastnosť majú a ktoré danú 

vlastnosť nemajú  

 triedenie podľa farby, tvaru, 

veľkosti, materiálu, dichotomické 

triedenie (výsledkom triedenia sú 

dve skupiny) podľa dvoch 

vlastností,  

 dichotomické triedenie bez určenia 

vlastnosti,  

 trichotomické triedenie 

(výsledkom triedenia sú tri 

skupiny) podľa troch vlastností, 

trichotomické triedenie bez 

určenia vlastnosti 

  pravda, nepravda pravdivosť, 

nepravdivosť  

 veta, tvrdenie, kvantifikované 

výroky:  
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 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na 

sčítanie a odčítanie 

 v číselnom obore do 20, 

  orientovať sa v jednoduchej tabuľke, 

identifikovať riadok, stĺpec, údaj,  

 doplniť údaje do jednoduchej tabuľky, 

  určiť na digitálnych i ručičkových hodinách 

celé hodiny,  

 znázorniť na digitálnych i ručičkových 

hodinách celé hodiny. 

-všetky, nie všetky, všetci, nie všetci, 

žiaden, každý, niekto, nikto, nič 

 -porovnávanie podľa veľkosti, dĺžky, 

výšky, veku, rýchlosti, množstva, 

počtu objektov v skupinách a pod.  

 postupnosť znakov, symbolov, 

čísel, obrázkov nepriamo 

sformulované úlohy 

  tabuľka, riadok, stĺpec, údaj 

hodiny (čas) 

 

2. Ročník 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠkVP 

2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Ročník druhý 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov ŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov ŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 –  primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

S prvým cudzím jazykom (CJ1) sa začína v primárnej škole, kde sa dôraz kladie na základnú 

ústnu komunikáciu a vopred jasne určený jazykový obsah.  Jeho cieľom je vytvoriť pred-

poklady na osvojenie si základných jazykových zložiek,  najmä fonetických a syntaktic-

kých aspektov pri súčasnej podpore základnej ústnej interakcie v triede.V primárnej škole 

prvý cudzí jazyk (CJ1) začína rozvíjať najmä „jazykové povedomie“, všeobecné uvedomenie si 

jazykových javov (vzťah k materinskému jazyku alebo iným jazykom, ktoré sa vyskytujú v pros-

tredí triedy). Tu sa zdôrazňujú čiastkové ciele vzťahujúce sa na kompetencie jednotlivca 

(objavovanie alebo uznanie plurality jazykov a kultúr zo strany školy, príprava na ústup od 

etnocentrizmu,  relativizácia, ale aj potvrdenie vlastnej jazykovej a kultúrnej identity učiaceho 

sa. Pozornosť je venovaná reči tela a gestám, zvukovým aspektom, hudbe a rytmu, 

skúsenostiam s fyzickými a estetickými rozmermi určitých prvkov iného jazyka a ich vzťah 

ku komunikačnej kompetencii bez toho, aby sa na tejto úrovni uplatňovalo systematické a 

zjavné úsilie rozvíjať túto špecifickú kompetenciu . 
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Jednou z možností, ako čeliť týmto požiadavkám, je skorý začiatok vyučovania cudzích jazykov 

a kontinuita vo výchovno - vzdelávacom pôsobení. Na úroveň zvládnutia cudzieho jazyka majú 

vplyv individuálne predpoklady a tiež faktory rôzneho charakteru ako napr. reálne možnosti 

všeobecne (kde a ako učenie prebieha), časové hľadisko (kedy, ako často, ako dlho sa učenie 

uskutočňuje), kvalifikovanosť vyučujúcich, používané metódy a postupy, všeobecné schopnosti 

jednotlivca, motivácia (prečo sa niekto chce jazyk naučiť), vek učiaceho sa a pod.  

Odborníci zastávajú názor, že najvhodnejší vek, kedy začať s výučbou cudzieho jazyka je mladší 

školský vek.  

Výhody vyučovania cudzieho jazyka od prvého ročníka sú:  

 prirodzená výslovnosť: výskumy ukazujú, že deti, ktoré sa učia cudzí jazyk v ranom veku, 

majú prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

 intelektuálny vývoj a mentálny rozvoj: bilingválnosť má pozitívny vplyv na intelektuálny 

vývoj a obohacuje mentálny rozvoj dieťaťa , 

 podpora kritického myslenia: deti uvažujú pružnejšie, sú citlivejšie voči jazykovým 

prejavom a majú lepšiu schopnosť počúvať a vďaka znalosti druhého jazyka lepšie 

rozumejú materinskému jazyku,  

 deti sa uvažujú pružnejšie, sú citlivejšie voči jazykovým prejavom a majú lepšiu 

schopnosť počúvať: deťom chýba ostych, ktorý majú dospelí pri učení sa cudzieho 

jazyka, a preto majú tendenciu rozprávať iným jazykom rýchlejšie a prirodzenejšie ako 

dospelí,  

 lepšie verbálne schopnosti: výskumy ukazujú, že deti, ktoré sa učia cudzí jazyk, majú 

lepšie verbálne/komunikačné schopnosti ako deti, ktoré sa cudzí jazyk neučia, 

 žiak hovorí vety bez toho, aby muselo rozmýšľať nad jednotlivými slovami, správnymi 

gramatickými tvarmi, časmi a pod. , 

 jazyková výhoda: dieťa je výrazne v predstihu, čo sa týka jazykových požiadaviek na 

strednú školu. 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk v 2. ročníku  sa zvyšuje v UP v iŠkVP  časová dotácia 

o 2 hodiny. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na prípravu žiakov v oblasti produktívnych 

komunikačných jazykových činností a stratégií, hlavne na rozvoj počúvania s porozumením, 

hovorenia a čiastočne aj písania.  

Využitie interaktívnej výučby prostredníctvom iTools vytvorí základy pre ďalšie vzdelávanie 

a rozvoj interkultúrnych vzťahov. Svojou interaktívnou formou a širokou škálou využitia podporí 

radosť z učenia sa cudzieho jazyka.  Táto forma vyučovania poskytne žiakom  aktívne sa 

zúčastniť na činnostiach v triede,  čo podporí  rozvoj ich tvorivosti. Materiál rozvíja rozumové 

schopnosti,  rôzne formy myslenia a posilňuje vnímanie pomocou rôznych zmyslov, vizuálnu a 

auditívnu pamäť. Ma názorno-činnostný charakter a využíva názorne učebné pomôcky s 

možnosťou variability aktivít. 

2. CIELE PREDMETU  

Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov 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 vytvára 
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podmienky pre 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.  

 

 Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, 

 má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku, 

 má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom, 

 má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho 

emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti, 

 má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Obsah 

Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z 

reálií krajiny (cultural studies). 

V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové 

(rytmus, intonácia) a  nonverbálne  (mimika, gestikulácia) prostriedky. V prvom rade má dieťa 

jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u začiatočníkov prednosť 

počúvanie a hovorenie. Vyučovanie anglického jazyka už v 1. a 2. ročníku je založené na 

komunikatívnej jazykovej vyučovacej metóde, ktorá rozvíja komunikačné jazykové 

kompetencie pomocou vhodne zostavených úloh a cvičení.  

/Jazykové kompetencie sú súčasťou obsahového štandardu, navrhované špecifikovanie 

vzdelávacieho a výkonového štandardu má len  charakter odporúčania /. 

Čítanie a písanie sa  v 2. ročníku  postupne rozširuje. V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú slová, 

ktoré si už osvojili (rozumejú im po vypočutí, vedia ich vyslovovať, poznajú ich konkrétny 

význam). Pridávajú sa postupne  slová podľa schopnosti detí a v rámci kontextu (napr. slová, 

ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje - hot dog, desk, pen atď.). Pri používaní jazyka sa 

dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich systematizácia vo forme gramatickej 

progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania. Žiaci začínajú písať po nácviku čítania 

slov, resp. po fáze vizuálneho kontaktu s písomnou podobou známych slov. Písanie sa najskôr 

obmedzuje na odpisovanie slov.  

Písaný prejav: úlohy určené na rozvoj zručnosti písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. 

Žiaci odpisujú slová a krátke vety, postupne zaraďujeme slovné prešmyčky s nápovedným 

obrázkom. 

Výslovnosť musí byť správna podľa noriem. Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. 

koncové spoluhlásky (od začiatku treba zabrániť spodobovaniu), w (what,...), th [đ] - [θ], [∂], 

[r], [ć].Aj v druhom ročníku sa pokračuje s dôsledným nácvikom správnej výslovnosti. 

Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. th [đ] - [θ] - this - thin; [I] sit - [i:] seat; [∂υ] - 

go, don´t; [ju:] - new; [∂:] dirty; a pod.  
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Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 Odpovedať na otázku: Aké je tvoje 

meno?, vie sa predstaviť, vie pozdraviť 

pri príchode a pri odchode. 

  Rozumie vypočutému príbehu, vie ho 

zreprodukovať, vie používať 

základné frázy, vie poďakovať, vie 

využiť nadobudnuté vedomosti pri 

tvorbe portfólia. 

 Aspoň dve slová, ktoré sa začínajú na 

hlásky  

Žiak vie: 

  Rozlíšiť čísla 1 až 20 a vie určiť daný 

počet. 

 Pomenovať farby, vie vyhľadať farby, 

rozumie základnej otázke Aká farba je 

to?, dokáže odpovedať celou vetou. 

 Pomenovať základné školské 

pomôcky, vie ich na pokyn ukázať, 

vybrať správne slovo, používať vetu 

Toto je ..., Toto sú... . 

 Pomenovať hračky, vie ich spočítať, 

vie určiť farbu a počet, vie tvoriť 

otázku a odpovedať na ňu. 

 Používať bežné frázy, vie si vypýtať 

danú vec, vie sa poďakovať. 

 Pomenovať členov rodiny, vie ich 

spočítať, vie určiť farbu na obrázkoch 

a určiť počet členov rodiny, vie tvoriť 

otázku a odpovedať na ňu. 

 Pomenovať svoje pocity, vie tvoriť 

otázku a odpovedať na ňu. 

 Povedať, aké povolania majú rodičia, 

dokáže sa opýtať na povolania, 

dokáže identifikovať povolania 

pomocou obrázka. 

 Popísať, aké oblečenie a akej farby 

má na sebe, dokáže tvoriť jednoduchú 

vetu typu Ja mám oblečené... 

 Pomenovať rôzne druhy potravín, 

dokáže povedať, čo má a čo nemá rád. 

 

 

Predstavenie sa a pozdravy 

 Aké je tvoje meno? Moje meno je... 

            Ahoj! 

 Ja som ... 

Portfólio 

Písmená a hlásky 

 Písmeno a hláska A, a...Z,z 

Čísla   

 1-20         

Farby 

 Červená, zelená, modrá, čierna, biela 

Pieseň 

Školské pomôcky 

 Stôl, stolička, farbička, ceruzka, kniha 

 Toto je ... 

 Toto sú ... 

        Hračky 

 Lietadlo, bábka, robot, 

 balón, macko 

            Tvorba otázky Je to...? 

         Každodenná angličtina 

 Poďakovanie 

 

    Rodina 

 Mama, otec, brat, sestra, dedko, babka 

Pocity 

 Šťastný, smutný, hladný, smädný, 

horúco, zima 

Povolania 

 Žiak, učiteľ, čašník, veterinár, stavbár 

Oblečenie 

 Sveter, košeľa, bunda, čiapka, opasok 

            Ja mám ... 

Jedlo  

 Hrozienka, slivky, lupienky, zákusky, 

mliečny koktejl 



 23 

Slovná zásoba má len charakter odporúčania. 

4. ĎALŠIE ODPORÚČANIA 

Hodnotenie predmetu  

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 

1. 5. 2011.  Anglický jazyk v 2. ročníku klasifikujeme.  

Jedným z najdôležitejších princípov  hodnotenia je to, že deti sa v tomto veku rýchlo učia, ale aj 

rýchlo zabúdajú, takže hodnotenie by nemalo zahŕňať veľké časové obdobia. Deti potrebujú veľa 

priestoru na nácvik. Ďalším dôležitým princípom je rôzne tempo jednotlivých detí, ktoré je 

primerané ich kognitívnemu vývinu a je potrebné ho akceptovať. Hodnotenie by malo byť jasné 

a zrozumiteľné. Malo by byť nastavené tak, aby učebný proces podporovalo a nie brzdilo.  

Spôsoby hodnotenia:  

• Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v 

učení.  

• Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej 

tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť 

atmosféru v triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.  

• Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie 

vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 

vlastných cieľov.  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu:  

 Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky /rolové hry/. Žiak je hodnotený a 

klasifikovaný za prácu počas celého klasifikačného obdobia. Jeho prospech nemôže zmeniť 

jedna “opravná odpoveď“ krátko pred uzavretím klasifikácie. Žiak nedostáva známku z 

aritmetického priemeru známok. Pri určovaní stupňa prospechu sa prihliada na systematickosť 

žiaka v práci,  jeho snahu,  iniciatívu, ochotu a schopnosť spolupracovať počas celého 

klasifikačného obdobia  a v plnej miere sa rešpektujú jeho individuálne schopnosti a ľudské 

práva. Pri hodnotení sa využíva priebežné bodové hodnotenie, ako pozitívna motivácia, ktoré 

môže za určitých podmienok stanovených učiteľom na začiatku školského roka vyústiť do 

konkrétnej známky, alebo učiteľ stanoví známku za aktivitu na záver určitého obdobia 

(mesačne, štvrťročne, alebo pred polročnou klasifikáciou), ktorá sa môže započítať ako jedna z 

ústnych známok vyžadovaných pri záverečnej klasifikácii. V prípade neplnenia povinností,  

môže žiak získať mínusové body, v prípade často opakovaného neplnenia môže dostať známku 

nedostatočný.     

       Mám rád ..., Nemám rád ... 

 Zmrzlina, nanuk, obložený 

chlebík, banán 
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                                                  Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodiny týždenne,  132 hodín ročne / 1 hodina = 33 hodín ročne 

Spolu 165 hodín. 

Ročník druhý 

Škola Základná škola s materskou školou  Kamienka  

Názov ŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov ŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie 

faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho 

života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie 

súvislostí a vzťahov). Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby 

získavali nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s 

propedeutickými postupmi prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i 

divergentných úloh, aby 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. Obsah vzdelávania je spracovaný na 

kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa 

vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už 

osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež kladie dôraz na rozvoj žiackych 

schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových 

matematických vedomostí u žiakov musí učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a 

experimentovania v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť 

otázky, odhadnúť výsledky i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre 

žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako 

nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života. Vzhľadom na charakter predmetu 

je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania tematických celkov rovnako 

ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny v rámci ročníkov. 

2. CIELE PREDMETU  

 

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:  
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 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo  

 vzdelávacom štandarde,  

 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje  

 vzdelávací štandard,  

 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni, 

 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,  

 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,  

 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,  

 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie  

 špecifikované vo vzdelávacom štandarde,  

 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, 

km).  

 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života  

 (vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),  

 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,  

 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,  

 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,  

húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti,  

systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),  

 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti. 

Vzdelávací obsah matematika v 1. - 4. roč. ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa 

zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť 

zastúpený každý tematický okruh: 

  Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

            Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

 Geometria a meranie , 

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

            Logika, dôvodenie, dôkazy. 

Vo vyučovacom predmete matematika v 2. ročníku sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 

1 hodinu. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu v tematických celkoch: 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10: 

 dopočítavať chýbajúci počet 

 upevňovať spamäti všetky spoje sčítania do 10 

  upevňovať princíp počítania pomocou modelu počitadielko. 

 

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100: 

 upevňovať prácu s tabuľkou 

 orientovať sa v číselnom rade. 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100: 

 sčítať prirodzené čísla písomne 

 odčítať prirodzené čísla písomne 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom obore do 100 
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 vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore do 100. 

Geometria a meranie: 

 upevňovať návyky v rysovaní 

 rozvíjať  presnosť v rysovaní 

 zdokonaľovať pojmy: rovinné a priestorové geometrické útvary 

 vedieť sa orientovať  v zhodných zobrazeniach – posunutie (na propedeutickej úrovni). 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie: 

 upevňovať časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte hodiny  

 zdokonaľovať pojmy - platidlá: eurá (€), centy (c) . 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 sčítať a odčítať prirodzené čísla v 

číselnom obore do 20 s prechodom cez 

základ 10, 

 sčítať (odčítať) čísla v ľubovoľnom 

poradí pri riešení úloh, 

 vyriešiť jednoduché rovnice na sčítanie a 

odčítanie, 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 

20, 

 vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 20, 

 vytvoriť jednoduché i zložené slovné 

úlohy k danému numerickému príkladu 

na sčítanie a odčítanie v číselnom obore 

do 20, 

 sčítať viac rovnakých sčítancov, 

 odčítať viac rovnakých menšiteľov 

 

 

 sčítanie počítaním po jednom, 

dopočítaním druhého sčítanca k prvému,  

 dopočítaním menšieho sčítanca k 

väčšiemu sčítanie a odčítanie použitím 

zautomatizovaného spoja rovnice (na 

propedeutickej úrovni)  

 jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet, 

keď sú dané sčítance 

  zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

 určiť jedného sčítanca, ak je daný súčet a 

druhý sčítanec 

  zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

   porovnať rozdielom 

  zložená slovná úloha typu: určiť súčet, 

keď sú dané tri sčítance  

 určiť rozdiel, keď je daný menšenec a dva 

menšitele 

 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 určiť počet prvkov v skupine a vyjadria 

ho prirodzeným číslom, 

 vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s 

daným počtom prvkov, 

 napísať a prečítať číslo, 

 počítanie po dvoch, troch, ..., po 

jednotkách, po desiatkach  

 prirodzené čísla 1 – 100 a 0  

 číslo, číslica, cifra 

  jednociferné číslo, dvojciferné číslo, 

trojciferné číslo 
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 rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, 

číslica, cifra, 

 rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a 

trojciferné číslo, 

 rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a 

desiatky, 

 zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné 

číslo, 

 použiť radové číslovky v číselnom obore 

do 100, 

 orientovať sa v číselnom rade, 

 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný 

rad, 

 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu, 

 zobraziť číslo na číselnej osi, 

 usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne 

i zostupne, 

 porovnať dve čísla a výsledok porovnania 

zapísať pomocou relačných znakov > < =, 

 vymenovať niekoľko čísel menších 

(väčších) ako dané číslo, 

 vyriešiť jednoduché nerovnice, 

 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie. 

  jednotky, desiatky 

  rozklad čísla na jednotky a desiatky  

 prvý, piaty, ..., dvadsiaty piaty, ..., stý  

 číselný rad  

 pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom 

rade: pred, za, hneď pred, hneď za, prvý, 

druhý, ..., predposledný, posledný  

 vzostupný a zostupný číselný rad  

 číselná os 

  väčšie, menšie, rovné, najväčšie, 

najmenšie 

  relačné znaky > < =, 

 nerovnice (na propedeutickej úrovni) 

  slovné úlohy na porovnávanie 

charakterizované vzťahmi viac, menej, 

rovnako 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 sčítať prirodzené čísla spamäti, 

 odčítať prirodzené čísla spamäti, 

 sčítať prirodzené čísla písomne, 

 odčítať prirodzené čísla písomne 

 pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

sčítania, 

 vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom 

obore do 100, 

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy v 

číselnom obore do 100, 

 vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom 

obore do 100, 

 pri riešení slovných úloh vykonať 

kontrolu správnosti. 

 pamäťové sčítanie a odčítanie:  

 sčítanie a odčítanie celých desiatok 

  sčítanie dvojciferného a jednociferného 

čísla bez prechodu cez základ 10,  

 odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného bez prechodu cez základ 10 

  sčítanie dvojciferného čísla a celej 

desiatky, 

  odčítanie celej desiatky od dvojciferného 

čísla  

 sčítanie dvojciferného čísla a 

jednociferného čísla s prechodom cez 

základ 10,  

 odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného s prechodom cez základ 10 

  sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel 

bez prechodu cez základ 10 

  sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s 

prechodom cez základ 10 
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  algoritmus písomného sčítania a odčítania 

dvoch prirodzených čísel bez prechodu i s 

prechodom cez základ 10  

 sčítanie troch a viacerých prirodzených 

čísel  

 komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni)  

 rovnice (na propedeutickej úrovni) 

 jednoduché slovné úlohy na sčítanie:  

 určiť súčet, ak sú dané sčítance  

 zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

 jednoduché slovné úlohy na odčítanie: 

  určiť rozdiel dvoch čísel  

 zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

  porovnať rozdielom  

 zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a + b 

– c, a – b + c, a – b – c  

 kontrola správnosti (skúška správnosti) 

Geometria a meranie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 vyznačiť bod a pomenujú ho 

 narysovať, označiť a pomenovať 

priamku, polpriamku, úsečku, 

 vyznačiť bod, ktorý danému útvaru 

(úsečke, priamke, polpriamke) patrí, resp. 

nepatrí, 

 vyznačiť úsečku na priamke, polpriamke, 

 narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné 

body, 

 odmerať dĺžku predmetu za pomoci 

pravítka (s presnosťou na centimetre) a 

výsledok merania zapísať, 

 odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na 

centimetre), 

 porovnať a usporiadať úsečky podľa 

dĺžky, 

 narysovať úsečku danej dĺžky (s 

presnosťou na centimetre), 

 odmerať vzdialenosť za pomoci metra i 

pásma (s presnosťou na metre) a výsledok 

merania zapísať, 

 správne použiť a označiť jednotky dĺžky, 

 

 

 bod, označenie bodu veľkým tlačeným 

písmenom (A, B,...)  

 priamka, polpriamka, úsečka  

 bod patrí (nepatrí) útvaru, 

  bod leží (neleží) na útvare  

 krajné body úsečky  

 jednotky dĺžky: milimeter (mm), 

centimeter (cm), meter (m)  

 dĺžka úsečky v centimetroch  

 porovnávanie a usporiadanie úsečiek 

  pomocou prúžku papiera, meraním a 

odhadom,  

 nástroje na meranie dĺžky: pravítko, meter, 

meracie pásmo  

 

 

 

 

 neštandardné jednotky dĺžky: palec, stopa, 

lakeť a pod. 

 uzavretá čiara  
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 pri meraní dĺžky použiť vhodný nástroj na 

meranie a zvoliť vhodnú jednotku dĺžky, 

 odmerať dĺžku za pomoci neštandardných 

jednotiek, 

 narysovať uzavretú čiaru, 

 identifikovať a pomenovať 

mnohouholníky, 

 identifikovať strany a vrcholy rovinných 

geometrických útvarov 

 v štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) 

zhodný obrázok, 

 postaviť jednoduchú stavbu z kociek 

podľa vzoru a podľa obrázka. 

 pomenovanie mnohouholníkov: 

trojuholník, štvoruholník, ... 

  strana a vrchol rovinného geometrického 

útvaru 

  zhodné zobrazenie – posunutie (na 

propedeutickej úrovni)  

 vzor, obraz  

 stavba z kociek 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

  rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) 

tvrdenia, 

 identifikovať a popísať pravidlo 

vytvorenej postupnosti čísel, znakov, 

symbolov, 

 na základe identifikovaného pravidla 

doplniť do postupnosti niekoľko čísel, 

znakov, symbolov, 

 vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní 

spôsobov usporiadania dvoch (troch) 

predmetov, znakov, symbolov, 

 nájsť všetky rôzne spôsoby usporiadania 

dvoch (troch) predmetov, znakov, 

symbolov, 

 určiť počet možností usporiadania dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov, 

 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na 

sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 

100, 

 zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje 

rôznymi spôsobmi, 

 vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať 

sa v nej, 

 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, 

 využívať tabuľku ako nástroj na riešenie 

úloh, 

 označiť a pomenovať jednotky času, 

 

 

 pravda, nepravda  

 postupnosť znakov, symbolov, čísel, 

obrázkov  

 pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, 

symbolov, čísel, obrázkov 

 doplnenie čísel, znakov, symbolov do 

postupnosti 

  systém usporiadania dvoch (troch) 

predmetov, znakov, symbolov  

 spôsoby usporiadania dvoch (troch) 

predmetov, znakov, symbolov  

 

 

 

 počet všetkých možností usporiadania 

dvoch (troch) predmetov, znakov, 

symbolov  

 

 zber údajov a ich zaznamenávanie 

rôznymi spôsobmi 

  tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, 

údaj  
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 určiť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách, 

 znázorniť čas na digitálnych i 

ručičkových hodinách, 

 doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa 

logického usporiadania (sudoku, magické 

štvorce), 

 vymenovať platidlá 

 nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej 

sumy, 

 vyriešiť primerané úlohy z oblasti 

finančnej gramotnosti. 

 

 jednotky času: hodina, minúta 

  časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, 

trištvrte hodiny  

 sudoku s rozmermi max. 5x5  

 magický štvorec s rozmermi max. 4x4 

  platidlá: eurá (€), centy (c)  

 numerické a slovné úlohy z oblasti 

finančnej gramotnosti 

 

3. ročník  

Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠkVP 

7 hodín týždenne,  231 hodín ročne / 1 hodina = 33 hodín ročne 

Spolu 264 hodín. 

Ročník tretí 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov ŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov ŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 –  primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

1. CHARAKTERISTIKA  PREDMETU    

Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je 

základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových 

kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne postavenie. 

Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú zásadný vplyv na 

jeho vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných predmetoch. Kvalita 

spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho okolím, 

vytváranie vzťahov s inými ľuďmi a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti. Cieľom výučby 

slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je naučiť spisovný jazyk na takej úrovni, 
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aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. Používanie jazyka vnímame ako komplexné 

využívanie všetkých komunikačných zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania. 

2.CIELE  PREDMETU  

Špecifickým cieľom jazykového vyučovania v treťom ročníku je zvládnutie učiva, zameraného 

na pravopisné pravidlá. Žiaci získavajú základné poznatky o jazykovom systéme slovných 

druhov, zvlášť ohybných slovných druhov. Intenzívna pozornosť sa venuje práci s textom. 

Žiaci rozlišujú slohové útvary: rozprávanie, opis, oznámenie, správa a i. Zvyšujeme požiadavky 

na čítanie s porozumením a na samostatnú tvorbu textov podľa zadania. Jednotlivé zložky 

učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku nasledovné špecifiká: 

Jazyková a slohová zložka - osvojenie si základných pravopisných pravidiel a kľúčových 

pojmov o jazykovom systéme, slovných druhoch na elementárnej úrovni. Nadobudnutie 

spôsobilosti ústne prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa predlohy alebo zadania. 

Napísať krátke útvary podľa špecifického zamerania učiva. 

 Čítanie a literárna výchova – zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si významu 

určených literárnych pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová analýza textu na 

primeranej úrovni, čítanie s porozumením. Identifikácia informácií priamo uvedených v texte, 

formulovanie otázok k týmto informáciám a identifikovanie informácií uvedených v texte 

nepriamo. Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme v 

tomto ročníku formulovať nasledovné špecifiká:  

Rozprávanie: žiaci dokážu rozprávať samostatne a podľa predlohy. Ústne prezentujú výsledky 

svojej práce pri riešení rôznych úloh. Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať 

partnera v rámci komunikácie. Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich 

prezentáciách, vedia formulovať otázky k informáciám zadaným v prezentovanom texte. Od 

žiakov vyžadujeme, aby porozumeli nielen inštrukciám učiteľa pri riešení úlohy, ale aby 

nadobudli aj spôsobilosť vyžiadať si chýbajúce informácie.  

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme 

porozumenie informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo na základe otázky formulovanej 

učiteľom. Žiaci triedia texty podľa ich vlastností.  

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne tvoria krátke texty podľa zadania 

učiteľa. 

Vo  vyučovacom  predmete  slovenský  jazyk a literatúra sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová   

dotácia o 1 hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto  

oblastiach: 

- práca s textom, čitateľská gramotnosť(33hodín). 
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3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Obsah 

Jazyková a slohová zložka 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

  

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 zoradiť slová v abecednom poradí 

podľa druhého, tretieho..., n-tého 

písmena,  

 použiť aspoň jednu kodifikovanú 

príručku slovenského jazyka,  

 podľa abecedného poradia vyhľadať 

slová a heslá v slovníkoch, v 

telefónnom zozname a v 

encyklopédiách,  

 nahradiť spoluhlásku l, ĺ a r, ŕ 

samohláskou a vytvoriť slabiku,  

 identifikovať slová so 

slabikotvornými hláskami v texte,  

 tvoriť nové slová zo slabikotvorných 

slabík, 

 vymenovať obojaké spoluhlásky,  

 identifikovať v texte obojaké 

spoluhlásky, 

 písať po obojakých spoluhláskach 

mäkké i, í, alebo tvrdé y, ý, 

 vymenovať vybrané a príbuzné slová 

po spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z),  

 rozoznať pravopis vybraných a 

príbuzných slov,  

  používať vybrané a príbuzné slová v 

iných slovných spojeniach, v texte, 

 vysvetliť pojem podstatné mená, 

pýtať sa na podstatné mená otázkou: 

kto je to? čo je to?,  

 identifikovať na základe otázky 

podstatné mená v texte, 

 vysvetliť pojem všeobecné a vlastné 

podstatné mená,  

 rozlíšiť všeobecné a vlastné 

podstatné mená v texte, 

 uplatňovať pravidlá slovenského 

pravopisu pri písaní vlastných mien 

osôb, zvierat, vecí, miest, mestských 

 

 

 abeceda  

 slovníky  

 encyklopédie, telefónny zoznam 

 slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ 

(písanie a výslovnosť) 

 

 obojaké spoluhlásky 

 

 vybrané slová po obojakých 

spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z)  

 

 príbuzné slová (odvodzovanie, 

tvorenie, pravopis) 

 

 podstatné mená 

 

  všeobecné a vlastné podstatné mená 

 

 

 

 

 

 

 slovesá 

 

 

 slová podobného významu 

(synonymá) 
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častí, obcí, ulíc, pohorí, riek, 

potokov, štátov, 

 vysvetliť pojem slovesá,  

 opýtať sa na slovesá otázkou: čo 

robí?,  

 identifikovať slovesá v texte na 

základe otázky,  

 písať v slovesách koncovku – li, 

  identifikovať slová podobného 

významu v texte,  

 vysvetliť pojem prídavné mená,  

 pýtať sa na prídavné mená otázkou: 

aký? aká? aké?, 

   identifikovať na základe otázky 

prídavné mená v texte,  

 identifikovať slová opačného 

významu v texte, 

   používať synonymá a antonymá vo 

vetách, v texte, 

 vysvetliť pojem zámená, 

identifikovať bežne používané 

zámená (ja, ty, on, ona, ono, my, vy, 

oni, ony, tebe/ti, mňa/ma, nás, vám, 

im, jemu/mu, jej, môj, tvoj, jeho, jej, 

náš, váš, ich, kto, čo, ten, to, tam, 

takto) v texte,  

 používať zámená v ústnej a písomnej 

komunikácii,  

 vysvetliť pojem číslovky,  

  opýtať sa na číslovky otázkami: 

koľko? koľkí?, 

 vyhľadať v texte základné a radové 

číslovky,  

 používať číslovky v bežnej 

komunikácii,  

 zapísať číslovky slovom 

 rozoznať časti listu (úvod, jadro, 

záver),  

 v liste rozoznať oslovenie a podpis,  

  správne napísať oslovenie v liste,  

 písomne zoštylizovať jednoduchý 

list,  

 rozoznať druhy korešpondencie, 

 porozprávať udalosť alebo zážitok zo 

života podľa série obrázkov, na 

základe vopred vytvorenej osnovy,  

  porozprávať dej podľa časovej 

postupnosti, 

 

 prídavné mená 

 

 slová opačného významu (antonymá) 

 

 zámená 

 

 

 

 

 

 

 číslovky 

 

 

 

 

 

 list 

  členenie listu (úvod, jadro, záver, 

podpis) 

  oslovenie 

 

 

 rozprávanie – písomne osnova (úvod, 

jadro, záver) 

  časová postupnosť 

 

 

 oznam SMS,  

 mejl  

 správa odlíšenie oznamu od správy 
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 sformulovať krátky oznam,  

 napísať jednoduchý oznam 

prostredníctvom SMS,  mejlom,  

 napísať správu  mejlom,  

 odlíšiť správu od oznamu, 

 vyhľadať inzeráty v časopisoch, v 

novinách, v reklamách, na internete,  

 triediť inzeráty podľa obsahového 

zamerania,  

 dokáže písomne sformulovať krátky 

inzerát, 

 vysvetliť pojem reklama,  

  rozlíšiť druhy reklamy,  

  sformulovať krátky reklamný text, 

 posúdiť veku primeraným spôsobom 

a jazykom hodnovernosť reklamy, 

 vysvetliť pojem pozvánka,  

 rozpoznať jednotlivé body pozvánky 

(miesto, čas, program, pozývateľ),  

 sformulovať písomne text pozvánky 

na určité podujatie (besiedka, 

koncert), 

 opísať charakteristické prvky 

predmetu,  

  opísať funkčnosť predmetu a poznať 

jeho praktické využitie,  

 slovne vysvetliť čo je nákres, 

schéma,  

 identifikovať nákres, schému v texte,  

 charakterizovať návod,  

 pracovať podľa jednoduchého 

návodu,  

 prezentovať návod verejne,  

 rozpoznať jednoduchý recept,  

rozlíšiť druhy receptov (lekársky, 

kuchársky),  

 pracovať podľa jednoduchého 

receptu,  

 zostaviť jednoduchý recept 

 identifikovať vizitku po vizuálnej 

stránke,  

  rozoznať, ktoré údaje o človeku 

vizitka prezrádza,  

  predstaviť sa prostredníctvom 

vizitky,  

  vyrobiť vizitku pre seba, pre 

spolužiaka, rodiča 

 inzerát 

 

 

 

 

 reklama druhy reklamy 

 

 

 

 pozvánka 

 

 

 

 

 

 

 opis pracovného predmetu 

  nákres  

 schéma  

 návod 

  recept 

 

 

 

 

 

 

 vizitka 
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Čítanie a literárna výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 čítať plynulo súvislý umelecký text,  

 uplatňovať zásady správnej techniky 

čítania zameranej na umelecký 

prednes,  

 správne dýchať, artikulovať, 

dodržiavať správnu výslovnosť, 

literárny text čítať s porozumením, 

odpovedať na otázky zamerané na 

obsahovú stránku textu, vymenovať 

najznámejšie knihy pre deti a 

mládež, pozná mená významných 

autorov detskej literatúry, 

porozprávať krátky dej alebo obsah 

prečítanej knihy, vyjadriť pocity a 

zážitky z prečítaného textu (knihy),  

 vysvetliť pojmy poézia a próza,  

 rozoznať v texte poéziu od prózy,  

 recitovať báseň so zameraním na 

umelecký prednes,  

 rozoznať v prozaickom útvare 

odseky, 

 vysvetliť pojem ľudová slovesnosť,  

 vymenovať literárne útvary ľudovej 

slovesnosti,  

 čítať krátke ľudové útvary s 

porozumením,  

 vysvetliť pojem pranostika, 

 vyhľadať pranostiky v texte,  

 zapamätať si najznámejšie 

pranostiky,  

 vyhľadať príslovia a porekadlá v 

texte,  

 povedať ponaučenie vyplývajúce z 

príslovia,  

 vysvetliť pojem prirovnanie,  

 identifikovať prirovnania v texte, 

napísať samostatne vety, v ktorých 

použije čo najviac prirovnaní, 

 autorskú rozprávku prečítať nahlas, 

plynulo, s porozumením,  

 v rozprávke výrazne čítať priamu 

reč,  

 

 

 literatúra pre deti a mládež 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 poézia, 

  próza 

  odseky 

 

 

 ľudová slovesnosť  

 

 

 pranostika 

 

 

 

 príslovie 

  porekadlo  

 prirovnanie 
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  rozlíšiť rozdiely medzi ľudovou a 

autorskou rozprávkou,  

 rozlíšiť hlavné a vedľajšie postavy 

rozprávky,  

 povedať ponaučenie vyplývajúce z 

rozprávky, 

 určiť hlavnú myšlienku v rôznych 

literárnych textoch,  

 určiť rozdiely medzi rozprávkou a 

povesťou,  

 charakterizovať povesť,  

 určiť hlavnú myšlienku povesti,  

 správne formulovať otázky k obsahu 

povesti,  

 vysloviť vlastný názor na povesť. 

 

 

 autorská rozprávka 

 hlavná a vedľajšia postava 

 

 

 hlavná myšlienka 

 povesť (vhodný výber povesti, zamerať 

sa na kratšie a po obsahovej stránke 

jednoduchšie povesti) 

 

Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov: 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ: počet: 10  

Zameranie: 

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 

2. Slová s l, ĺ, r, ŕ  

3. Vybrané slová po b  

4. Vybrané slová po m  

5. Vybrané slová po p  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Vybrané slová po r, s  

8. Vybrané slová po v, z  

9. Slovné druhy 10.  

Učebné osnovy 

Názov predmetu Prírodoveda 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hod. týždenne,  33 hod. ročne / 0,5 hod. týždenne,  16,5 hod. 

ročne  

Spolu 49,5 hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov ŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov ŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – nižšie primárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 
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Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali 

poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia na opis 

pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa 

sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných 

javov. Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie 

informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých 

je ich úlohou vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach 

pozorovaných skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a javov 

tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom systéme 

vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové poznatky 

vlastnou bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu 

informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či už 

minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými objektívnymi informáciami. 

2. CIELE PREDMETU  

Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja vo 

vzájomnej súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti:  

 žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty);  

 poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových 

prírodovedných poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka);  

 špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu 

vedomostí.  

 Žiaci:  

 spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú,  

 vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych 

predstavách, argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom 

argumentácie a/alebo vlastného bádania,  

 samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných 

prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu 

diskusiu,  

 pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú 

svoje aktuálne poznanie,  

 kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov,  

 identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných 

situácií a javov,  

 experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania,  

 vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri 

tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti,  

 majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a 

vytvárajú vysvetlenia,  
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 odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie,  

 chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne 

a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie,  

 citlivo pristupujú k živej prírode,  

 majú tendenciu vytvárať vysvetlenia, 

 dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou 

argumentáciou. 

Vo vyučovacom predmete prírodoveda sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 0,5 hodiny. Tieto 

vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

 

 rozvíjať oblasť rastliny a huby, 

 rozvíjať oblasť o človeku, 

 rozvíjať oblasť živočíchy. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Rastliny a huby 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 opísať životný cyklus známeho 

rastlinného druhu: stromu – pagaštan 

konský; byliny – fazuľa obyčajná, 

 že niektoré rastliny žijú kratšie a iné 

dlhšie,  

 že rastlina počas života kvitne a prinesie 

semená, 

 že zo semien na jar vyrastajú nové 

rastliny, 

 že niektoré rastliny na jar nevyrastajú zo 

semien, ale z koreňov, hľúz alebo cibúľ, 

ktoré sú počas zimy ukryté v zemi, 

 hodnotiť význam stromov (lesa, dreva) 

pre človeka, 

 skúmať život na vybranom strome, 

 vyhľadať chýbajúce informácie a zistenia 

prezentovať, 

 rozpoznať typické poľné plodiny, 

 hodnotiť význam pestovania vybraných 

poľných plodín, 

 že mnohé rastliny obsahujú látky, ktoré 

pomáhajú liečiť zranenia a ochorenia, 

 že liečivé látky sa nachádzajú v rôznych 

častiach rastliny (uvedie päť príkladov), 

 pripraviť z liečivých bylín odvar a výluh 

a vysvetliť medzi nimi rozdiel, 

 že neznáma rastlina môže byť jedovatá, 

 vysvetliť, akým spôsobom sa môže jed 

dostať do tela, 

 že huby nepatria medzi rastliny, 

 určiť na piatich hubách, či sú jedlé, 

nejedlé alebo jedovaté, 

 životný cyklus rastlín,  

 dĺžka života rastlín  

 význam lesa pre človeka  

 zemiak (ľuľok zemiakový),  

 cukrová repa, pšenica ozimná1  

 liečivé rastliny, odvar, výluh, žihľava 

dvojdomá, repík lekársky, lipa 

malolistá, skorocel kopijovitý, 

materina dúška  

 jedovaté rastliny  

 jedlé, nejedlé a jedovaté huby,  

 plesne, kvasinky 
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 že medzi huby zaraďujeme aj plesne a 

kvasinky. 
 

Živočíchy 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 opísať spôsob života vybraných 

zástupcov živočíšnej ríše (ryby, 

obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, 

bezstavovce), 

 opísať vzťah vybraných živočíšnych 

druhov k prostrediu, v ktorom žijú. 

 ryby: kapor obyčajný, šťuka 

obyčajná; 

 obojživelníky: skokan hnedý;  

 plazy: jašterica múrová, užovka 

obyčajná;  

 vtáky: sýkorka veľká, lastovička 

obyčajná, drozd čierny;  

 cicavce: jež tmavý, krt obyčajný, 

mačka domáca;  

 živočíchy bez vnútornej kostry: 

babôčka pávooká, slimák záhradný 

Človek 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 že trávenie je proces, pri ktorom si 

človek ponecháva v tele z potravy látky, 

ktoré potrebuje a zvyšok z tela vylučuje, 

 vysvetliť proces trávenia človeka, 

 zakresliť časti tráviacej sústavy,  

 vysvetliť, čo sa v zakreslených častiach 

sústavy deje s potravou, 

 zdôvodniť, na čo človek využíva získanú 

energiu a stavebné látky, 

 vysvetliť vznik obezity, 

 vysvetliť princíp potravinovej pyramídy,  

 vytvoriť týždenný jedálny lístok 

založený na vedomostiach o správnej 

životospráve, 

 vysvetliť, ako sa dostáva voda do 

organizmu a ako sa z neho vylučuje, 

 zakresliť, ako sa voda dostáva do 

organizmu a ako sa z neho vylučuje, 

 vysvetliť pitný režim,  

 realizovať prieskum o pitnom režime, 

 zhodnotiť výsledky prieskumu 

vzhľadom na vedomosti o správnej 

životospráve, 

 odporučiť zmeny v pitnom režime. 

 trávenie,  

 energia,  

 stavebné látky,  

 obezita,  

 potravinová pyramída,  

 vylučovanie,  

 moč,  

 potenie,  

 pitný režim, 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 
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Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 že vzduch je potrebný pre život 

mnohých organizmov,  

 že vzduch sa nachádza všade, vypĺňa 

priestory, ktoré sa zdajú byť prázdne, 

 že vietor je pohybujúci sa vzduch, 

 vysvetliť vznik vetra použitím poznatku 

o stúpaní teplého a klesaní studeného 

vzduchu, 

 vysvetliť fungovanie teplovzdušného 

balóna, 

 navrhnúť spôsob merania rýchlosti a 

smeru prúdenia vzduchu, 

 navrhnúť spôsob, akým je možné merať 

množstvo zrážok, 

 realizovať dlhodobé pozorovanie znakov 

počasia a z výsledkov vyvodiť závery, 

 že najväčším zdrojom tepla je Slnko, 

 že teplo vzniká aj horením látok alebo 

trením, 

 že teplo tvorí aj väčšina živočíchov, 

 že teplo spôsobuje zvyšovanie teploty 

látok, 

 skúmať stálosť telesnej teploty, 

 porovnať telesnú teplotu detí a 

dospelých, 

 vysvetliť na príkladoch rozdiel, že 

niektoré látky sa zahrievajú rýchlejšie a 

iné pomalšie, 

 že látky môžu byť v troch skupenstvách 

– tuhé, kvapalné a plynné, 

 vysvetliť zmeny skupenstiev na príklade 

vody a použiť pri tom pojmy topenie, 

vyparovanie a tuhnutie, 

 vysvetliť vznik dažďa, snehu a hmly, 

pričom využije poznatky o skupenských 

premenách, 

 vysvetliť kolobeh vody v prírode, 

 vysvetliť na príkladoch rozdiel medzi 

rozpúšťaním a topením, 

 že niektoré látky plávajú na vode, iné 

klesajú ku dnu, 

 navrhnúť postup, ako z neplávajúceho 

predmetu vytvoriť plávajúci a naopak, 

 že predmety sa javia na vzduchu ťažšie 

ako vo vode, 

 vzduch, kyslík, oxid uhličitý,  

 prúdenie vzduchu, vietor, zrážky, teplota 

prostredia  

 teplo, teplota, teplomer, telesná teplota 

 kolobeh vody v prírode, dážď, sneh, hmla,  

 topenie, vyparovanie, tuhnutie, tuhé, kvapalné 

a plynné látky, rozpúšťanie a topenie  

 plávajúce a neplávajúce predmety, 

nadľahčovanie telies vo vode,  

 objem a hmotnosť 
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 že objem vyjadruje to, akú časť priestoru 

predmet zaberá, 

 navrhnúť postup porovnávania (merania) 

objemu a hmotnosti dvoch predmetov. 
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Učebné osnovy 

Názov predmetu Vlastiveda 

Časový rozsah výučby 

iŠkVP 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne / 0,5 hodina týždenne,16,5 

hodín ročne  

Ročník tretí 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov ŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov ŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 –  primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA  PREDMETU 

Vlastiveda  v  3. a  4. ročníku  má  osobité,  nezastupiteľné  postavenie  vzhľadom na význam  

v utváraní predstáv o bezprostrednom mieste života žiakov (priestorový aspekt) a historickom 

období, v ktorom žijú (časový aspekt).                                                                                                                                        

Svojím  zameraním  má za cieľ  podnecovať, motivovať  žiakov na rozprávanie o danej téme  

(či  už na základe  vlastných  skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo najväčšej  miere využívať 

heuristický rozhovor a zážitkové učenie.                                                                                                                                           

Vlastivedné –  motivačné poznávanie začína  v 1. a 2. ročníku  (prvouka)  spoznávaním okolia  

školy a bydliska  a postojmi  k  spoločnosti, pokračuje  v 3. ročníku  (Moja obec)  a  končí  vo 

4. ročníku  (Objavné cesty po Slovensku).                                                                                                                                         

Vlastiveda   v 3. ročníku  (Moja obec)  je  obsahovo  naplnená  emotívnym    (dobrodružným) 

poznávaním, pozorovaním  a hodnotením  javov a  celkovo dojmami  z  vlastnej  obce (okolie 

školy)  v  časových premenách   jednotlivých  ročných  období  ( aj  s  aspektom  starostlivosti  

o  bezpečnosť a  zdravie) .  Nezastupiteľná  je  vlastivedná  vychádzka ,  ktorá  má motivačno-

heuristický charakter.  Vybrané témy, napr. orientácia  v  okolí školy, sa  odporúča   realizovať  

formou  pozorovania  mimo  triedy, ak sú na to možnosti.  Delí  sa  na  spoznávanie   miestnej 

krajiny    (   jednoduchá   práca   s  nákresmi )   a  orientáciu  v   čase  ( plynutie  kalendárneho 

a školského  roka, významné sviatky  počas  roka,  tradície a i.). Na ne nadväzuje  rozprávanie  

o  doprave , o   pamätihodnostiach.   Osobitá   pozornosť  sa   venuje   pozorovaniu, skúmaniu 

prírody , jej zložiek, ale  rovnako aj pamiatok v okolitej  krajine. ilustráciami.  Mapy   použité  

 v 3. ročníku sú  zamerané  a prispôsobené  vyučovaniu  vlastivedy. Každý   zemepisný názov  

z textu nájdu žiaci na mape, obrázku aj kresbe. Používajú  sa veľmi jednoduché mapy, ktoré pri  

ústnom , či  písomnom  preverovaní  vedomostí  pomáhajú  žiakom  (nič  sa  neučia naspamäť).  

Základ tvorí „Čítanie mapy – prstom po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa obrázkov. 
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Vo  vyučovacom  predmete  vlastiveda sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová  dotácia o 0,5 hodinu 

týždenne. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

 orientácia na mape a čítanie z mapy, 

 oboznámenie sa s tradíciami, folklórom a tradičnými remeslami v obci, 

 vybrané témy realizovať formou pozorovania v rôznych ročných obdobiach mimo 

triedy. 

2. CIELE  PREDMETU 

Žiaci:   

 skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú, 

 porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé 

prvky – časti svojej obce, 

 orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov, 

 rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej 

obci, doma i v škole, 

 použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností, 

 identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek, 

 rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni), 

 ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky, 

mestá a iné, 

 opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich 

bezprostredného okolia, 

 prerozprávajú obsah povesti podľa výberu, 

 porozprávajú o významných historických udalostiach, 

 vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií 

 vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska, 

 porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou. 

 

3. VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD 

Vzdelávací  štandard  nepredstavuje  iba  súhrn  katalógov,  ktoré  stanovujú  výkony  a obsah 

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

príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. Vzdelávací štandard 

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

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

odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami.  K vymedzeným 

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

vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa jednotlivých 

tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného obsahu.  Vzdelávací štandard z 

vlastivedy ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na tie 

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

objavovanie lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia.  
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Moja obec 

 

Výkonový  štandard 

 

Obsahový  štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

 napísať presný názov svojej obce (presnú  

adresu školy a bydliska),  

 zaradiť obec, kde býva, medzi mestá alebo  

dediny, 

 určiť smer na sever podľa poludňajšieho  

tieňa a identifikovať svetové strany v krajine,   

 orientovať sa v okolí školy a bydliska 

pomocou svetových strán a významných 

objektov v miestnej krajine,  

 porozprávať vlastnými slovami cestu do školy 

alebo zo školy domov,   

 opísať svoju obec (napr. aké domy, ulice –  

pozná,možno aj vymenovať blízku rieka, 

park a iné),  

 zhotoviť jednoduchý nákres okolia školy  

a bydliska, 

 ukázať na mape Slovenska svoju obec, 

 identifikovať na mape Slovenska pohoria, 

nížiny,rieky a cesty (podľa farieb), 

 opísať spôsob života obyvateľov obce – iné  

v meste,iné na dedine,  

 ako sa starať o svoje okolie,ako tráviť voľný 

čas,  

 charakterizovať zmeny vo svojej obci (v 

prírode) na jeseň a použiť pri tom vlastné 

pozorovania i skúsenosti (dĺžka dňa a iné),  

 porozprávať, ako si ľudia pripomínajú svojich 

predkov a priateľov (Pamiatka zosnulých) na 

jeseň,   

 zostrojiť časovú priamku vlastnej rodiny a 

rodinných príslušníkov, 

 charakterizovať zmeny vo svojej obci v zime 

(vlastné pozorovania), 

 vlastnými slovami porozprávať o sviatočných 

dňoch v obci na rozhraní kalendárnych rokov 

(Vianoce, Silvester, Nový rok, Traja králi), 

 opísať druhy dopravy v obci (zopakovať si 

bezpečnosť na cestách), 

 opísať podľa náčrtu cestu do stredu obce 

(mesta, dediny), 

 určiť dve historické pamiatky vo svojej obci, 

 prerozprávať jednu povesť, pieseň, či báseň, 

ktorá sa viaže k obci alebo jej okoliu,  

 určiť, aké významné kultúrne a športové 

podujatie sa v obci konajú, 

 moja obec, miestna krajina, okolie 

školy, bydliska smer na sever 

(podľa poludňajšieho tieňa), 

 svetové strany cesta do školy a 

bezpečnostné pravidlá pri ceste do 

školy 

 znaky jesene, zmeny v prírode a 

dĺžky dňa a noci, 

  zber úrody, príprava živočíchov na 

zimu  

 predkovia, dedina alebo mesto (aj s 

opisom) a jej obyvatelia  

 znaky zimy, starostlivosť o zver v 

prírode zimné sviatky, 

 pamätihodnosti významní rodáci,  

 zmienky o obci a jej okolí v 

povestiach, piesňach,  

 známe udalosti v obci, historické 

pamiatky v obci znaky jari, 

 zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, 

  jarné práce veľkonočné sviatky a 

tradície,  

 plán, mapa danej krajiny znaky leta,  

 zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci,  

 dozrievanie novej úrody,  

 starostlivosť živočíchov o mláďatá,  

 oddych a rekreácia počas letných 

prázdnin, 

  starostlivosť o zdravie a 

bezpečnostné pravidlá počas 

letných aktivít časová priamka 

(vizualizácia času) 
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4. ročník 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodiny týždenne,  132 hodín ročne / 1 hodina = 33 hodín ročne 

Spolu 165 hodín 

Ročník štvrtý 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na 

budovanie základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti 

(ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov 

reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie 

súvislostí a vzťahov). Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby 

získavali nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s 

propedeutickými postupmi prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i 

divergentných úloh, aby 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. Obsah vzdelávania je spracovaný na 

kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa 

vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už 

osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež kladie dôraz na rozvoj žiackych 

schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových 

matematických vedomostí u žiakov musí učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a 

 charakterizovať zmeny v prírode na jar a 

použiť pri tom vlastné  pozorovania a 

skúsenosti (zmeny v prírode, dĺžka dňa),  

opísať činnosti ľudí na jar, 

  porozprávať o veľkonočných tradíciách v 

obci, 

 identifikovať zmeny v prírode počas leta a 

rozprávať o oddychu a rekreácii počas letných 

prázdnin,  

  vyhľadať informácie o svojej obci na 

internete a iných médiách, 

 interpretovať obrazový materiál o obci a jej 

obyvateľoch. 
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experimentovania v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť 

otázky, odhadnúť výsledky i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre 

žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako 

nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života. Vzhľadom na charakter predmetu 

je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania tematických celkov rovnako 

ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny v rámci ročníkov. 

 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:  

 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde,  

 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje 

vzdelávací štandard,  

 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,  

 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,  

 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,  

 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,  

 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie 

špecifikované vo vzdelávacom štandarde,  

 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km).  

 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života 

(vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),  

 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,  

 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,  

 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),  

 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti. 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodiu. 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích oblastiach: 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti, 

 písomne sčítať dve, tri a viac  prirodzených čísel,  

 vyriešiť jednoduché rovnice, 

 vyriešiť jednoduché a zložené slovné úlohy. 

 

Násobenie a delenie prirodzených čísel 

 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100 spamäti, 

 vynásobiť a vydeliť prirodzené číslo 10, 100 a 1000, 

 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie v obore násobilky, 

 vyriešiť jednoduché a zložené slovné úlohy na násobenie a delenie čísel. 
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Geometria a meranie 

 upevňovať návyky v rysovaní, 

 rozvíjať  presnosť v rysovaní, 

 premeniť jednotky dĺžky, 

 identifikovať a pomenovať mnohouholník, jeho vrcholy, strany, uhlopriečky... 

 rozlíšiť, pomenovať kruh a kružnicu, určiť, vyznačiť a pomenovať v kružnici (kruhu) stred, 

polomer, priemer,  

 narysovať kružnicu (kruh) pomocou kružidla.  

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase, tabuľke alebo v stĺpcovom grafe, 

 vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou, primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti, 

 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie v obore do 

10 000.  

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 aktívne v komunikácii používať pojmy 

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel,  

 sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti,  

 pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

sčítania, rozlíšiť párne a nepárne čísla, 

 písomne sčítať dve prirodzené čísla 

(algoritmus písomného sčítania),  

 písomne odčítať dve prirodzené čísla 

(algoritmus písomného odčítania), 

 písomne sčítať tri a viac prirodzených čísel,  

 sčítať a odčítať prirodzené čísla s využitím 

kalkulačky, 

 vyriešiť jednoduché úlohy na sčítanie 

(odčítanie) so zátvorkami, 

 vyriešiť jednoduché rovnice,  

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie,  

 vyriešiť zložené slovné úlohy, 

 sformulovať text slovnej úlohy k 

numerickému príkladu,  

 vyriešiť slovné úlohy s využitím zaokrúhlenia 

prirodzených čísel,  

 odhadnúť výsledok úlohy,  

 vyriešiť primerané slovné úlohy s 

neprázdnym prienikom,  

 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade 

potreby jednotlivé elementy postupu riešenia,  

 zmatematizovať primerané reálne situácie. 

 

 sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, 

rozdiel  

 pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a 

odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok 

  pričítanie celej desiatky, stovky, tisícky k 

trojcifernému (štvorcifernému) číslu 

 odčítanie jednociferného čísla, celej 

desiatky, stovky, tisícky od trojciferného 

(štvorciferného) čísla  

 komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni)  

 algoritmus písomného sčítania a odčítania 

dvoch prirodzených čísel bez prechodu i s 

prechodom cez základ 10  

 sčítanie troch a viacerých prirodzených 

čísel  

 sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky 

zátvorky, význam zátvoriek, počítanie 

úloh so zátvorkami  

 sčítanie a odčítanie so zátvorkami rovnice 

(na propedeutickej úrovni)  

 jednoduché slovné úlohy na sčítanie: určiť 

súčet, ak sú dané sčítance zväčšiť dané 

číslo o niekoľko jednotiek  
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 jednoduché slovné úlohy na odčítanie: 

určiť rozdiel dvoch čísel zmenšiť dané 

číslo o niekoľko jednotiek porovnať 

rozdielom  

 zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a – b 

– c, a – (b + c), (a + b) – c, a + (a + b), a + 

(a – b)  

 odhad, približne, presne slovné úlohy s 

neprázdnym prienikom 

 elementy postupu riešenia slovnej úlohy: 

čítanie textu slovnej úlohy s 

porozumením, zápis, grafické znázornenie 

slovnej úlohy, formulácia a vyriešenie 

matematickej úlohy, kontrola správnosti 

riešenia, odpoveď 

  matematizácia reálnej situácie 

 

Násobenie a delenie prirodzených čísel 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore 

násobilky do 100 spamäti, 

 aktívne v komunikácii používať pojmy 

činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel,  

 zväčšiť (zmenšiť) dané číslo niekoľkokrát, 

 pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

násobenia, 

 vynásobiť a vydeliť prirodzené číslo 10, 100 

a 1000, 

 vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a 

delenie v obore násobilky, 

 vyriešiť jednoduché úlohy na násobenie 

(delenie) so zátvorkami,  

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

násobenie a delenie prirodzených čísel v 

obore násobilky do 100, 

 vytvoriť slovné úlohy k danému 

numerickému príkladu na násobenie a delenie 

v obore násobilky do 100,  

 vyriešiť slovné úlohy na priamu úmernosť, 

 vyriešiť zložené slovné úlohy, 

 zmatematizovať primerané reálne situácie, 

 pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade 

potreby jednotlivé elementy postupu riešenia, 

 znázorniť na primeranom geometrickom 

modeli danú časť celku (polovicu, tretinu, 

štvrtinu, ...). 

 

 násobenie a delenie použitím 

zautomatizovaného spoja činiteľ, súčin, 

delenec, deliteľ, podiel 

 niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej 

 komutatívnosť ako vlastnosť násobenia 

(na propedeutickej úrovni)  

 násobenie a delenie číslami 10, 100 a 1000 

 rovnica (na propedeutickej úrovni)  

 okrúhle zátvorky, význam zátvoriek 

 počítanie úloh so zátvorkami  

 jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet 

viacerých rovnakých sčítancov  

 zväčšiť dané čísla niekoľkokrát  

 rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako 

veľkých častí (delenie na rovnaké časti) 

 rozdeliť dané číslo na čísla danej veľkosti 

(delenie podľa obsahu)  

 zmenšiť dané číslo niekoľkokrát  

 porovnať podielom  

 priama úmernosť (na propedeutickej 

úrovni)  

 zložené slovné úlohy typu: a + a . b, a + a 

: b, a . b + c, a . b + c . d  

 matematizácia reálnej situácie  
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 elementy postupu riešenia slovnej úlohy: 

čítanie textu slovnej úlohy, s 

porozumením, zápis, grafické znázornenie 

slovnej úlohy, formulácia a vyriešenie 

matematickej úlohy, kontrola správnosti 

riešenia, odpoveď  

 geometrické modely zlomkov: úsečkový 

model, kruhový model, obdĺžnikový 

model (na propedeutickej úrovni) 

Geometria a meranie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané), 

 identifikovať a pomenovať mnohouholník 

(štvoruholník, päťuholník, ...),  

 vymenovať vrcholy a strany mnohouholníka 

(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, 

štvoruholníka, päťuholníka, ...) 

 označiť vrcholy mnohouholníka 

(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, 

štvoruholníka, päťuholníka, ...), vyznačiť 

protiľahlé i susedné strany štvorca a 

obdĺžnika,  

 v štvorci a obdĺžniku vyznačiť uhlopriečky,  

 popísať vlastnosti rovinných geometrických 

útvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik),  

 rozlíšiť, pomenovať kruh a kružnicu,  

 určiť, vyznačiť a pomenovať v kružnici 

(kruhu) stred, polomer, priemer,  

 narysovať kružnicu (kruh) pomocou kružidla,  

 odmerať dĺžky strán trojuholníka, štvorca, 

obdĺžnika (s presnosťou na milimetre),  

 narysovať trojuholník a pomenovať jeho 

vrcholy,  

 určiť súčet dvoch a viacerých úsečiek 

graficky a numericky,  

 určiť rozdiel dvoch úsečiek graficky a 

numericky,  

 určiť násobok úsečky graficky a numericky,  

 vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a 

obdĺžnika ako súčet dĺžok strán,  

 vytvoriť z kociek rôzne stavby podľa plánu,  

 vytvoriť a slovne opísať vlastnú stavbu z 

kociek,  

 nakresliť plán stavby z kociek. 

 

 premena jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, 

km)  

 zmiešané jednotky dĺžky  

 premena zmiešaných jednotiek dĺžky 

  mnohouholník, označenie 

mnohouholníka (ABCD, ABCDE,...)  

 vrchol a strana trojuholníka, štvorca, 

obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka, 

označenie vrcholov mnohouholníka 

veľkými tlačenými písmenami 

 protiľahlé a susedné strany  

 uhlopriečka  

 vlastnosti rovinných geometrických 

útvarov: počet strán, počet vrcholov, 

dĺžky susedných a protiľahlých strán  

 kruh, kružnica, kružidlo  

 časti kružnice (kruhu) a ich označovanie: 

polomer (r), priemer (d, ø), stred (S) 

 rysovanie kružnice (kruhu): s 

ľubovoľným stredom a ľubovoľným 

polomerom s daným stredom a 

ľubovoľným polomerom s daným stredom 

a daným polomerom 

 dĺžka strany trojuholníka, štvorca a 

obdĺžnika  

 rysovanie ľubovoľného trojuholníka 

 rysovanie trojuholníka, ak sú dané dĺžky 

jeho strán  

 súčet, rozdiel dĺžok úsečiek; násobok 

dĺžky úsečky  

 obvod štvorca, obdĺžnika a trojuholníka 

(na propedeutickej úrovni) ako súčet 

dĺžok strán 
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Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vytvoriť pravdivé (nepravdivé) tvrdenie, 

 zdôvodniť pravdivosť (nepravdivosť) 

tvrdenia,  

 vytvoriť zložené výroky a rozhodnúť o ich 

pravdivosti (nepravdivosti),  

 vyriešiť slovné úlohy na výrokovú logiku, 

 vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na 

sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 10 

000,  

 vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou 

motiváciou,  

 zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje 

rôznymi spôsobmi,  

 z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku,  

 popísať časti tabuľky, orientovať sa v 

tabuľke,  

 doplniť do tabuľky chýbajúce údaje,  

 orientovať sa v stĺpcovom grafe,  

 dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového 

grafu,  

 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v tabuľke alebo v stĺpcovom 

grafe, 

 vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v čase, vyriešiť primerané úlohy z 

oblasti finančnej gramotnosti. 

 

 zdôvodnenie rozhodnutia o pravdivosti 

(nepravdivosti) tvrdenia  

 zložené výroky s použitím spojok a, i, aj, 

tiež, zároveň, alebo (na propedeutickej 

úrovni)  

 pravdivosť (nepravdivosť) zloženého 

výroku (na propedeutickej úrovni)  

 slovné úlohy na výrokovú logiku  

 nepriamo sformulované úlohy  

 slovné úlohy s kombinatorickou 

motiváciou (na úrovni manipulácie a 

znázorňovania)  

 časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj stĺpcový 

graf, údaje v stĺpcovom grafe, legenda 

  aplikačné úlohy  

 numerické a slovné úlohy z oblasti 

finančnej gramotnosti 
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Rámcový učebný plán ISCED 2 – intaktní žiaci 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník  

ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP   

Jazyk 

a komunikácia  

Slovenský 

jazyk 

a literatúra  

5 0,5 5  4 1 5    

Prvý cudzí 

jazyk 
3 1 3 1 3  3    

Konverzácia 

v anglickom 

jazyku 

       2   

Ruský jazyk      2     

Matematika 

a práca 

s informáciami  

Matematika 4 1,5 4 1 4 1 4 1   

Informatika 1  1  1  1    

Človek 

a príroda  

Fyzika   2  1  2    

Chémia     2  2    

Biológia 2  1 0,5 2  1    

Človek 

a spoločnosť  

Dejepis 1  1 0,5 1  1    

Geografia 2  1 1 1  1 0,5*   

Občianska 

náuka 
  1  1  1    

Človek 

a hodnoty  

Etická 

výchova 

/Náboženská 

výchova 

1  1  1  1    

Človek a svet 

práce  

Svet práce           

Technika 1  1  1  1    

Umenie 

a kultúra  

Výtvarná 

výchova 
1  1  1  1    

Hudobná 

výchova 
1  1  1  1    

Výchova 

umením 
          

Zdravie 

a pohyb  

Telesná 

a športová 

výchova 

2  2  2  2    

RGV            

SPOLU 24 3 25 4 26 4 27 
3 + 

0,5* 
  

* časová dotácia 0,5 hodiny pre 8. ročník spojený s 9. ročníkom na hodinách GEG (spoločný obsah 

učiva). 
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5. ročník 

Učebné  osnovy 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

3 hodiny týždenne,  99 hodín ročne / 1 hodina = 33 hodín ročne 

Spolu 132 hodín 

Ročník piaty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet anglický jazyk jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne 

s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a 

literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie cudzích 

jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní 

kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených 

kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup.  Komunikácia v cudzích 

jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 

porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v 

primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) označenie úrovne 

A1 je používateľ základného jazyka. Komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu v prvom cudzom 

jazyku, t. j. v anglickom jazyku na konci 5. ročníka ZŠ. Charakteristika ovládania anglického 

jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: 

 

 

 

 

 

2. CIELE PREDMETU   

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať 

do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a vety dokáže používať. Dokáže predstaviť 

seba aj iných a 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 (SERR, 2013, s. 26).  
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Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval 

vymedzeným spôsobom, 

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text, 

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele.  

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk sa navyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu žiakov hlavne v oblasti 

komunikačných jazykových činností a stratégií. 

3.  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:  

 uvedomelo získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 uvedomovať si a používať  stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjaťkomunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať ich s 

poznaným, systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  
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 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja,  

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

 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.  

3.2.1  Jazykové kompetencie  

Žiak dokáže:  

 používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu,  

 používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,  

 používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré 

sú súčasťou osvojeného repertoáru,  

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi 

pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa,  

 odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia,  

 vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, 2013, s. 111 

– 119). 

3.2.2 Sociolingválne kompetencie  

Žiak dokáže:  

 nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, 

ospravedlniť sa atď. (SERR, 2013, s. 123). 

3.2.3 Pragmatické kompetencie  

Žiak dokáže:  

 spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  

 zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s 

mnohými pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na 
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artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, 2013, s. 

127, 131). 

4.  VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie. 

Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami 

jazyka. Prehľad všetkých kompetencií s funkciami, interakčními schémami, jazykovou, 

diskurznou a interkultúrnou dimenziou je uvedený na stránke Štátneho pedagogického ústavu. 

Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde sú nepovinné a 

dotvárajú kontext na rozvíjanie kompetencií a využívanie funkcií jazyka.   

Tematické okruhy  a slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné.  Vybraná odporúčaná 

lexika je uvedená na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu. 

Výkonový štandard 

Počúvanie s porozumením 

Žiak dokáže:  

 sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť význam,  

 porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa 

jednoduchými orientačnými pokynmi,  

 porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, 

konkrétnych potrieb  

Čítanie s porozumením 

Žiak dokáže:  

 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, 

vyhľadať známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť 

späť,  

 porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach,  

 rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých nápisoch,  

 získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych 

jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu,  

 riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými   orientačnými pokynmi  

Písomný prejav 

Žiak dokáže:  

 napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

 vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa, telefón a podobne,  

 napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo 

robia, v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť 

Ústny prejav – dialóg 

Žiak dokáže:   
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 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho 

opakovania reči, preformulovania a spresnení,  

 porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne 

a pomaly,  

 používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, ako 

sa má,  

 predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú,  

 rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché 

informácie  

Ústny prejav – monológ  

Žiak dokáže:  

 vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach,  

 opísať seba, čo robí, kde žije  

 

Obsahový štandard 

Kompetencie Funkcie (Interakčné schémy) Jazyková dimenzia 

1. Nadviazať 

kontakt v 

súlade s 

komunikačnou 

situáciou 

 Upútať pozornosť (Excuse me, please. Sorry.) 

 Pozdraviť (Hello. Hi, how are you today? Good 

morning, how are you doing? ) 

 Odpovedať na pozdrav (Fine, thanks. I am well, 

and you?  ) 

 Poďakovať sa a vyjadriť uznanie (That’s very 

kind of you. You are welcome. Not at all. No 

problem.) 

 Rozlúčiť sa (See you. Have a nice day/weekend.) 

Slovosled vo vetách v 

prítomnom 

jednoduchom a 

priebehovom čase, 

tvorba otázky, 

odpovede, záporu.  

2. Vypočuť si a 

podať 

informácie 

 Informovať sa (Are you a student? Is there a 

bank near here? How many brothers have you 

got? How can I get to the bank, please? Where is 

the bank? How much does it cost? Were you at 

the cinema yesterday? What´s the time?) 

 Potvrdiť a trvať na niečom ( Yes, I do. No, I, 

don´t. Yes, I am. No, I am not. Yes, there is/there 

are. No, there are not/there is not. I want/I don´t 

want.) 

 Začleniť informáciu (Martin is my brother. It is 

not mine. I live in Bratislava. She lives in that 

street. My sister’s name is Audrey.) 

 Odpovedať na požadavky (Yes, of course. No, I 

am sorry. Yes, I do. No, I don´t. The bus leaves 

at ten o´clock.) 

Časovanie pomocného 

slovesa to be, have got a 

základných 

plnovýznamových 

slovies v jednoduchom 

prítomnom čase, tvorba 

otázky, odpovede a 

záporu.  

Opytovacie zámená 

who, where, why, what, 

when, which, how, how 

much/how many. 

 Privlastňovacie 

prídavné mená a 

zámená. 
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3. Vybrať si z 

ponúkaných 

možností 

 Identifikovať (John´s working in France now. 

It´s raining again. The train ticket is 30 pounds. 

The school is on the left.) 

 Opísať (She´s tall. She´s very friendly. She´s got 

long hair. She´s wearing a blue dress. Edwin is a 

really good friend. It´s got a long tail.) 

Neurčitý a určitý člen. 

Základné číslovky 30 - 

100.  

Intenzifikátory really, 

very.  

Prítomný priebehový 

čas základných 

plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky, 

odpovede, záporu a 

rozkazu. 

4. Vyjadriť 

názor 

 Vyjadriť názor ( This house is bigger than our 

house. That dress is nice. ) 

 Vyjadriť súhlas (Yes. That’s a good idea.) 

 Vyjadriť nesúhlas ( No, I don’t. No, I don’t like 

it) 

Pravidelné stupňovanie 

krátkych prídavných 

mien. 

5. Vyjadriť 

vôľu 

 Vyjadriť želania ( I want to live with my parents. 

I need a large room.) 

 Vyjadriť plány (What are your plans? Are you 

going out tonight? We are meeting on Sunday. 

We are going to sing.) 

Sloveso want + 

neurčitok.  

Sloveso need + 

podstatné meno. 

 Vyjadrenie budúceho 

deja pomocou to be 

going to. 

6. Vyjadriť 

schopnosť 

 Vyjadriť vedomosti ( I can speak French.) 

 Vyjadriť neznalosť (I can’t speak German.) 

 Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnost (He 

can swim very well. I can swim, but not very well. 

He plays football and his sister goes dancing) 

Časovanie modálneho 

slovesa can, could, 

tvorba otázky, odpovede 

a záporu.  

Spojky and, but, 

because.  

7. Vyjadriť 

pocity 

 Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie (I’m really 

happy. I’m glad. It’s wonderful! Great! 

Fantastic! She likes her new red bike. You’re 

lucky.) 

 Vyjadriť smútok, skľúčenosť (It is very sad. 

What a pity! ) 

Prídavné mená miery, 

farby a kvality v 

základnom tvare. 

8. Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

 Zistiť spokojnosť/nespokojnost (What’s the 

matter? What happened? Do you like the food? 

Did you like the party?) 

Jednoduchý minulý čas 

pravidelných slovies, 

tvorba otázky, odpovede 

a záporu.  

Wh- otázky.  

9. Predstaviť 

záľuby a vkus 

 Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam 

(What do you like (doing)? I love/like English. I 

like reading because it’s interesting. My brother 

Like/love/hate + sloveso 

+ ing.  
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plays computer games. I always go shopping on 

Saturdays. I´d like a cake.) 

 Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád (I don’t 

like it (very much).) 

Príslovky sometimes, 

never, always, 

yeasterday.  

Väzba I´d like. 

11. Stanoviť, 

oznámiť a 

zaujať postoj k 

pravidlám 

alebo 

povinnostiam  

 Vyjadriť príkaz/zákaz (Go home. Go away! 

Don´t talk to the driver.) 

 Žiadať o povolenie a súhlas  (Could/Can I go 

now? Could I use your phone.) 

 Dať súhlas (Yes, OK. Sure, no problem.) 

Modálne slovesá can, 

could, tvorba otázky a 

záporu.  

12. Reagovať 

na porušenie 

pravidiel alebo 

nesplnenie 

povinností 

 Ospravedlniť (sa) ( I’m sorry. I was ill yesterday. 

I couldn´t come to school. Sorry for/about that. 

Excuse me.) 

Minulý jednoduchý čas 

slovies to be, to have.  

14. Dať ponuku 

a reagovať na 

ňu  

 Žiadať niekoho o niečo (Give me some coins, 

please. Speak slowly, please. Can you repeat 

that?) 

 Odpovedať na žiadosť (Oh, yes. Of course. No, 

I’m sorry. I’m afraid can’t because...) 

 Ponúknuť pomoc (Can I help you with your 

bag?) 

 Odpovedať na návrh (OK. Oh, thank you. Yes, 

please. That’s very kind of you. No, thanks very 

much.) 

Vyjadrenie množstva 

pomocou any, some, a 

lot of. 

Zdvorilé ponuky s 

pomocou can/could.  

17. Reagovať 

pri prvom 

stretnutí 

 Predstaviť niekoho (This is my very good friend 

Jane. She’s English. Can I introduce you to my 

mother?) 

 Predstaviť sa (My name´s Tina Jones. I’m from 

the USA. I´m American.) 

 Reagovať na predstavenie niekoho (How do you 

do? Nice to meet you. How are you? Fine, 

thanks. And you? )  

 Privítať (Come in.) 

Prítomný jednoduchý 

čas plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky, 

odpovede, rozkazu a 

záporu. 

18. 

Korešpondovať 

 Začať list (Dear Mary, Hello/Hi, Mary. How are 

you? Thank you for your letter. Did you like your 

holiday?) 

 Ukončiť list (Bye, Love, See you soon, All the 

best) 

Minulý jednoduchý čas 

nepravidených 

plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky, 

odpovede, záporu. 

19. 

Telefonovať 

 Začať rozhovor (Hello. Hi, Mr. King, it´s Mary. 

Hold on… Is that Liz? Can I speak to Jo, 

please?) 

 Udržiavať rozhovor (Just a minute/a moment. 

It´s better to call tomorrow.) 

 Ukončiť rozhovor (See you on Sunday. Bye. All 

right. Goodbye.) 

Nepravidelné 

stupňovanie prídavných 

mien good, bad.  
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Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodiny týždenne,  132 hodín ročne / 1,5 hodín týždenne = 49,5 

hodín ročne, spolu 181,5 hodín 

Ročník piaty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je prioritne zameraný na budovanie základov 

matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, 

postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), 

zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a 

vzťahov).  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku, s výrazným 

zastúpením propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby 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. 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. Obsah vzdelávania je spracovaný na 

kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa 

vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už 

osvojených poznatkov. Výučba sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, 

predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť 

preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny 

v rámci ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim vzdelávacím štandardom sú v tomto štandarde 

upravené a presunuté niektoré tematické celky. Preto je nutné na každej škole prispôsobiť poradie 

tematických celkov a ich rozloženie do ročníkov tak, aby všetci žiaci do skončenia ZŠ 

absolvovali celý vzdelávací štandard uvedený v tomto dokumente. Poradie tematických celkov 

v ročníku nie je týmto dokumentom určené. Podľa potrieb žiakov je vhodné sa k učivu viackrát 

vracať. Žiaci daného ročníka by mali ovládať výkonový a obsahový štandard školského 



 61 

vzdelávacieho programu predchádzajúcich ročníkov, preto je tiež potrebné minimálne na úvod 

každého ročníka a vždy, keď je to podľa učiteľa potrebné, zaradiť primerané opakovanie učiva. 

 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci : 

 získajú schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote,  

 rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie,  

 argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému,  

 spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok,  

 čítajú s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé 

texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia matematizovať reálnu 

situáciu a interpretovať výsledok,  

 vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných zdrojov 

vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami,  

 osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde,  

 rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym 

a samostatným učením sa. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 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, 

 poznať základné rímske číslice a čísla, 

 prečítať letopočet zapísaný rímskymi 

číslicami, 

 

 prirodzené číslo, cifra, číslica  

 rád číslice, zápis prirodzeného čísla, 

stovky, tisíce, desaťtisíce, ..., susedné 

čísla, párne, nepárne čísla  

 číselná os, vzdialenosť na číselnej osi 

  znaky <, >, =, usporiadanie vzostupné a 

zostupné, zaokrúhľovanie nadol, nahor a 

zaokrúhľovanie na jednotky, desiatky, ... 

  rímske číslice I, V, X, L, C, D, M  

 tabuľka, diagram, graf  

 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,  
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 vyriešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých 

sa vyskytujú ako podnet dáta (tabuľky, 

diagramy, mapy, schémy). 

- súvis s prirodzenými číslami 

 propedeutika zlomkov (zlomok ako časť 

celku), 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 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,  

 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). 

 

 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. 

Geometria a meranie 
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Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 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 , mm2 v štvorcovej 

sieti. 

Súmernosť v rovine (osová a stredová) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s 

ktorým je osovo súmerný podľa danej osi,  

 identifikovať rovinné geometrické útvary 

súmerné podľa osi,  

 

 súmernosť a zhodnosť geometrických 

útvarov, stred súmernosti, stredová 

súmernosť, os súmernosti, osová 

súmernosť, útvary osovo a stredovo 

súmerné, vzor, obraz,  
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 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. 

 konštrukcia rovinného geometrického 

útvaru v osovej a stredovej súmernosti. 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 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. 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1,5 hodiny 

týždenne. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích 

oblastiach:  

 rozvíjať u žiakov matematické kompetencie na využívanie získaných vedomosti a zručnosti 

na riešenie slovných úloh a problémov z reálneho praktického života,  

 rozvíjať u žiakov logické, kritické, algoritmické myslenie a ich tvorivosť,  

 rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením a čitateľskú gramotnosť,  
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 vedieť riešiť úlohy z reálneho života zadané formou tabuľky a diagramu, vedieť čítať tabuľky 

a diagramy.  

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne:  

  

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

 Dotvorenie správnej interpretácie zaokrúhleného čísla nahor, nadol. 

 Ďalšie rozvíjanie nazerania žiakov na vzťah reality a matematiky prostredníctvom lepšej     

orientácie žiakov medzi veľkými číslami. 

 Neúplná číselná os, doplniť čísla na neúplnej číselnej osi, na teplomeroch rôzneho druhu. 

 Poznať  a vedieť zapísať aj väčšie rímske čísla, vytvárať a lúštiť chronogramy. 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

 Ďalšie rozvíjanie nazerania žiakov na vzťah reality a matematiky prostredníctvom lepšej 

orientácie žiakov medzi veľkými číslami. 

 Bližšie zoznámenie sa s princípom práce kalkulačiek a hlbšie zamyslenie sa nad poradím 

počtových výkonov v kontexte so skúmaním ich vlastností (komutatívnosť, 

asociatívnosť, distributívnosť) a pri ich využívaní pre racionálnejší postup počítania. 

 Rozvíjanie schopnosti žiakov odhadnúť výsledok počtového výkonu, ako metódy skúšky 

približnej presnosti výpočtu. 

 Rozvíjanie logického myslenia žiakov. 

 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel nielen pod sebou ale aj v riadku. 

 Použiť kalkulačku v počítači ako integrovanú súčasť  PC pri riešení slovných úloh. 

 Riešiť zložitejšie slovné úlohy zamerané na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie prirodzených 

čísel. 

Geometria a meranie 

 Získanie skúseností s rovinnými a priestorovými útvarmi. 

 Rozvoj priestorovej orientácie, predstavy celého útvaru a jeho častí. 

 Rozvíjanie schopnosti stanovenia polohy stavieb a telies. 

 Rozvíjať presnosť pri meraniach, úhľadnosť pri rysovaniach a rozvoj jemnej motoriky 

rúk. 

 Označovať geometrické útvary: bod, priamka, polpriamka, úsečka, trojuholník, štvorec, obdĺžnik, 

kružnica, kruh pomocou matematických symbolov. 

 Označovať rovnobežnosť, rôznobežnosť a kolmosť pomocou matematických symbolov. 

 Odvodiť a zapísať vzorce pre obvod a obsah štvorca a obdĺžnika. 

 Vytvárať z kociek zložitejšie stavby a telesá a zapísať ich kódovanie. 

Súmernosť v rovine (osová a stredová) 

 Čítať a zapísať zobrazenia osová a stredová súmernosť pomocou matematických symbolov. 

 Zostrojiť obrazy nepravidelných útvarov v osovej a stredovej súmernosti. 

 Hľadať a zostrojiť stred a os/osi súmernosti pri rôznych geometrických útvaroch, mozaikách, 

ornamentoch a pod. 

 Vyhľadať osovo a stredovo súmerné  tlačené písmená abecedy. 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

 Rozvíjanie pozorovacej a analytickej schopnosti. 

 Rozvíjanie štatistického a pravdepodobnostného nazerania žiakov. 

 Vytvoriť tabuľku v elektronickej podobe v MS Worde. 

 Vytvoriť rôzne typy grafov v MS Worde. 
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Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

5 h týždenne / 165 h ročne 

0,5 h týždenne / 16,5 h ročne 

Ročník piaty 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov ŠkVP 2. stupeň základnej  školy 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Podstatou predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a  

Kultúrnej  pestrosti   nielen  v rámci Európy  a sveta, ale aj  v rámci jednotlivých  sociálnych  

prostredí. Cez  pochopenie  významu  jazyka  pre národnú  kultúru  by  mali  žiaci  dospieť k  

chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. 

Predmet  slovenský  jazyk  a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je  

jedným z kľúčových  všeobecnovzdelávacích  predmetov, obsahom ktorého sú dve vzájomne  

sa dopĺňajúce zložky – jazyk a literatúra. 

Jazyková zložka predmetu zabezpečuje vzdelávanie potrebné k osvojeniu si spisovnej podoby  

materinského   jazyka,  vo  všetkých   rovinách   jazykového  systému   fonetiky ,  fonológie ,  

morfológie , lexikológie  a  syntaxe, pričom sa nezabúda  ani  na  oblasť  historického  vývinu  

a dejín jazyka. 

Literárna   zložka  vyučovacieho   predmetu   ponúka   základné  literárne   vzdelanie, ktoré   

zabezpečuje  praktickú  orientáciu   v literárnej  histórii   slovenskej i svetovej   literatúry   

a čitateľsko –  inteterpretačné  zručnosti  pri  kontakte s  literárnym textom. 

Komunikácia  a  sloh  vzdelávacieho   predmetu   sa  orientuje  na  plnohodnotné  vnímanie  

rozličných  jazykových  informácií, kultivovanú  štylizáciu  odborného i umeleckého textu,  

analýzu a kritické hodnotenie ústneho i písomného prejavu. 

Vo všetkých ročníkoch sa vyučovanie jazykovej a slohovej zložky realizuje v troch vyučovacích 

 hodinách týždenne, vyučovanie literárnej výchovy v dvoch hodinách týždenne. 

2. CIELE PREDMETU  

Cieľom  predmetu  slovenský  jazyk a literatúra  na 2. stupni základnej  školy je viesť  žiakov  

k  poznávaniu  jazyka  ako vnútorne štruktúrovaného a  uceleného systému, zameriavať sa na  

funkčné  využitie  jazykových i mimojazykových prostriedkov  v písomnom i ústnom prejave,  

rozvíjať  komunikačné  schopnosti  a návyky žiakov.  Prostredníctvom  jazyka  viesť  žiakov  
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k poznávaniu histórie vlastného národa, prehlbovať estetické cítenie žiakov, a tak im umožniť  

vnímať hodnoty literatúry. 

Cieľom  predmetu je vo všeobecnosti  rozvíjať žiakovu osobnosť v rovine poznávacej, etickej, 

estetickej a najmä komunikatívnej. 

Cieľom vyučovania literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti 

žiakov. 

Základným   princípom  osnovania  obsahu  je  rozvoj  čítania  ako  všestranného  osvojovania  

umeleckého  textu.  Dôraz  sa kladie  na  postupné  rozvíjanie  čitateľa  od  naivnej úrovne cez 

schopnosť  analyzovať umelecký text , porozumieť mu  a prenikať do znakovej podstaty textu, 

až  po schopnosť pracovať s jeho významom na vyššej individuálnej úrovni spracovania. 

Tento   princíp  usporiadania  obsahu  smeruje  k  rozvíjaniu   čitateľských  kompetencií,  resp.  

súboru  vedomostí,  zručností, hodnôt  a  postojov  zameraných  na  príjem  umeleckého textu,  

jeho analýzu a hodnotenie. 

Základnou   úlohou  literárnej   výchovy  na 2. stupni  ZŠ  je  postupný  prechod  jednotlivými  

fázami čítania: 

- čítanie s porozumením, 

- analýza štruktúry textu a identifikácia jeho významu, 

- hodnotenie textu. 

Vo  vyučovacom  predmete  slovenský  jazyk a literatúra sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová   

dotácia o 0,5 hodiny. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto  

oblastiach: 

 precvičovanie a upevňovanie učiva v téme skloňovanie podstatných a prídavných mien, 

 literárna tvorba, pokus o autorskú rozprávku, 

 práca s textom , čitateľská gramotnosť. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Čítanie s porozumením: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 dokáže z obsahového i formálneho hľadiska 

správne vybrať text a odôvodniť správnosť 

vybraného textu v konkrétnej situácii 

 dokáže na základe analýzy jednotlivých 

textov identifikovať, systematizovať a 

zovšeobecniť poznatky o slohových 

útvaroch/žánroch 

 dokáže samostatne a bez prípravy správne, 

plynule a nahlas čítať akékoľvek texty, 

ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho 

jazykovej úrovni a skúsenostiam a dokáže 

prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol 

čo najefektívnejšie pochopiť informácie 

 dokáže vysvetliť význam daných pojmov a 

určiť ich v texte 

 dokáže vyhľadať v texte explicitne a 

implicitne vyjadrené informácie vzťahujúce 

sa na danú tému a správne spojiť jednotlivé 

údaje do komplexnej informácie 

 

 vybrať text na základe znalostí 

informačných prameňov, podľa 

komunikačného zámeru a podľa danej 

situácie 

 nahlas, ticho a opakovane prečítať text 
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 dokáže na základe explicitných a 

implicitných informácií v umeleckom texte 

analyzovať dej a vyvodiť pointu 

 dokáže vybrať zaujímavú myšlienku z textu a 

odôvodniť svoj výber 

 dokáže obhájiť svoje stanovisko a ako 

argumenty použiť niektoré poznatky získané 

analýzou textu 

 dokáže vysvetliť význam daných pojmov a 

určiť ich v texte 

 dokáže na základe kontextu alebo pri 

jazykovej a štylistickej analýze textu 

odhadnúť významy lexikálnych jednotiek 

 si dokáže vybrať jazykovú príručku a overiť v 

nej význam neznámych lexikálnych jednotiek 

 dokáže prerozprávať obsah umeleckého textu 

so zachovaním časovej a logickej postupnosti 

 dokáže vyjadriť názor na prečítaný text, jasne 

sformulovať svoj čitateľský zážitok 

 dokáže rozlíšiť jednotlivé časti vonkajšej 

kompozície textu a vyjadriť ich pri hlasnom 

čítaní 

 dokáže identifikovať znaky vonkajšej 

kompozície jednotlivých slohových 

útvarov/žánrov 

 dokáže posúdiť časovú a logickú nadväznosť 

udalostí v príbehu, resp. informácií v texte 

 pri hlasnom čítaní rešpektuje prostriedky 

nadväznosti: prestávka, dôraz, interpunkčné 

znamienka a typ písma (napr. kurzíva, tučné) 

 dokáže určiť vzory podstatných a prídavných 

mien a svoje tvrdenie zdôvodniť 

 dokáže samostatne roztriediť podstatné a 

prídavné mená podľa gramatického rodu 

 dokáže vysvetliť úlohu slovies v rozprávaní, 

prídavných a podstatných mien v opise 

 dokáže vysvetliť dôležitosť gramatickej 

zhody medzi prídavnými a podstatnými 

menami pre porozumenie textu 

 dokáže vysvetliť význam jednotlivých 

stupňov prídavných mien v texte 

 po predchádzajúcej príprave a s pomocou 

učiteľa rešpektuje pri hlasnom čítaní niektoré 

prostriedky nadväznosti 

 dokáže s pomocou učiteľa vymenovať 

jednotlivé vzory podstatných a prídavných 

mien 

 dokáže s pomocou učiteľa roztriediť 

podstatné mená podľa gramatického rodu 

 dokáže s pomocou učiteľa v známom texte 

vysvetliť vysokú frekvenciu slovies 

v rozprávaní 

 dokáže s pomocou učiteľa stupňovať akostné 

prídavné mená 

 vyvodiť explicitné a implicitné informácie 

z vecného aj umeleckého textu 

 porozumieť významu slov v umeleckých a 

vecných textoch 

 overiť si význam slova 

 prerozprávať obsah umeleckého a vecného 

textu na základe chronologickej alebo 

logickej postupnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozoznať a pomenovať časti vonkajšej 

kompozície textu  

 rozoznať časti vnútornej kompozície textu  

 

 

 

 

 

 

 vyhľadať prvky nadväznosti medzi 

slovami a skupinami slov, ktoré vyjadrujú 

významovú a gramatickú súvislosť medzi 

vetami, odsekmi, časťami výpovedí  

 pochopiť a vysvetliť funkciu slovných 

druhov a ich gramatických kategórií v 

umeleckom a vecnom texte. 
 

 

Písanie: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie:  
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 dokáže navrhnúť tému písania, ktorá je v 

súlade s komunikačnou situáciou a cieľmi 

písania 

 dokáže na základe analýzy stanovenej 

komunikačnej situácie vybrať vhodný 

slohový útvar/žáner, ktorý zosúladí s témou 

písania a svoje rozhodnutie vie zdôvodniť 

 dokáže urobiť poznámky/konspekt v súlade s 

logikou východiskového textu 

 dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému 

rozprávanie s prvkami opisu a dodržaním 

časovej postupnosti 

 dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému 

opis pracovného postupu s dodržaním časovej 

a logickej postupnosti 

 dokáže rozlíšiť interview od bežného 

rozhovoru 

 dokáže vytvoriť, uskutočniť a zaznamenať 

interview na zadanú alebo voľnú tému 

 dokáže samostatne vytvoriť otázky v súlade s 

témou interview a logicky ich zoradiť 

 dokáže charakterizovať formálnu úpravu 

jednotlivých slohových útvarov/žánrov a 

uplatňuje ju pri písaní vlastných textov 

 dokáže prispôsobiť lexiku textu cieľu písania 

a komunikačnej situácii a pri tvorbe vlastného 

textu využíva čo najširšiu slovnú zásobu s 

ohľadom na žáner/slohový postup/štýl a cieľ 

komunikácie 

 dokáže rozlíšiť príslovie, porekadlo, 

pranostiku, prirovnanie a použiť ich vo 

vlastnom texte 

 dokáže rozlíšiť spisovné a nárečové slová a 

použiť ich vo vlastnom texte 

 dokáže rozlíšiť jednovýznamové a 

viacvýznamové slová a použiť ich vo 

vlastnom texte 

 pozná funkciu jednotlivých jazykových 

príručiek a vie si vybrať a používať vhodnú 

jazykovú príručku 

 dokáže samostatne tvoriť jednoduché vety, 

pričom dodržiava správny slovosled 

a interpunkciu 

 dokáže v rozličných informačných zdrojoch 

vyhľadať vhodné informácie, zapísať si ich a 

využiť vo vlastnom texte 

 dokáže zdôvodniť výber a použitie rozličných 

informácií z iných zdrojov  

 dokáže odlíšiť a porovnať slohové 

útvary/žánre 

 dokáže samostatne aplikovať svoje vedomosti 

o jednotlivých žánroch/útvaroch pri 

transformácii z jedného žánru do druhého vo  

svojom texte 

 dokáže skontrolovať svoj text s cieľom 

vyhľadať a opraviť chyby, pričom pri oprave 

aplikuje nadobudnuté znalosti z pravopisu, 

lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu 

 dokáže nahlas plynulo prečítať svoj text, 

pričom správne artikuluje, intonuje, 

 sformulovať cieľ a tému písomného 

prejavu 

 vybrať vhodný slohový útvar/žáner v 

súlade s cieľmi písania 

 

 

 

 

 zostaviť osnovu, koncept 

 zoradiť motívy a myšlienky podľa časovej 

a logickej postupnosti 

 prispôsobiť formálnu úpravu textu 

vybranému žánru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zosúladiť slovnú zásobu s cieľom 

komunikácie a využívať primerané 

štylistické prostriedky 

 využívať bohatstvo spisovnej a 

nespisovnej lexiky národného jazyka 

 overiť si v jazykových príručkách 

vhodnosť a správnosť použitých slov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 utvoriť jednoduché vety s rôznou 

modalitou a použiť interpunkčné 

znamienka 

 vybrať a použiť slová, vety, textové pasáže 

z rozličných informačných zdrojov 

 

 

 

 určiť rozdielnosti jednotlivých 

útvarov/žánrov 

 vytvoriť modifikovaný text 
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prispôsobuje tempo svojho prejavu 

poslucháčom 

 dokáže prijať hodnotenie druhých 

(spolužiakov a učiteľa), opraviť obsahové a 

formálne chyby s cieľom zlepšiť organizáciu 

a nadväznosť myšlienok v texte 

 dokáže napísať čistopis. 

 skontrolovať a upraviť text s cieľom 

zlepšiť štýl a opraviť gramatické chyby, 

pravopis a interpunkciu 

 upraviť text na základe spätnej väzby od 

učiteľa a spolužiakov 

 vytvoriť čistopis. 

Hovorenie: 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 dokáže sformulovať vlastný názor a použiť 

presvedčivé argumenty 

 dokáže samostatne zvoliť a sformulovať tému 

komunikácie 

 dokáže samostatne a pohotovo sformulovať 

základné myšlienky na tému komunikácie a 

zrozumiteľne ich vysloviť 

 dokáže samostatne sformulovať súvislý text 

na určenú tému 

 dokáže podľa logickej postupnosti usporiadať 

svoju výpoveď 

 dokáže použiť vhodné jazykové prostriedky v 

súlade s komunikačnou situáciou 

 dokáže v danej komunikačnej situácii použiť 

vhodný spoločenský tón v súlade s cieľom 

komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná 

komunikácia uskutočňuje 

 v komunikácii vhodne využíva zvukovú 

stránku prejavu 

 dokáže správne a spoločensky vhodne 

sformulovať otázky, aby zistil, ako 

poslucháči porozumeli jeho prejavu 

 dokáže vo vlastnom prejave vhodne využiť 

informácie získané z rôznych informačných 

zdrojov 

 dokáže v danej komunikačnej situácii 

využívať vhodné jazykové prostriedky s 

ohľadom na cieľ, obsah a adresáta 

komunikácie 

 dokáže samostatne tvoriť jednoduché vety, 

pričom dodržiava správny slovosled 

a intonáciu 

 dokáže počas komunikácie opraviť alebo 

preformulovať vety vo svojej výpovedi 

 dokáže vo svojom prejave používať správne 

tvary ohybných a neohybných slovných 

druhov 

 dokáže samostatne utvoriť logicky 

usporiadaný súvislý text 

 sa dokáže v danej komunikačnej situácii 

plynule a zrozumiteľne vyjadrovať 

 dokáže v komunikačnej situácii primerane 

gestikulovať a používať vhodnú mimiku 

 

 sformulovať vlastný názor a pomocou 

argumentov ho obhájiť 

 sformulovať tému adekvátnu 

komunikačnej situácii 

 zosúladiť jazykové prostriedky s cieľom 

komunikácie 

 zvoliť vhodný spoločenský tón 

komunikácie v súlade s jej cieľom 

a prostredím 

 zistiť pomocou kontrolných otázok, či 

ostatní porozumeli prejavu. 6. 

Rešpektovať jazykové pravidlá 

 

 vybrať slová, vety a textové pasáže a 

použiť ich vo vlastnom prejave 

 

 využívať v jazykovom prejave 

diferencovanú slovnú zásobu s ohľadom 

na komunikačnú situáciu a 

komunikačných partnerov 

 rešpektovať jazykové pravidlá.yužívať v 

jazykovom prejave diferencovanú slovnú 

zásobu s ohľadom na komunikačnú 

situáciu a komunikačných partnerov 

 

 utvoriť jednoduché vety 

 využívať vo vetách správne gramatické 

tvary slov 

 uplatňovať logickú nadväznosť 

vytvoreného textu 

 rešpektovať jazykové pravidlá 

 

 

 uplatňovať plynulosť, tempo a 

zrozumiteľnosť prejavu 

 využívať gestikuláciu a mimiku. 
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4. ĎALŠIE ODPORÚČANIA  

 Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Na druhom stupni základnej školy sa hodnotí ovládanie ortoepickej, ortografickej, lexikálnej,  

morfologickej  a čiastočne  aj  syntaktickej  normy, ďalej  úroveň  poznatkov z  jednotlivých  

jazykových  rovín  a pohotovosť  pri  práci s  jazykovými  príručkami, praktické  využívanie  

získaných   poznatkov a  jazyku  pri  tvorbe  vlastných  textov a celková  jazyková  úroveň a  

kultivovanosť jazykového prejavu žiaka v jeho písomnej i ústnej podobe. 

Pri    žiakoch   so  špecifickými   poruchami   učenia   vychádzať   z  odporúčaní   špeciálno-

pedagogického   vyšetrenia a  psychologického  vyšetrenia.  Aplikovať  individuálny  prístup  

k takýmto žiakom, zohľadňovať ich potreby nielen v škole, ale aj pri zadávaní domácich úloh  

a pripísaní diktátov,testov a slohových prác.Pri ich hodnotení sa riadiť metodickými pokynmi  

na hodnotenie žiakov so špecifickými poruchami učenia. 

Učebné zdroje 

- učebnice, schválené MŠ SR, pre jednotlivé  ročníky, 

- pracovné zošity, 

- cvičebnice, 

- jazykovedné príručky, 

- jazykovedné časopisy,  

- encyklopédie, 

- internet, 

- školská knižnica, 

- verejná knižnica, 

- zvukové nosiče (CD), 

- multimediálne nosiče (DVD), 

- didaktické hry a pomôcky. 

 

 

6. ročník 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne / 0,5 hodina = 16,5 hodín 

ročne Spolu 49,5 hodín 

Ročník šiesty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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1. CHARAKTERISTIKA 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 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,  

 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.  

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)  

 

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

riešením základných operácií s historickým časom:  

 zaraďovať historické 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. 
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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  

 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.  

 

Vo vyučovacom predmete dejepis sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 0,5 hodiny. Tieto 

vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

 identifikovať poznatky obyvateľov najstarších štátov, ktoré nám slúžia dodnes, 

 určiť hlavné znaky aténskej demokracie, 

 zdôvodniť premenu rímskej republiky na ríšu, 

 zostaviť turistického sprievodcu o divoch starovekého svet, 

 rozpoznať príčiny budovania rímskej hranice pozdĺž Dunaja, 

 objasniť fungovanie stredovekej spoločnosti na základe vazalských vzťahov,  

 zhrnúť príčiny zániku Rímskej ríše. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Obrazy starovekého sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy 

vie/dokáže 

 rozpoznať rozdiely v spôsobe obživy a života 

pravekých zberačov, lovcov a roľníkov, 

 porovnať výhody a nevýhody kamenných a 

kovových nástrojov, resp. zbraní, 

 zdôvodniť oddelenie remeselníkov od roľníkov, 

 pracovať so školskými historickými prameňmi z 

daného historického obdobia. 

 Odhaliť vzťah medzi prírodnými podmienkami 

údolí veľkých riek a vznikom prvých štátov, 

 rozlíšiť jednotlivé vrstvy spoločnosti v mestskom 

štáte 

 identifikovať poznatky obyvateľov najstarších 

štátov, ktoré nám slúžia dodnes, 

 určiť hlavné znaky aténskej demokracie, 

 

 

 

 zberač, lovec, roľník  

 kameň, meď, bronz, železo, 

oppidum 

 riečne civilizácie, deľba práce  

 mestský štát  

 polis,  

 aténska demokracia, olympijské 

hry 

 republika, cisárstvo,  

 Limes Romanus,  

 judaizmus, kresťanstvo, Biblia 

islam, Korán 
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 vymedziť hlavné znaky rímskej republiky, 

 zdôvodniť premenu rímskej republiky na ríšu, 

 rozpoznať príčiny budovania rímskej hranice 

pozdĺž Dunaja,  

 zhromaždiť informácie o prítomnosti Rimanov na 

našom území, 

 zhrnúť príčiny zániku Rímskej ríše,  

 zhodnotiť prínos antickej kultúry pre našu 

prítomnosť,  

 zostaviť turistického sprievodcu o divoch 

starovekého svet 

 pracovať so školskými historickými prameňmi z 

daného historického obdobia. 

 objasniť fungovanie stredovekej spoločnosti na 

základe vazalských vzťahov,  

 identifikovať spôsob života a obživy jednotlivých 

sociálnych vrstiev stredovekej spoločnosti,  

  vysvetliť fungovanie stredovekého mesta,  

  zdôvodniť význam kláštora pre hospodárstvo a 

kultúru,  

  pracovať so školskými historickými prameňmi z 

daného historického obdobia 

 kráľ, léno, vazal, lénny systém, 

šľachta, duchovenstvo  

 poddaní, mestské obyvateľstvo  

 hrad, dedina, mesto, kláštor, 

univerzita 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodiny týždenne,  132 hodín ročne / 1hodina týždenne , 33 

hodín ročne, spolu 165 hodín 

Ročník šiesty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je prioritne zameraný na budovanie základov 

matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, 

postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), 
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zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a 

vzťahov).  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku, s výrazným 

zastúpením propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby 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. 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. Obsah vzdelávania je spracovaný na 

kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa 

vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už 

osvojených poznatkov. Výučba sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, 

predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť 

preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny 

v rámci ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim vzdelávacím štandardom sú v tomto štandarde 

upravené a presunuté niektoré tematické celky. Preto je nutné na každej škole prispôsobiť poradie 

tematických celkov a ich rozloženie do ročníkov tak, aby všetci žiaci do skončenia ZŠ 

absolvovali celý vzdelávací štandard uvedený v tomto dokumente. Poradie tematických celkov 

v ročníku nie je týmto dokumentom určené. Podľa potrieb žiakov je vhodné sa k učivu viackrát 

vracať. Žiaci daného ročníka by mali ovládať výkonový a obsahový štandard školského 

vzdelávacieho programu predchádzajúcich ročníkov, preto je tiež potrebné minimálne na úvod 

každého ročníka a vždy, keď je to podľa učiteľa potrebné, zaradiť primerané opakovanie učiva. 

 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci 

 získajú schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote,  

 rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie,  

 argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému,  

 spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský 

pokrok,  

 čítajú s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a 

nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia 

matematizovať reálnu situáciu a interpretovať výsledok,  

 vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných 

zdrojov vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami,  

 osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené 

vo vzdelávacom štandarde,  

 rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s 

racionálnym a samostatným učením sa. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 
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Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 ovládať základné operácie v obore 

prirodzených čísel, 

 rozložiť zložené číslo na súčin menších čísel 

v obore malej a veľkej násobilky, 

 zistiť podľa dodaného návodu, či je dané číslo 

deliteľné číslami 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100, 

 rozhodnúť o správnom poradí počtových 

operácií pri riešení úloh,  vyriešiť úlohy, v 

ktorých sa nachádza viac operácií napr. 2 . 6 

+ 20 : 4 (aj na kalkulačke). 

 

 objav deliteľnosti dvoma, piatimi, 

desiatimi a stomi,  

 práca podľa návodu – kritériá deliteľnosti 

číslami 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100 

 propedeutika počítania s približnými 

(zaokrúhlenými) číslami,  

 sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a 

delenie ako navzájom opačné operácie a 

ich využitie pri riešení jednoduchých 

slovných úloh (propedeutika rovníc), 

 propedeutika výpočtu objemu kvádra a 

kocky ako súčin príslušných celočíselných 

rozmerov – prirodzených čísel, 

propedeutika jednotiek objemu: mm3, 

cm3, dm3, m3. 

Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 prečítať a zapísať desatinné čísla a určiť rád 

číslice v zápise desatinného čísla, 

 uviesť príklady použitia desatinných čísel v 

bežnom živote a pracovať s nimi v uvedenom 

kontexte,  

 správne zobraziť desatinné číslo na číselnej 

osi, 

 zistiť vzájomnú vzdialenosť desatinných čísel 

na číselnej osi,  

 porovnať, usporiadať podľa predpisu 

(zostupne, vzostupne) a zaokrúhliť podľa 

zadania desatinné číslo na celé číslo, na 

desatiny, na stotiny, na tisíciny, ..., nahor, 

nadol aj aritmeticky,  

 sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť primerané 

desatinné čísla spamäti, ostatné písomne 

alebo pomocou kalkulačky,  

 vynásobiť a vydeliť kladné desatinné čísla 

mocninami čísla 10 spamäti,  

 desatinné číslo vydeliť prirodzeným a 

správne zapísať zvyšok (aj na kalkulačke), 

 vypočítať jednoduchý aritmetický priemer 

desatinných čísel, 

 vyriešiť slovné úlohy s desatinnými číslami,  

 

 desatinné číslo, celá časť desatinného 

čísla, desatinná časť desatinného čísla, 

desatinná čiarka, desatiny, stotiny, 

tisíciny, ...,  

 rád číslice v desatinnom čísle, číselná os, 

vzdialenosť čísel na číselnej osi 

 porovnávanie, usporiadanie desatinných 

čísel, 

 znaky =, >, < zaokrúhľovanie nadol na ..., 

zaokrúhľovanie nahor na..., 

zaokrúhľovanie na ...  

 aritmetický priemer, 

 objav periodickosti pri delení dvoch 

prirodzených čísel, perióda, periodické 

čísla  

 sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a 

delenie ako navzájom opačné operácie 

(propedeutika rovníc), 

 jednotky dĺžky (km, m, dm, cm, mm), 

hmotnosti (t, kg, dag, g, mg) a ich premena 

v obore desatinných čísel, 
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 využiť vlastnosti desatinných čísiel pri 

premene jednotiek dĺžky a hmotnosti,  

 porovnať veľkosti vyjadrené jednotkami a 

usporiadať ich podľa veľkosti vzostupne a 

zostupne. 

 propedeutika zlomkov na rôznorodých 

kontextoch: celok, časť celku, zlomok ako 

časť celku, znázornenie zlomkovej časti 

celku (aj vhodným diagramom), 

 propedeutika nepriamej úmernosti 

(riešenie slovných úloh). 

Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 určiť približný obsah rovinného útvaru v 

štvorcovej sieti,  

 vypočítať obvod a obsah štvorca a obdĺžnika 

v obore desatinných čísel,  

 vypočítať obsah pravouhlého trojuholníka 

ako polovicu obsahu obdĺžnika,  

 premeniť základné jednotky obsahu s 

využívaním vlastností desatinných čísel,  

 zanalyzovať útvary zložené zo štvorcov a 

obdĺžnikov z hľadiska možností výpočtu ich 

obsahu a obvodu,  

 vypočítať obvod a obsah obrazcov zložených 

zo štvorcov a obdĺžnikov,  

 vyriešiť úlohy z praxe na výpočet obvodov a 

obsahov útvarov zložených zo štvorcov a 

obdĺžnikov. 

 

 rovinné útvary, štvorec, obdĺžnik, 

mnohouholník, obsah, výmera, plocha, 

jednotka štvorcovej siete, 

 jednotky obsahu, premena jednotiek 

obsahu: hektár, ár, kilometer štvorcový, 

meter štvorcový, decimeter štvorcový, 

centimeter štvorcový a milimeter 

štvorcový (ha, a, km2 , m2 , dm2, cm2 , 

mm2), 

 slovné vzorce pre výpočet obvodu a 

obsahu štvorca, obdĺžnika a pravouhlého 

trojuholníka. 

 

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 odmerať veľkosť narysovaného uhla v 

stupňoch,  

 narysovať pomocou uhlomera uhol s danou 

veľkosťou,  

 primerane odhadnúť veľkosť uhla,  

 premeniť stupne na minúty a naopak,  

 zostrojiť os uhla pomocou uhlomera,  

 porovnať uhly podľa ich veľkosti numericky,  

 pomenovať trojuholník podľa veľkosti jeho 

vnútorných uhlov,  

 vypočítať veľkosť tretieho vnútorného uhla 

trojuholníka, ak pozná veľkosť jeho dvoch 

vnútorných uhlov v stupňoch,  

 rozlíšiť vrcholové uhly a susedné uhly,  

 vypočítať veľkosť vrcholového a susedného 

uhla k danému uhlu,  

 sčítať a odčítať veľkosti uhlov (v stupňoch),  

 

 uhol, veľkosť uhla, jednotky stupeň a 

minúta, uhlomer ramená uhla, vrchol uhla, 

 os uhla a jej vlastnosti, 

 porovnávanie uhlov, 

 priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, uhol 

väčší ako priamy uhol, 

 vnútorné uhly trojuholníka, objav vzťahu 

pre súčet vnútorných uhlov trojuholníka, 

 pravouhlý, ostrouhlý a tupouhlý 

trojuholník, 

 vrcholový uhol, susedný uhol sčítanie a 

odčítanie veľkostí uhlov. 
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 využiť vlastnosti uhlov pri riešení 

kontextových úloh. 

 

Trojuholník, zhodnoť trojuholníkov 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 rozlíšiť základné prvky trojuholníka,  

 vypočítať veľkosť vonkajších uhlov 

trojuholníka,  

 vyriešiť úlohy s využitím vlastností 

vnútorných a vonkajších uhlov trojuholníka,  

 rozhodnúť o zhodnosti dvoch trojuholníkov v 

rovine,  

 zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu 

konštrukcie s využitím vety sss, sus a usu,  

 opísať slovne postup konštrukcie 

trojuholníka,  

 narysovať pravidelný šesťuholník,  

 vetu o trojuholníkovej nerovnosti,  

 na základe vety o trojuholníkovej nerovnosti 

rozhodnúť o možnosti zostrojenia 

trojuholníka z troch úsečiek,  

 opísať rovnostranný a rovnoramenný 

trojuholník a ich základné vlastnosti (veľkosti 

strán a uhlov, súmernosť),  

 presne a čisto narysovať rovnostranný a 

rovnoramenný trojuholník,  

 zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, 

tupouhlom a pravouhlom) a ich priesečník. 

 

 trojuholník, základné prvky trojuholníka 

(vrcholy, strany, vnútorné a vonkajšie 

uhly), 

 ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý 

trojuholník, 

 náčrt, konštrukcia, 

 zhodnosť dvoch trojuholníkov, veta sss, 

sus, usu, 

 konštrukcia trojuholníka podľa vety sss, 

sus, usu, 

 trojuholníková nerovnosť, a + b > c, a + c 

> b, b + c > a, 

 rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, 

ramená, základňa, hlavný vrchol 

rovnoramenného trojuholníka, 

 objav základných vlastností 

rovnoramenného a rovnostranného 

trojuholníka (veľkosť strán, veľkosť 

uhlov); pravidelný šesťuholník, 

 výška trojuholníka (priamka, úsečka, 

dĺžka úsečky), päta výšky, priesečník 

výšok trojuholníka. 

 

Kombinatorika v kontextových úlohách 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 systematicky usporiadať daný malý počet 

prvkov podľa predpisu,  

 z daných prvkov vybrať skupinu prvkov s 

danou vlastnosťou a určiť počet týchto 

prvkov,  

 pokračovať v danom systéme 

usporiadania/vypisovania,  

 zvoliť stratégiu riešenia kombinatorickej 

úlohy,  

 zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia 

tabuľkou a diagramom. 

 

 usporiadanie prvkov (s opakovaním, bez 

opakovania), 

 dáta, údaje, tabuľka, diagram, 

 kontextové úlohy s kombinatorickou 

motiváciou, 

 propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti 

a kombinatoriky (zhromažďovanie, 

usporiadanie a grafické znázornenie 

údajov). 
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Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu 

týždenne. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality v týchto vyučovacích 

oblastiach:  

 rozvíjať u žiakov matematické kompetencie na využívanie získaných vedomosti a zručnosti 

na riešenie slovných úloh a problémov z reálneho praktického života,  

 rozvíjať u žiakov logické, kritické, algoritmické myslenie a ich tvorivosť,  

 rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením a čitateľskú gramotnosť,  

 vedieť riešiť úlohy z reálneho života zadané formou tabuľky a diagramu, vedieť čítať 

tabuľky a diagramy.  

 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne: 

Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť 

 Pohotové počítanie spamäti a na kalkulačke. 

 Zamyslenie sa nad poradím počtových operácií pri počítaní na kalkulačke a písomne. 

 Rozvíjanie schopnosti žiakov odhadnúť výsledok počtového výkonu pomocou  

     zaokrúhľovania čísel. 

Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami 

 Pohotové počítanie s desatinnými číslami spamäti aj na kalkulačke. 

 Uvedomiť si nekonečný desatinný rozvoj desatinného čísla a možné nepresnosti pri  

           počítaní s desatinnými číslami pri ich zaokrúhľovaní . 

 Pochopiť princíp násobenia a delenia desatinných čísel mocninami 10 a pohotové počítanie 

spamäti. 

 Riešenie slovných úloh z praxe so zameraním na finančnú gramotnosť. 

Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhléhotrojuholníka v desatinnýchčíslach, jednotky obsahu 

 Objaviť vo svojom okolí predmety štvorcového a obdĺžnikového tvaru, odhadom zistiť 

spotrebu materiálu na ich výrobu. 

 Získať skúsenosti v zovšeobecňovaní, vedieť aplikovať teoretické poznatky pri 

praktických činnostiach. 

 Pochopiť význam merania obvodu a obsahu ako nevyhnutnú potrebu každodenného 

života. 

 Riešiť náročnejšie slovné úlohy na výpočet obsahu a obvodu geometrických útvarov. 

 Mať predstavu o veľkosti obsahových jednotkách v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom 

hospodárstve. 

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 

 Zdokonaliť presnosť pri rysovaní a meraní. 

 Viesť žiakov k tomu, aby do primeraných praktických problémov zakomponovali učivo  

geometrie. 

Trojuholník, zhodnosťtrojuholníkov 

 Poznať, vedieť popísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné útvary, 

poznať ich. základné prvky a ich vlastnosti. 

 Analyzovať a riešiť aplikačné geometrické úlohy o zhodnosti trojuholníkov s využitím 

osvojeného matematického aparátu. 

Kombinatorika v kontextových úlohách 

 Riešenie úloh s kombinatorickou tematikou, ktoré rozvíjajú systematickosť myslenia a práce. 
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Učebné osnovy 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne / 1 hodina,  33 hodín ročne 

Spolu 66 hodín 

Ročník šiesty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA 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 PREDMETU  

Žiaci 

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

rôznych informačných zdrojov, 

 prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, 

fotografie, filmy a pod.), 

 interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,  



 81 

 zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,  

 zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia, 

 pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a 

socioekonomických zložiek. 

Vo vyučovacom predmete geografia sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích oblastiach:  

 vymedziť polohu daných objektov na mape pomocou geografických súradníc, 

 vedieť získať a interpretovať informácie o krajine z grafov, tabuliek a pod., 

 prezentovať formou projektu informácie o krajine získané z rôznych zdrojov (internet, 

encyklopédie, učebnice a i.), 

 „čítanie mapy“ – vymedziť polohu krajiny, opísať povrch, pobrežie, vodstvo, ostrovy, polostrovy, 

moria, oceány, identifikovať najväčšie a najvýznamnejšie mestá jednotlivých krajín a pod., 

 rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,  

 rozvíjať čitateľskú  gramotnosť  – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho  

informácie, triediť ich, využívať, prezentovať,  

 rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Afrika 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vymedziť polohu a opísať pobrežie Afriky z 

mapy (zálivy, ostrovy, polostrovy, moria, 

oceány) („čítanie“ mapy), 

 zdôvodniť vplyv pasátov na vznik afrických 

púští a polopúští, 

 vysvetliť príčiny rovnomerného rozloženia 

podnebných pásem vo vzťahu k rozšíreniu 

rastlinstva a živočíšstva v Afrike, 

 porovnať prírodné podmienky v štyroch 

podnebných pásmach Afriky,  

 uviesť dva príklady typických rastlinných a 

živočíšnych druhov žijúcich v jednotlivých 

krajinných pásmach Afriky, 

 Afrika  

 Madagaskar, Somálsky polostrov 

 Guinejský záliv, Stredozemné more, 

Červené more, Gibraltársky prieliv 

 rovník, obratníky  

 panvy, pohoria, plošiny, púšte  

 Sahara, Namib, Atlas, Kilimandžáro  

 pasáty  

 Níl, Kongo, Niger  

 rastlinné pásma, živočíchy 

 zhrnúť dôvody rozdielov v zaľudnení 

najbližšieho okolia najväčších riek Afriky, 

 zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva 

Afriky, 

 uviesť príčiny častých národnostných a 

náboženských sporov a konfliktov medzi 

národmi žijúcimi v Afrike, 

 oblasti Afriky 

  Káhira, Lagos, Johannesburg, Kinshasa 

  Juhoafrická republika  

 Keňa  

 Egypt  



 82 

 vysvetliť dôvody nízkeho podielu 

obyvateľov žijúcich v mestách, 

 v obsahu tematickej mapy identifikovať štyri 

najzaľudnenejšie oblasti Afriky a mestá s 

viac ako 5 miliónom obyvateľov („čítanie“ 

mapy), 

 zhodnotiť hospodársku vyspelosť 

jednotlivých oblastí Afriky, 

 uviesť tri závažné problémy znižujúce 

životnú úroveň obyvateľov v jednotlivých 

regiónoch Afriky, 

 zdôvodniť zaradenie jednej z pamiatok 

Afriky do Zoznamu kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO a ukázať ju na mape. 

 Nigéria  

 rozmiestnenie obyvateľstva, hustota 

zaľudnenia  

 národnostné zloženie  

 hospodárstvo a nerastné suroviny 

  problémy obyvateľstva Afriky  

 pamiatky zaradené v zozname prírodného 

a kultúrneho dedičstva UNESCO 

 

Ázia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vymedziť polohu Ázie voči ostatným 

kontinentom a oceánom (čítanie mapy),  

 opísať z mapy pobrežie a povrch Ázie (zálivy, 

ostrovy, polostrovy, moria, oceány, 

povrchové celky), („čítanie“ mapy), 

 uviesť príčiny veľkej členitosti povrchu Ázie, 

 zdôvodniť veľký počet sopiek a seizmicky 

aktívnych oblastí v pobrežných oblastiach 

Ázie („Ohnivý kruh“), 

 vysvetliť prúdenie monzúnov, 

 identifikovať na mape oblasti Ázie, ktoré sú 

monzúnmi ovplyvňované, 

 zdôvodniť rozdiely v podnebí 

vnútrozemských a pobrežných oblastí Ázie, 

 objasniť príčiny rozdielov v množstve tečúcej 

vody počas roka v korytách najdlhších riek 

Ázie, 

 vymedziť podľa mapy povodia najväčších 

ázijských riek a zaradiť ich do úmorí a 

bezodtokových oblastí, 

 identifikovať na mape oblasti Ázie 

ohrozované tajfúnmi a cunami,  

 zhrnúť odlišnosti a podobnosť priestorového 

rozloženia rastlinstva a živočíšstva v Ázii a v 

Amerike, 

 uviesť päť príkladov typických rastlinných a 

živočíšnych druhov v Ázii, 

 

 Ázia  

 Filipíny, Japonské ostrovy, Kamčatka, 

Veľké Sundy, Predná India, Zadná India, 

Malá Ázia, Arabský polostrov, Kórejský 

polostrov, Cyprus  

 Suezský prieplav, Červené more, 

Beringov prieliv, Kaspické more, Bajkal, 

Mŕtve more, Aralské jazero  

 Chang-Jiang, Huang He, Ob, Mekong, 

Jenisej, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, 

Tigris  

 Himaláje, Tibetská náhorná plošina, 

Pamír, Mount Everest, Kaukaz, Ural 

  Západosibírska nížina, Indogangská 

nížina, Veľká čínska nížina  

 monzúny, tajfúny, cunami  

 typy krajiny 

 vysvetliť dôvody veľkej kultúrnej a 

náboženskej rôznorodosti obyvateľstva Ázie,  obyvateľstvo Ázie 
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 zdôvodniť príčiny napätia a nestability v Ázii 

a identifikovať regióny, ktoré sú nimi 

ohrozené, 

 uviesť príčiny rýchleho rastu počtu 

obyvateľov Ázie, 

 pomocou tematickej mapy opísať 

najhustejšie a najredšie osídlené oblasti Ázie, 

 zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva 

Ázie, 

 pomocou tematickej mapy vytvoriť zoznam 

desiatich najväčších miest Ázie („čítanie“ 

mapy), 

 zdôvodniť veľké rozdiely v hospodárskej 

vyspelosti štátov Ázie a jej regiónov, 

 uviesť dve najvýznamnejšie hospodárske 

odvetvia v rozvinutých a dve v menej 

rozvinutých štátoch Ázie,  

 popísať dôsledky vysokej závislosti štátov z 

oblasti Perzského zálivu od ťažby a vývozu 

ropy, 

 uviesť príčiny náboženských sporov a 

dlhodobých konfliktov medzi štátmi v 

juhozápadnej Ázii, 

 zdôvodniť výnimočnosť postavenia Číny, 

Indie a Japonska v Ázii aj vo svete,  

 uviesť tri závažné problémy znižujúce 

životnú úroveň obyvateľov jednotlivých 

regiónov Ázie,  

 odôvodniť zaradenie troch pamiatok Ázie do 

Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a 

ukázať ich na mape. 

 Bombaj, Šanghaj, Dillí, Beijing (Peking), 

Soul, Tokio  

 kresťanstvo, hinduizmus, judaizmus, 

islam, budhizmus  

 hospodárstvo Ázie  

 Čína  

 India  

 Japonsko  

 Indonézia  

 Turecko  

 Izrael  

 ázijské tigre, elektronika, ropa  

 pamiatky zaradené v zozname prírodného 

a kultúrneho dedičstva UNESCO 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby 

ŠVP / ŠkVP 

1hodina týždenne 33 hodín ročne / 0,5 hodín 16,5 hodín ročne 

Spolu 49,5 hodín 

Ročník šiesty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 
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Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet biológia je na základnej škole zameraný na poznávanie javov a procesov 

prebiehajúcich v prírode vo vzájomných súvislostiach a vedie žiakov k chápaniu prírody ako 

celku. Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich 

poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie 

schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre 

zachovanie zdravia. 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci  

 získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek,  

 pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach,  

 získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych 

zdrojov, 

 analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode,  

 používajú správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode,  

 plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú jednoduché biologické 

pozorovania a pokusy,  

 diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov,  

 aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia,  

 chránia prírodu a šetria prírodné zdroje,  

 plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,  

 prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce. 

 

Vo vyučovacom predmete biológia sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 0,5 hodiny. Tieto 

vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

 rozvíjať  u žiaka samostatné rozhodnutia výberu a použitia vhodného nástroja na 

pozorovanie pri praktických aktivitách; 

 rozšíriť poznatky o rastlinách vyskytujúcich sa v našom okolí a ich praktickom využití; 

 rozvíjať znalosti o raste, vývine a rozmnožovaní rastlín pestovaných v našich 

záhradách; 

 poznávať zákonom chránených živočíchov v našom okolí. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Život s človekom a v ľudských sídlach 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 rozlíšiť špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich 

okolí,  

 ľudské sídlo, zdomácňovanie, šľachtenie, 

odroda, plemeno 

 mikroorganizmy (baktérie, plesne, 

kvasinky)  
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 zhodnotiť vplyv človeka na prostredie 

organizmov,  

 vysvetliť, aký význam majú pre človeka 

mikroorganizmy, pestované rastliny a 

živočíchy žijúce v ľudských sídlach a v 

ich okolí,  

 navrhnúť a realizovať projekt na 

poznávanie organizmov žijúcich v okolí 

svojho bydliska alebo školy,  

 prezentovať výsledky z projektu.  

 zelenina cibuľová, hlúbová, koreňová, 

plodová, strukoviny  

 rastliny hospodárske, ovocné  

 včela, včelstvo, včelárstvo, ryby, 

rybárstvo, rybnikárstvo  

 zvieratá hospodárske, domáce  

 škodcovia, parazity vonkajšie, vnútorné, 

prenášače nákazy, prevencia,  

 premnoženie hlodavcov, hmyzu  

 dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia  

 biologická ochrana, spevavce 

 

Stavba a funkcie tela stavovcov 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu bunku podľa 

stavby, 

 vymenovať základné funkcie častí 

bunky,  

 pozorovať bunky mikroskopom,  

 pripraviť prezentáciu o vírusových a 

bakteriálnych ochoreniach a ich 

prevencii,  

 zostaviť schému všeobecnej stavby a 

organizácie tela mnohobunkovej rastliny 

a živočícha,  

 porovnať časti tela machu a kvitnúcej 

rastliny na ukážke,  

 vysvetliť základné funkcie orgánov tela 

kvitnúcej rastliny,  

 porovnať stavbu tela húb s plodnicami a 

bez plodníc,  

 pozorovaním zistiť odlišnosti vonkajšej 

stavby tela jednotlivých skupín 

bezstavovcov,  

 kategorizovať zástupcov pŕhlivcov, 

ploskavcov, hlístovcov, mäkkýšov, 

obrúčkavcov a článkonožcov na ukážke,  

 navrhnúť a zaznamenať pozorovanie 

vybraného bezstavovca,  

 spracovať a prezentovať výsledky 

pozorovania rôznymi formami. 

 bunka, bunkové organely 

 vírusy, baktérie 

 organizmus jednobunkový, 

mnohobunkový 

 pletivo, tkanivo, orgán, orgánová sústava, 

organizmus 

 stavba rastlín vonkajšia, vnútorná (koreň, 

stonka, list, kvet, plod, semeno) 

 vlákno, podhubie, výtrusnica 

 životný cyklus parazitov 

 stavba tela bezstavovcov vonkajšia, 

vnútorná (sústava tráviaca, 

 obehová, dýchacia, nervová, zmysly) 

 rozmnožovanie a vývin bezstavovcov 
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Učebné osnovy 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

3 hodiny týždenne,  99 hodín ročne / 1 h týždenne , 33 h ročne 

Spolu 132 hodín 

Ročník šiesty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet anglický jazyk jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne 

s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a 

literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie cudzích 

jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní 

kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených 

kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích 

jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 

porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v 

primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. 

Výučba prvého cudzieho jazyka, t. j. anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej 

úrovne A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci 

nižšieho stredného vzdelávania. Označenie úrovne A2 je používateľ základného jazyka. 

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca:  

 

 

 

 

2 CIELE PREDMETU  

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný 

európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho 

predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci 

musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho 

bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, 

miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných 

úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných 

záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné 

okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26).  

 



 87 

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval 

vymedzeným spôsobom, 

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text, 

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele.  

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu žiakov hlavne v oblasti 

komunikačných jazykových činností a stratégií. 

3.  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,  
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 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja,  

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

 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.  

3.2.1  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). 

3.2.2 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).  

3.2.3 Pragmatické kompetencie  

Žiak dokáže:  

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

organizácia, logické usporiadani slov, príčina/následok),  
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 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.  VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie. 

Navrhované delenie výkonových a obsahových štandardov do ročníkov je iba odporúčané (nie 

povinné), pričom žiak musí na konci nižšieho stredného vzdelávania dosiahnuť úroveň A 2.  

Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami 

jazyka. Prehľad všetkých kompetencií s funkciami, interakčními schémami, jazykovou, 

diskurznou a interkultúrnou dimenziou je uvedený na stránke Štátneho pedagogického ústavu. 

Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde sú nepovinné a 

dotvárajú kontext na rozvíjanie kompetencií a využívanie funkcií jazyka.   

Tematické okruhy  a slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné.  Vybraná odporúčaná 

lexika je uvedená na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.  

Výkonový štandard 

Počúvanie s porozumením 

Žiak dokáže:  

 porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,  

 porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného 

života,  

 porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí 

o predvídateľných každodenných záležitostiach.  

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú,  

 porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe 

Čítanie s porozumením 

Žiak dokáže:  

 porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú 

zásobu,  

 rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,  

 pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza 

do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty,  

 porozumieť jednoduchým osobným listom,  

 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov 

Písomný prejav 
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Žiak dokáže:  

 napísať jednoduché osobné listy,  

zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie,  

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

 napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími výrazmi,  

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa - miesto, škola, rodina, záujmy 

Ústny prejav – dialóg 

Žiak dokáže:   

 komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu 

výmenu informácií na známe a bežné témy,  

 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny,  

 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,  

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie,  

 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť  

Ústny prejav – monológ  

Žiak dokáže:  

 opísať každodené skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto,  

 opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok,  

 podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné skúsenosti 

  

Obsahový štandard 

Kompetencie Funkcie (Interakčné schémy) Jazyková dimenzia 

1. Nadviazať 

kontakt v súlade s 

komunikačnou 

situáciou 

 Upútať pozornosť (Can I help you? 

What’s the matter? Beautiful day, isn’t 

it?) 

 Pozdraviť (Hello. How´s your day. 

Good to see you. )  

 Odpovedať na pozdrav (Great, thanks. 

What about you?) 

 Poďakovať sa a vyjadriť uznanie (Many 

thanks! Thank you so much. Thank you 

very much.) 

 Rozlúčiť sa (It was lovely to see you. 

Thanks. The same to you. I’ll be in 

touch. Take care.) 

Slovosled vo vetách v 

prítomnom a minulom 

jednoduchom čase, tvorba 

otázky, odpovede, záporu.  

Krátka prídavná otázka so 

slovesom to be. 

Zdvorilá otázka so slovesom 

can.  

2. Vypočuť si a 

podať informácie 

 Informovať sa (Whose luggage is this? 

Have you got a bigger one? What is 6 

plus 4?) 

 Potvrdiť a trvať na niečom (Sure. 36 

divided by 12 equals 3, not 4.)  

 Začleniť informáciu (The capital city of 

Australia is Canberra. Whose face is in 

this picture?) 

Časovanie plnovýznamových 

slovies v jednoduchom 

prítomnom čase, tvorba 

otázky, odpovede a záporu.  

Opytovacie zámeno whose.  
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 Odpovedať na požadavky (Yes, of 

course. No, I am sorry. I´m afraid, I 

can´t.) 

Číslovky nad 100. Počtové 

výrazy plus, minus, times, 

multiplied by, divided by 

3. Vybrať si z 

ponúkaných 

možností 

 Identifikovať (The fastest animal in the 

world is the cheetah. The next train to 

Prague leaves at 4.) 

 Opísať (Put some potatoes in a 

saucepan and boil them.) 

 Potvrdiť/Odmietnuť (So I’ll meet you at 

2 p.m.)  

Budúci dej vyjadrený 

pomocou will, tvorba otázky, 

odpovede a záporu.  

Určitý a neurčitý člen. 

Tvorba množného čísla 

nepravidelných podstatných 

mien. 

4. Vyjadriť názor  Vyjadriť názor (Well, the show was 

really interesting. Her story was really 

amusing. The food was excellent. I was 

bored. In my opinion, London is a very 

beautiful city.) 

 Vyjadriť súhlas (I think you’re 

(probably) right. I agree with you. Not a 

bad idea.) 

 Vyjadriť nesúhlas (I’m afraid I don’t 

agree with you. That can’t be true. 

That’s nonsense. No, you’re wrong! Are 

you sure about that?) 

 Vyjadriť presvedčenie (I hope you 

understand.) 

 Vyjadriť stupne istoty (I don’t think I’ll 

be at home at seven. Life will be 

different in 10 years.) 

Prídavné mená s koncovkou -

ed, - ing. 

 Intenzifikátory very, really, 

quite, quite so, a bit.  

Jednoduchý minulý čas, 

tvorba otázky, odpovede a 

záporu.  

Vyjadrenie budúceho deja 

pomocou wil  

5. Vyjadriť vôľu  Vyjadriť želania (The flat must have 

central heating. The room can be very 

large. The rent must be higher. I enjoy 

dancing.) 

 Vyjadriť plány (When are they going to 

move to Dublin? Donna is flying to 

London tonight. I think I’ll see you 

tomorrow. She’ll definitely have lunch 

with her boyfriend. I won’t be here 

tomorrow.) 

Modálne slovesá can, could, 

may, must. Vyjadrenie 

budúceho deja pomocou to be 

going to. Vyjadrenie 

budúceho deja pomocou will. 

Vyjadrenie budúceho deja 

pomocou prítomného 

priebehového času.  

17. Reagovať pri 

prvom stretnutí 

 Predstaviť niekoho (That´s my brother, 

Peter. You know my sister Mia, don´t 

you) 

 Predstaviť sa (My name´s John.) 

 Reagovať na predstavenie niekoho 

(Pleased to meet you. How do you do.) 

 Privítať (Welcome to Slovakia!) 

Krátka prídavná otázka. 

 

18. 

Korešpondovať 

 Začať list (Dear Mr/Mrs/Ms Hill, I am 

writing to you about my holiday.) 

 Rozvinúť obsah listu  (I’ve got some 

very important news.)  

 Ukončiť list (I look forward to hearing 

from you soon. Yours sincerely,) 

Bežné frázové slovesá. 

19. Telefonovať  Začať rozhovor (Hello, this is Bruce 

Johnson. Can I speak to Mrs Evans. 
Bežné frázové slovesá.  



 92 

Hello, Mr Johnson speaking. I’m 

ringing/calling about the project.) 

 Udržiavať rozhovor (Hold the line, 

please. I’ll put you through. Can I take 

the message, please?) 

 Ukončiť rozhovor (Can you call back 

later? Thanks. Please ask him to 

ring/call me around/at 7.) 

 

Nepravidelné stupňovanie 

prídavných mien. 

 

7. ročník 

Učebné osnovy 

Názovpredmetu Slovenský jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

2 hodiny týždenne,  66 hodín ročne /1hodina, 33 hodín ročne 

Ročne spolu 99 hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

NázoviŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžkaštúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Podstatou predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a 

kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. 

Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci dospieť k chápaniu odlišností, 

tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.  

Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je 

jedným z kľúčových všeobecnovzdelávacích predmetov, obsahom ktorého sú dve vzájomne sa 

dopĺňajúce zložky – jazyk a literatúra, pričom odporúčané vnútorné delenie predmetu je v 

pomere zložiek 3:2 a 2:2 alebo integrácia oboch zložiek.  

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie 

medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia 

človeka. Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba 

vlastných textov/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. 

 

2. CIELE PREDMETU  
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Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie 

medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia 

človeka. Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba 

vlastných textov/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Tieto 

vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích oblastiach: 

 techniku čítania , záujem o čítanie – mimočítankovým čítaním; 

 čitateľskú gramotnosť pridaním hodín literatúry; 

 komunikáciu – spisovné vyjadrovanie vyjadrovanie (prosba, ospravedlnenie, 

poďakovanie, pozdravy...) 

 upevňovaním pravopisu cudzích slov  po obojakých a mäkkých spoluhláskach; 

 vzory podstatných a prídavných  mien, tvorba zábavných textov; 

 pravopis  čísloviek; 

 vlastnou tvorbou  – príprava prác na literárne súťaže. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Komunikačná jazyková kompetencia  - čítanie s porozumením 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak dosiahne požadovaný výkon po absolvovaní 7. ročníka základnej školy. 

Čítanie s porozumením 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): rozprávanie s prvkami opisu; opis 

pracovného postupu; interview; diskusia; debata 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; kriticky myslieť; prijať a 

spracovať informácie; formulovať svoj názor a argumentovať 

I. Zamerať svoje čítanie podľa potreby. 

 

1. Vybrať text na základe znalostí 

informačných prameňov, podľa 

komunikačného zámeru a podľa danej 

situácie.  

2. Nahlas, ticho a opakovane prečítať text. 

 

Optimálny I.  

Žiak: 

 dokáže z obsahového i formálneho 

hľadiska správne vybrať text a 

odôvodniť výber textu v konkrétnej 

situácii; 

 dokáže na základe analýzy jednotlivých 

textov identifikovať, systematizovať a 

zovšeobecniť poznatky o slohových 

útvaroch/žánroch; 

 dokáže samostatne a bez prípravy 

správne, plynule a nahlas čítať 

akékoľvek texty (vrátane tabuliek), 

ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané 

jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a 

dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania 

 spisovná výslovnosť v slovách cudzieho 

pôvodu 

 umelecký opis 

 slávnostný príhovor (prívet) 



 94 

tomu, aby mohol čo najefektívnejšie 

pochopiť informácie; 

 dokáže správne v domácich a cudzích 

slovách artikulovať a spisovne 

vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti, 

ni, li; dodržiavať správnu dĺžku slabík a 

pravidlá spodobovania.  

Minimálny I. 
 dokáže podľa zadaných kritérií vybrať 

text a odôvodniť správnosť výberu na 

základe subjektívnych pocitov; 

 dokáže z navrhovaného súboru 

slohových útvarov/žánrov s pomocou 

učiteľa vybrať žáner/útvar 

zodpovedajúci téme; 

 dokáže s pomocou učiteľa a po 

predchádzajúcej príprave nahlas čítať 

akékoľvek texty, ktorých obsah, štýl a 

jazyk sú primerané jeho jazykovej 

úrovni a skúsenostiam; 

 dokáže po príprave a s pomocou učiteľa 

správne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, 

di, ti, ni, li domácich a cudzích slovách a 

dodržiavať správnu dĺžku slabík. 

II. Pochopiť obsah textu.   

1. Vyvodiť explicitné a implicitné 

informácie z vecného aj umeleckého textu. 

2. Porozumieť významu slov v uměleckých 

a vecných textoch.  

3. Overiť si význam slova.  

4. Porozumieť štruktúre slova a jeho 

častiam.  

5. Prerozprávať obsah umeleckého a 

vecného textu na základe chronologickej 

alebo logickej postupnosti.  

 

 

Optimálny II.  

Žiak: 

 dokáže vyhľadať v texte explicitne a 

implicitne vyjadrené informácie 

vzťahujúce sa na danú tému a správne 

spojiť jednotlivé údaje do komplexnej 

informácie; 

 dokáže na základe explicitných a 

implicitných informácií v umeleckom 

texte analyzovať dej a vyvodiť pointu; 

 dokáže vysvetliť význam daných pojmov 

a určiť ich v texte; 

 dokáže vyhľadať určené lexikálne 

prostriedky v texte a posúdiť ich 

štylistický význam; 

 dokáže v prečítanom texte vysvetliť 

význam slov, ktoré pozná; 

 dokáže na základe kontextu alebo pri 

jazykovej a štylistickej analýze textu 

 spisovné slová – nespisovné slová 

 domáce slová – slová cudzieho pôvodu 

 nové slová 

 zastarané slová, historizmy, archaizmy 

 slangové slová 

 nárečové slová 

 skratky 

 pointa   
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odhadnúť význam slov, ktoré nepozná a 

overiť si ich v jazykových slovníkoch; 

 dokáže vysvetliť význam daných 

pojmov; 

 dokáže určiť v slove slovotvorný základ, 

predponu a príponu a vysvetliť ich 

využitie na zmenu lexikálneho významu; 

 dokáže v texte priradiť základové slovo 

k odvodenému slovu a naopak; 

 dokáže určiť slová, z ktorých vzniklo 

zložené slovo; 

 dokáže prerozprávať obsah textu so 

zachovaním časovej a logickej 

postupnosti; 

 dokáže vyjadriť názor na prečítaný text, 

obhajovať svoje stanovisko a ako 

argumenty, resp. protiargumenty použiť 

niektoré poznatky získané analýzou 

textu.  

Minimálny II.  

Žiak:  

 dokáže s pomocou učiteľa vyhľadať v 

texte explicitne vyjadrené informácie 

vzťahujúce sa na danú tému; 

 dokáže s pomocou učiteľa vyvodiť 

jednoduchý záver príbehu; 

 dokáže reprodukovať definície daných 

pojmov a s pomocou učiteľa ich určiť 

v texte; 

 dokáže vysvetliť štylistickú funkciu 

citovo zafarbených slov v texte; 

 dokáže v prečítanom texte s pomocou 

učiteľa vysvetliť význam slov, ktoré 

pozná; 

 dokáže identifikovať neznáme slová v 

texte a s pomocou učiteľa vyhľadať ich 

význam v jazykových slovníkoch; 

 dokáže reprodukovať definície daných 

pojmov; 

 dokáže s pomocou učiteľa určiť slová, z 

ktorých vzniklo zložené slovodokáže 

prerozprávať obsah známeho 

umeleckého textu so zachovaním 

časovej postupnosti; 

 dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok. 

III. Pochopiť kompozíciu textu.  

 

1. Rozoznať a pomenovať časti vonkajšej 

kompozície textu.  

2. Rozoznať a pomenovať časti vnútornej 

kompozície umeleckého textu.  

 

Optimálny III.  

Žiak: 

 dokáže z obsahového i formálního 

 

 

tabuľka: názov, hlavička, riadok, stĺpec 

graf 
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hľadiska správne vybrať text a odôvodniť 

výber textu v konkrétnej situácii;  

 dokáže na základe analýzy jednotlivých 

textov identifikovať, systematizovať a 

zovšeobecniť poznatky o slohových 

útvaroch/žánrech; 

 dokáže samostatne a bez prípravy 

správne, plynule a nahlas čítať akékoľvek 

texty (vrátane tabuliek), ktorých obsah, 

štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej 

úrovni a skúsenostiam a dokáže 

prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby 

mohol čo najefektívnejšie pochopiť 

informácie; 

 dokáže správne v domácich a cudzích 

slovách artikulovať a spisovne 

vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, 

li; 

 dodržiavať správnu dĺžku slabík a 

pravidlá spodobovania.  

 

Minimálny III.  

Žiak: 
 dokáže podľa zadaných kritérií vybrať 

text a odôvodniť správnosť výberu na 

základe subjektívnych pocitov; 

 dokáže z navrhovaného súboru slohových 

útvarov/žánrov s pomocou učiteľa vybrať 

žáner/útvar zodpovedajúci téme; 

 dokáže s pomocou učiteľa a po 

predchádzajúcej príprave nahlas čítať 

akékoľvek texty, ktorých obsah, štýl a 

jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni 

a skúsenostiam; 

 dokáže po príprave a s pomocou učiteľa 

správne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, 

di, ti, ni, li domácich a cudzích slovách a 

dodržiavať správnu dĺžku slabík.  

spisovná výslovnosť v slovách cudzieho 

pôvodu 

 

 

 

IV. Pochopiť gramatickú formu textu.  
1. Vyhľadať prvky nadväznosti medzi 

slovami a skupinami slov, ktoré 

vyjadrujú významovú a gramatickú 

súvislosť medzi vetami, odsekmi, 

časťami výpovedí.  

2. Určiť syntaktické zloženie viet.  

3. Pochopiť a vysvetliť funkciu slovných 

druhov a ich gramatických kategórií v 

umeleckom a vecnom texte.  

 

Optimálny IV. 

Žiak: 

 pri hlasnom čítaní rešpektuje prostriedky 

nadväznosti: hlavný slovný prízvuk, typ 

písma, interpunkciu; 

 dokáže vysvetliť význam daných pojmov 

a určiť ich v texte; 

 pomnožné podstatné mená: rod 

 číslovky – ohybný slovný druh 

 delenie čísloviek: určité, neurčité; 

násobné 

 skloňovanie čísloviek; rod, číslo, pád  

 slovesá: ohybný slovný druh 
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 dokáže v jednoduchých vetách určiť 

hlavné vetné členy a zdôvodniť ich 

funkciu; 

 dokáže na základe analýzy rozlíšiť 

jednotlivé typy viet; 

 dokáže vysvetliť význam daných pojmov 

a určiť ich v texte; 

 dokáže určiť prídavné mená, ktoré sa 

skloňujú podľa vzoru páví, matkin, 

otcov a svoje tvrdenie zdôvodniť; 

 dokáže vysvetliť štylistickú funkciu 

stupňovania prísloviek v texte.  

Minimálny IV.  

Žiak: 

 po predchádzajúcej príprave a s 

pomocou učiteľa rešpektuje pri hlasnom 

čítaní prostriedky nadväznosti: hlavný 

slovný prízvuk, typ písma, interpunkciu; 

 dokáže reprodukovať definície daných 

pojmov a s pomocou učiteľa ich 

vyhľadať v texte; 

 dokáže s pomocou učiteľa určiť holú a 

rozvitú vetu; 

 dokáže reprodukovať definície daných 

pojmov a s pomocou učiteľa ich 

vyhľadať v texte. 

 slovesá: jednoduchý – zložený tvar 

 vid: dokonavý, nedokonavý 

 spojky – neohybný slovný druhy 

 holá veta, rozvitá veta, rozvitá s 

viacnásobným vetným členom 

 vetný základ 

 vedľajšie vetné členy: predmet, 

príslovkové určenie (miesta, času, 

spôsobu, príčiny) 

 jednočlenná veta: slovesná, neslovesná 

Písanie 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký 

opis; charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba);slávnostný 

príhovor(prívet); projekt; diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať 

informácie; vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; 

verbálne vyjadriť vôľu a city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s 

jednotlivcami aj skupinami; vžiť sa do pocitov a konania osoby; vytvárať vlastný hodnotový 

systém 

I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym 

cieľom  pre špecifické publikum.   

1. Sformulovať cieľ a tému písomného 

prejavu.  

2. Vybrať vhodný slohový útvar/žáner v 

súlade s cieľmi písania.   

 

Optimálny I.  

Žiak: 

 dokáže navrhnúť tému písania, ktorá je v 

súlade s komunikačnou situáciou a 

cieľom písania; 

 dokáže vysvetliť význam daných 

pojmov; 

 dokáže na základe analýzy stanovenej 

komunikačnej situácie vybrať vhodný 

slohový útvar/žáner.   

 

Minimálny I.  

Žiak: 

umelecký opis  

slávnostný príhovor (prívet)  

tabuľka: názov, hlavička, riadok, stĺpec  

graf  
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 si dokáže z navrhovaného súboru tém 

vybrať tému písania, ktorá je v súlade s 

komunikačnou situáciou a cieľmi 

písania; 

 dokáže reprodukovať definíciu daných 

pojmov; 

 dokáže z navrhovaného súboru žánrov s 

pomocou učiteľa vybrať vhodný 

útvar/žáner zodpovedajúci téme. 

II. Organizovať text z hľadiska 

kompozície.  

 

1. Zostaviť osnovu, koncept.  

2. Zoradiť motívy a myšlienky podľa 

časovej a logickej postupnosti.  

3. Zoradiť motívy podľa fáz vnútornej 

kompozície umeleckého a vecného textu.  

4. Prispôsobiť formálnu úpravu textu 

vybranému žánru.  

 

 

Optimálny II.  

Žiak: 
 dokáže vytvoriť osnovu a koncept 

pripravovaného textu; 

 dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú 

tému ucelený text, ktorý spĺňa znaky 

konkrétneho slohového útvaru/žánru; 

 dokáže z východiskového textu vybrať 

potrebné údaje a usporiadať ich do 

tabuľky; 

 dokáže pri tvorbe textu aplikovať svoje 

vedomosti o vnútornej kompozícii a 

vytvoriť rozprávanie, ktoré obsahuje 

všetky jeho fázy; 

 dokáže pri písaní textu zohľadniť a 

odôvodniť požiadavky na formálnu 

úpravu slohových útvarov/žánrov.  

Minimálny II.  

Žiak: 

 dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť 

osnovu a koncept pripravovaného textu; 

 dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť text, 

ktorý má niektoré znaky stanoveného 

žánru, ale obsahuje chyby, sťažujúce 

jeho porozumeniu; 

 dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť 

jednoduché rozprávanie; 

 dokáže s pomocou učiteľa aplikovať 

niektoré znaky formálnej úpravy 

slohových útvarov/žánrov. 

umelecký opis 

slávnostný príhovor (prívet) 

tabuľka: názov, hlavička, riadok, stĺpec 

graf 

III. Zosúladiť štýl textu s cieľom písania.  
1. Zosúladiť slovnú zásobu s cieľom 

komunikácie a využívať primerané 

štylistické prostriedky.  
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2. Využívať bohatstvo spisovnej a 

nespisovnej lexiky národného jazyka.  

3. Overiť si v jazykových príručkách 

vhodnosť a správnosť použitých slov.  

Optimálny III.  

Žiak: 

 dokáže prispôsobiť lexiku textu 

vzhľadom na cieľ komunikačnej 

situácie; 

 dokáže vysvetliť význam daných 

pojmov; 

 dokáže vysvetliť pojem skratka, 

vytvoriť ju a použiť v texte; 

 pri tvorbe textov funkčne využíva 

bohatstvo spisovnej a nespisovnej 

lexiky národného jazyka s ohľadom na 

žáner/slohový postup/štýl a cieľ 

komunikáte; 

 dokáže vybrať a používať vhodnú 

jazykovú príručku.  
 

Minimálny výkon III.  

Žiak: 

 dokáže reprodukovať definície pojmov; 

 dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť 

skratku; 

 dokáže pri tvorbe textu využívať 

obmedzenú lexiku, často opakuje slová v 

rámci textu; 

 dokáže s pomocou učiteľa vybrať 

vhodnú jazykovú príručku a 

skontrolovať správnosť a význam slov 

použitých v texte. 

tabuľka: názov, hlavička, riadok, stĺpec 

graf 

spisovná výslovnosť v slovách cudzieho 

pôvodu   

IV. Štylizovať jednoduché vety.   

1. Utvoriť jednoduché vety s rôznou 

modalitou a použiť interpunkčné 

znamienka.  

 

Optimálny IV.  

Žiak: 

 dokáže samostatne tvoriť jednoduché 

holé a rozvité vety s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a 

správne používa interpunkčné 

znamienka; 

 dokáže samostatne tvoriť jednočlenné a 

dvojčlenné vety s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a 

správne používa interpunkčné 

znamienka; 

 dokáže pri tvorbe dvojčlenných viet 

správne používať hlavné vetné členy, 

resp. pri jednočlenných vetách vetný 

základ.    

Minimálny IV. 

Žiak: 

holá veta 

rozvitá veta, rozvitá s viacnásobným vetným 

členom 

vetný základ 

vedľajšie vetné členy: predmet, príslovkové 

určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny) 

jednočlenná veta: slovesná, neslovesná 
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 po predchádzajúcej príprave a s 

pomocou učiteľa rešpektuje pri hlasnom 

čítaní prostriedky nadväznosti: hlavný 

slovný prízvuk, typ písma, interpunkciu; 

 dokáže reprodukovať definície daných 

pojmov a s pomocou učiteľa ich 

vyhľadať v texte; 

 dokáže s pomocou učiteľa určiť holú a 

rozvitú vetu; 

 dokáže reprodukovať definície daných 

pojmov a s pomocou učiteľa ich 

vyhľadať v texte. 

Hovorenie 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký 

opis; charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba); príhovor 

(prívet); projekt; diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať 

informácie; vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; 

verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; 

spolupracovať s jednotlivcami aj skupinami; vžiť sa do pocitov a konania osoby; vytvárať 

vlastný hodnotový systém 

I. Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym 

cieľom  pre špecifické publikum.   

1. Sformulovať cieľ a tému písomného prejavu.  

2. Vybrať vhodný slohový útvar/žáner v súlade 

s cieľmi písania.   

 

Optimálny I.  

Žiak: 

 dokáže navrhnúť tému písania, ktorá je v 

súlade s komunikačnou situáciou a 

cieľom písania; 

 dokáže vysvetliť význam daných 

pojmov; 

 dokáže na základe analýzy stanovenej 

komunikačnej situácie vybrať vhodný 

slohový útvar/žáner.   

 

Minimálny I.  

Žiak: 

 si dokáže z navrhovaného súboru tém 

vybrať tému písania, ktorá je v súlade s 

komunikačnou situáciou a cieľmi 

písania; 

 dokáže reprodukovať definíciu daných 

pojmov; 

 dokáže z navrhovaného súboru žánrov s 

pomocou učiteľa vybrať vhodný 

útvar/žáner zodpovedajúci téme. 

spisovná výslovnosť slov cudzieho pôvodu 

spisovná výslovnosť slov cudzieho pôvodu 

spisovné slová – nespisovné slová 

domáce slová – slová cudzieho pôvodu  

nové slová 

zastarané slová, historizmy, archaizmy 

slangové slová 

nárečové slová 

skratky 

komunikačná situácia: odosielateľ, prijímateľ 

efektívna komunikácia 

asertívna komunikácia 

II. Organizovať text z hľadiska kompozície.  

 

1. Zostaviť osnovu, koncept.  

2. Zoradiť motívy a myšlienky podľa časovej a 

logickej postupnosti.  

3. Zoradiť motívy podľa fáz vnútornej 

kompozície umeleckého a vecného textu.  

 



 101 

4. Prispôsobiť formálnu úpravu textu 

vybranému žánru.  

 

Optimálny II.  

Žiak: 
 dokáže vytvoriť osnovu a koncept 

pripravovaného textu; 

 dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú 

tému ucelený text, ktorý spĺňa znaky 

konkrétneho slohového útvaru/žánru; 

 dokáže z východiskového textu vybrať 

potrebné údaje a usporiadať ich do 

tabuľky; 

 dokáže pri tvorbe textu aplikovať svoje 

vedomosti o vnútornej kompozícii a 

vytvoriť rozprávanie, ktoré obsahuje 

všetky jeho fázy; 

 dokáže pri písaní textu zohľadniť a 

odôvodniť požiadavky na formálnu 

úpravu slohových útvarov/žánrov.  

Minimálny II.  

Žiak: 

 dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť 

osnovu a koncept pripravovaného textu; 

 dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť text, 

ktorý má niektoré znaky stanoveného 

žánru, ale obsahuje chyby, sťažujúce 

jeho porozumeniu; 

 dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť 

jednoduché rozprávanie; 

 dokáže s pomocou učiteľa aplikovať 

niektoré znaky formálnej úpravy 

slohových útvarov/žánrov. 

spisovná výslovnosť slov cudzieho pôvodu 

III. Zosúladiť štýl textu s cieľom písania.  
1. Zosúladiť slovnú zásobu s cieľom 

komunikácie a využívať primerané 

štylistické prostriedky.  

2. Využívať bohatstvo spisovnej a 

nespisovnej lexiky národného jazyka.  

3. Overiť si v jazykových príručkách 

vhodnosť a správnosť použitých slov.  

 

Optimálny III.  

Žiak: 

 dokáže prispôsobiť lexiku textu 

vzhľadom na cieľ komunikačnej 

situácie; 

 dokáže vysvetliť význam daných 

pojmov; 

 dokáže vysvetliť pojem skratka, 

vytvoriť ju a použiť v texte; 

 pri tvorbe textov funkčne využíva 

bohatstvo spisovnej a nespisovnej 

lexiky národného jazyka s ohľadom na 

žáner/slohový postup/štýl a cieľ 

komunikáte; 

spisovná výslovnosť slov cudzieho pôvodu 

spisovné slová – nespisovné slová   

slangové slová 

nárečové slová 

domáceslová –slová cudzieho pôvodu  

nové slová 

zastarané slová, historizmy, archaizmy 
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 dokáže vybrať a používať vhodnú 

jazykovú príručku.  

 

Minimálny výkon III.  

Žiak:  

 

 dokáže reprodukovať definície pojmov; 

 dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť 

skratku; 

 dokáže pri tvorbe textu využívať 

obmedzenú lexiku, často opakuje slová v 

rámci textu; 

 dokáže s pomocou učiteľa vybrať 

vhodnú jazykovú príručku a 

skontrolovať správnosť a význam slov 

použitých v texte. 

IV. Štylizovať jednoduché vety.   

1. Utvoriť jednoduché vety s rôznou 

modalitou a použiť interpunkčné 

znamienka.  

 

 

Optimálny IV.  

Žiak: 

 dokáže samostatne tvoriť jednoduché 

holé a rozvité vety s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a 

správne používa interpunkčné 

znamienka; 

 dokáže samostatne tvoriť jednočlenné a 

dvojčlenné vety s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a 

správne používa interpunkčné 

znamienka; 

 dokáže pri tvorbe dvojčlenných viet 

správne používať hlavné vetné členy, 

resp. pri jednočlenných vetách vetný 

základ.    

Minimálny IV. 

Žiak: 

 dokáže s pomocou učiteľa tvoriť 

dvojčlenné holé a rozvité vety.    

spisovná výslovnosť slov cudzieho pôvodu 

pomnožné podstatné mená: rod číslovky – 

ohybný slovný druh 

delenie čísloviek: určité, neurčité; násobné;  

skloňovanie čísloviek; rod, číslo, pád  

slovesá – ohybný slovný druh 

slovesá: jednoduchý – zložený tvar 

vid: dokonavý, nedokonavý 

spojky – neohybný slovný druhy 

holá veta 

rozvitá veta, rozvitá s viacnásobným vetným 

členom 

vetný základ 

vedľajšie vetné členy: predmet, príslovkové 

určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny) 

jednočlenná veta: slovesná, neslovesná 

V. Používať informácie a textové pasáže z 

rozličných zdrojov.   

1.Vybrať a použiť slová, vety, textové 

pasáže z rozličných informačných 

zdrojov.  

2. Vybrať a použiť údaje z grafov a 

tabuliek. 

3. Vytvoriť graf a tabuľku.   

 

 

Optimálny V.  

Žiak: 

 dokáže v rozličných informačných 

zdrojoch vyhľadať informácie (slová, 

spisovná výslovnosť slov cudzieho pôvodu 

sila hlasu 

artikulácia 

komunikačná situácia: odosielateľ, prijímateľ 

efektívna komunikácia 
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vety, textové pasáže) súvisiace s 

obsahom jeho textu a použiť ich; 

 si dokáže systematicky a prehľadne 

tvoriť poznámky, zaznamenávať 

kľúčové slová a uplatniť ich vo vlastnom 

texte; 

 dokáže v rozličných informačných 

zdrojoch vyhľadať informácie v grafoch 

a tabuľkách a použiť ich v rámci svojho 

textu; 

 dokáže zdôvodniť výber a použitie 

rozličných informácií z grafov a tabuliek 

vo svojom texte; 

 dokáže z dostupných údajov a informácií 

vytvoriť graf a tabuľku a použiť ich v 

texte. 

Minimálny V. 

Žiak: 

 dokáže s pomocou učiteľa v rozličných 

informačných zdrojoch vyhľadať 

informácie (slová, vety, textové pasáže) 

súvisiace s obsahom jeho textu a využiť 

ich vo svojom texte; 

 dokáže s pomocou učiteľa vyhľadať 

informácie v tabuľkách a niektoré z nich 

využiť vo svojom texte. 

asertívna komunikácia 

VI. Transformovať texty z jedného žánru 

do druhého.   

1. Určiť rozdielnosti jednotlivých 

útvarov/žánrov.  

2. Vytvoriť modifikovaný text. 

 

Optimálny VI.  

Žiak:  

 dokáže porovnať a odlíšiť jednotlivé 

slohové útvary/žánre; 

 dokáže samostatne aplikovať svoje 

vedomosti o jednotlivých 

žánroch/útvaroch pri transformácii z 

jedného žánru do druhého. 

Minimálny VI.  

Žiak: 

 dokáže s pomocou učiteľa a podľa 

vopred stanovených kritérií porovnať 

slohové útvary/žánre; 

 dokáže s pomocou učiteľa doplniť do 

rozprávania jednoduchú charakteristiku 

postavy. 

 umelecký opis 

 slávnostný príhovor (prívet) 

 tabuľka: názov, hlavička, riadok, stĺpec  

 graf 

VII. Opakovane čítať a opravovať text so 

zameraním na gramatiku, 

interpunkciu a pravopis.  

1. Skontrolovať a upraviť text  s cieľom 

zlepšiť štýl a opraviť gramatické chyby, 

pravopis a interpunkciu. 

2. Upraviť text na základe spätnej väzby od 

učiteľa a spolužiakov.  
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3. Vytvoriť čistopis.  

4. Skontrolovať a zhodnotiť spolužiakov 

text. 

Optimálny VII.  

Žiak: 

 dokáže skontrolovať svoj text s cieľom 

vyhľadať a opraviť chyby, pričom 

aplikuje nadobudnuté znalosti z 

pravopisu, lexikológie, morfológie, 

syntaxe a slohu; 

 dokáže opraviť texty vytvorené niekým 

iným; 

  dokáže nahlas a plynulo prečítať svoj 

text, pričom správne artikuluje, intonuje, 

prispôsobuje tempo svojho prejavu 

poslucháčom; 

 dokáže prijať hodnotenie druhých 

(spolužiakov a učiteľa) a zapracovať 

identifikované chyby s cieľom zlepšiť 

organizáciu a nadväznosť myšlienok, 

opraviť jednotlivé chyby a formálnu 

úpravu textu; 

 dokáže zdôvodniť, prečo niektoré 

pripomienky nezapracoval vo svojom 

texte; 

 pri obhajobe svojho názoru rešpektuje 

spoločenské a komunikačné pravidlá 

 dokáže vytvoriť čistopis; 

 dokáže zhodnotiť texty vytvorené 

niekým iným a svoje hodnotenie dokáže 

zdôvodniť. 

Minimálny VII.  

Žiak: 

 dokáže vyhľadať a opraviť niektoré 

chyby vo svojom texte; 

 dokáže po príprave nahlas prečítať svoj 

text; 

 dokáže prijať hodnotenie druhých 

(spolužiakov a učiteľa) a s pomocou 

učiteľa dokáže opraviť identifikované 

chyby. 

 spisovná výslovnosť v slovách cudzieho 

pôvodu 

 umelecký opis 

 slávnostný príhovor (prívet) 

 tabuľka: názov, hlavička, riadok, stĺpec  

 graf   

 

4. KRITÉRIÁ KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 

DIKTÁTY PÍSOMNÉ PRÁCE 

Ročník  Počet  Zameranie  Rozsah  Počet  Zameranie 

5. roč. 

 

4  

 

 opakovanie zo 4. ročníka 

 podstatné mená 

 prídavné mená 

 slovesá  

50 – 60 

plnovýznamových 

slov  

 

1    rozprávanie s 

prvkami opisu 
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6. roč. 4  opakovanie učiva z 5. 

ročníka 

  prídavné mená 

 slovesné spôsoby 

 opakovanie učiva zo 6. 

ročníka  

 

61 – 70 

plnovýznamových 

slov  

 

2  statický opis 

 rozprávanie s 

využitím priamej 

reči (1. osoba, 3. 

osoba) 

7. roč. 

 

4  opakovanie učiva zo 6. 

ročníka 

 cudzie slová 

 číslovky 

 záverečné opakovanie učiva 

zo 7. ročníka 

71 – 80 

plnovýznamových 

slov  

 

2  umelecký opis 

 charakteristika 

osoby 

8. roč. 

 

 

4  opakovanie učiva zo 7. 

ročníka 

 podstatné mená mužského 

rodu: zvieracie 

 neživotné zakončené na -r, -l 

 opakovanie učiva z 8. 

ročníka 

81 – 90 

plnovýznamových 

slov 

2  slávnostný prejav 

 životopis 

9. roč. 

 

4  opakovanie učiva z 8. 

ročníka 

 interpunkcia 

 jednoduché súvetie 

 záverečné opakovanie 5. – 9. 

ročníka 

91 – 100 

plnovýznamových 

slov  

 

2  výklad 

 úvaha 

 

Slohové práce hodnotiť podľa týchto kritérií: 

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 odsekov Na začiatku každého odseku treba začať písať asi 

1,5 – 2 cm od začiatku daného riadka. 

Prepísanie práce z konceptu do 

čistopisu 

Práca musí byť za daný časový limit kompletne 

prepísaná z konceptu do čistopisu; v inom prípade 

sa nemôže 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 
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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 rozsahu Ak žiaci napíšu menej alebo viacej ako je 

predpísaný rozsah, t.j. zákonite nezískajú 

maximálny počet bodov za vonkajšiu formu. 

 

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 zodpovedajúceho 

slohového postupu 

Dodržanie žánrovej formy 

Vnútorná stavba, členenie textu Členenie do myšlienkových celkov – odsekov, 

vyváženosť jednotlivých častí. Rozprávanie – 

zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, 

nečakaný obrat v deji, rozuzlenie; jednoduché 

rozprávanie – úvod, jadro, záver; časový sled; 

pásmo rozprávača, pásmo postáv. 

Nadväznosť a logickosť textu Úvaha – citáty, umelecké prostriedky, vlastné 

myšlienky a hodnotenie problému. Výklad – 

vyváženosť argumentácie a sprievodných 

vysvetlení. 

Jazyk (max. 4 body) 

Správne využitie slovných druhov Slovné druhy typické pre daný slohový postup a 

útvar/žáner. 

Morfologická správnosť jazykových 

prostriedkov 

Správne väzby slovies, správne pádové koncovky a 

pod. 

Syntaktická správnosť jazykových 

prostriedkov 

Správne postavenia prívlastkov, slovosled a pod. 
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Štýl (max. 4 body) 

Správna štylizácia viet  Zrozumiteľnosť textu ako celku. 

Tvorivosť  Tvorivá lexika. 

Pútavosť  Podanie zaujímavou, nezvyčajnou formou, ktorá 

vyvoláva v čitateľovi zvedavosť. 

 

Celkový dojem (max. 4 body) 

Celkové vyznenie práce po jej 

prvom prečítaní. 

 

Práca by nemala obsahovať Nelogické názory, protispoločenské postoje, 

protihumánne a neetické názory, názory 

propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia, iné. 

 

Hodnotiaca stupnica 

DIKTÁTY PÍSOMNÉ PRÁCE 

Známka Chyby v diktáte Známka Body 

Rôznorodosť, variabilnosť Rôznorodé syntaktické prostriedky i slovné druhy. 

Neopakovanie slov. Šírka slovnej zásoby. 

Rozprávanie – 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 

Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto 

chyba sa počíta len raz. (Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba) Každá chyba v 

interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky 

chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb. 
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1 0 – 1 chyba 1 28 – 26 bodov 

2    2 – 3 chyby 2 25 – 21 bodov 

3 4 – 7 chýb 3 20 – 14 bodov 

4 8 – 10 chýb 4 13 – 9 bodov 

5  11 a viac chýb 5 8 – 0 bodov 

Poznámka: 

 Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za 1 chybu. Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 

chyba 

 Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa 

počíta len raz. Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa 

vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú 

do chýb.    
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Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne / 1hodina týždenne , 33 

hodín ročne, spolu 165 hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je prioritne zameraný na budovanie základov 

matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, 

postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), 

zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a 

vzťahov).  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku, s výrazným 

zastúpením propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby 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. 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. Obsah vzdelávania je spracovaný na 

kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa 

vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už 

osvojených poznatkov. Výučba sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, 

predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť 

preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny 

v rámci ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim vzdelávacím štandardom sú v tomto štandarde 

upravené a presunuté niektoré tematické celky. Preto je nutné na každej škole prispôsobiť poradie 

tematických celkov a ich rozloženie do ročníkov tak, aby všetci žiaci do skončenia ZŠ 

absolvovali celý vzdelávací štandard uvedený v tomto dokumente. Poradie tematických celkov 

v ročníku nie je týmto dokumentom určené. Podľa potrieb žiakov je vhodné sa k učivu viackrát 

vracať. Žiaci daného ročníka by mali ovládať výkonový a obsahový štandard školského 
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vzdelávacieho programu predchádzajúcich ročníkov, preto je tiež potrebné minimálne na úvod 

každého ročníka a vždy, keď je to podľa učiteľa potrebné, zaradiť primerané opakovanie učiva. 

 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci  

 získajú schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote,  

 rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie,  

 argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému,  

 spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok,  

 čítajú s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé 

texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia matematizovať reálnu 

situáciu a interpretovať výsledok,  

 vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných zdrojov 

vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami,  

 osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde,  

 rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym 

a samostatným učením sa. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 správne chápať, prečítať a zapísať zlomok, 

 chápať, že každé racionálne číslo môžeme 

vyjadriť nekonečným množstvom zlomkov, 

 v rámci toho istého celku uviesť príklad 

rovnakého zlomku v inom tvare,  

 kedy sa zlomok rovná jednej celej, kedy sa 

rovná nule a kedy nemá zmysel,  

 graficky znázorniť a zapísať zlomkovú časť z 

celku,  

 správne znázorniť zlomok na číselnej osi, 

 porovnať a usporiadať zlomky s rovnakým 

menovateľom (čitateľom) a výsledok 

porovnávania zapísať znakmi >, <, =, 

 pomocou kalkulačky prevodom na desatinné 

čísla s danou presnosťou počítať so 

zlomkami,  

 prečítať a zapísať desatinné zlomky, 

 previesť zlomok na desatinné číslo, 

 zapísať zlomok v tvare desatinného čísla 

(alebo periodickým číslom) s požadovanou 

presnosťou (na požadovaný počet miest), 

 určiť pri prevode zlomku na desatinné číslo 

periódu v zápise výsledku,  

 

 celok, zlomok ako časť z celku, 

 znázornenie zlomkovej časti celku (aj 

vhodným diagramom), 

 znázornenie zlomkov na číselnej osi, 

 zlomok ako číslo, 

 zlomková čiara, čitateľ a menovateľ 

zlomku, 

 rovnosť zlomkov, 

 krátenie (zjednodušovanie) zlomkov, 

rozširovanie zlomkov, 

 základný tvar zlomku, 

 zmiešané číslo, 

 porovnávanie zlomkov ( >, <, =),   

 sčitovanie zlomkov, odčitovanie zlomkov, 

rovnaký a nerovnaký menovateľ zlomkov, 

spoločný menovateľ, spoločný násobok, 

krížové pravidlo, 

 násobenie zlomkov, delenie zlomkov, 

 zlomková časť z celku, 

 prevrátený zlomok, 
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 zmiešané číslo previesť na zlomok, zlomok, 

kde je čitateľ väčší ako menovateľ, zapísať v 

tvare zmiešaného čísla,  

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy so 

zlomkami. 

 desatinný zlomok, periodické číslo, 

perióda, periodický rozvoj,  

 (kladné) racionálne číslo, 

 propedeutika kladných a záporných čísel 

riešením úloh: číselná os, kladné a záporné 

číslo, 

 navzájom opačné čísla, usporiadanie čísel. 

Percentá, promile 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vypočítať 1 percento (%) ako stotinu základu,  

 rozlíšiť, určiť a vypočítať základ,  

 rozlíšiť, určiť a vypočítať hodnotu časti 

prislúchajúcej k počtu percent,  

 vypočítať počet percent, ak je daný základ a 

časť prislúchajúca k počtu percent,  

 vypočítať základ, keď poznajú počet percent 

a hodnotu prislúchajúcu k tomuto počtu 

percent,  

 uplatniť vedomosti o percentách pri riešení 

jednoduchých slovných úloh z praktického 

života,  

 že ak je rôzny základ, rovnakej časti 

zodpovedajú rôzne počty percent (napr.: číslo 

50 je o 25 % väčšie ako číslo 40, ale číslo 40 

je o 20 % menšie ako číslo 50 a pod.),  

 vypočítať 1 promile (‰) ako tisícinu základu,  

 vzťah medzi zlomkami, percentami a 

desatinnými číslami,  

 vypočítať 10 %, 20 %, 25 %, 50 % bez 

prechodu cez 1 %,  

 prečítať údaje súvisiace s počtom percent / 

promile z diagramov (grafov),  

 zapísať znázornenú časť celku počtom 

percent /promile,  

 znázorniť na základe odhadu (počtu percent 

/promile) časť celku v kruhovom diagrame,  

 porovnať viacero častí z jedného celku a 

porovnanie zobraziť vhodným stĺpcovým aj 

kruhovým diagramom,  

 zostrojiť kruhový alebo stĺpcový diagram na 

základe údajov z tabuľky,  

 vypočítať úrok z danej istiny za určité 

obdobie pri danej úrokovej miere,  

 vypočítať hľadanú istinu,  

 vyriešiť primerané slovné (podnetové, 

kontextové) úlohy z oblasti bankovníctva a 

finančníctva, v ktorých sa vyskytujú ako 

 

 percento (%), základ, časť prislúchajúca k 

počtu percent, počet percent promile (‰), 

 kruhový diagram, stĺpcový diagram, 

 istina, úrok, jednoduché úrokovanie, 

úroková miera, pôžička, úver, vklad, 

 štatistické údaje, tabuľka, graf, diagram. 
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podnet štatistické dáta (v tabuľkách, 

diagramoch, ...). 

Kváder a kocka, ich povrch a objem v desatinných číslach, premieňanie jednotiek objemu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 načrtnúť a narysovať obraz kvádra a kocky vo 

voľnom rovnobežnom premietaní,  

 vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich 

viditeľné a neviditeľné hrany a ich základné 

prvky,  

 načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky, 

 zostaviť na základe náčrtu alebo opisu teleso 

skladajúce sa z kociek a kvádrov,  

 zhotoviť náčrt telies skladajúcich sa z 

kvádrov a kociek,  

 nakresliť nárys, bokorys a pôdorys telies 

zostavených z kvádrov a kociek,  

 vzťah 1 liter = 1 dm3 ,  

 premeniť základné jednotky objemu,  

 vypočítať povrch a objem kvádra a kocky, ak 

pozná dĺžky ich hrán,  

 vyriešiť primerané slovné úlohy na výpočet 

povrchu / objemu kvádra a kocky aj s 

využitím premeny jednotiek obsahu / objemu. 

 

 priestor, vzor, obraz, náčrt, 

 voľné rovnobežné premietanie, 

perspektíva, 

  kocka, kváder, viditeľné a neviditeľné 

hrany teleso, jednoduché a zložené teleso 

nárys, bokorys, pôdorys, 

 sieť kvádra, sieť kocky, ...  

 povrch kocky a kvádra, jednotky povrchu, 

 objem kocky a kvádra, jednotky objemu: 

meter kubický, decimeter kubický, 

centimeter kubický, milimeter kubický, 

kilometer kubický, liter, deciliter, 

centiliter, mililiter, hektoliter (m3, dm3, 

cm3, mm3, km3, l, dl, cl, ml, hl), 

 premena jednotiek, 

  priestorová predstavivosť a úlohy na jej 

rozvoj. 

Pomer, priama a nepriama úmernosť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 zapísať a upraviť daný pomer a postupný 

pomer,  

 rozdeliť dané číslo (množstvo) v danom 

pomere,  

 zväčšiť / zmenšiť dané číslo v danom pomere,  

 vyriešiť primerané slovné úlohy na pomer 

rôzneho typu a praktické úlohy s použitím 

mierky plánu a mapy,  

 rozhodnúť, či daný vzťah je alebo nie je 

priamou / nepriamou úmernosťou,  

 vyriešiť úlohy (aj z praxe) s využitím priamej 

a nepriamej úmernosti (aj pomocou 

jednoduchej alebo zloženej trojčlenky). 

 

 pomer, prevrátený pomer, postupný 

pomer ako skrátený zápis jednoduchých 

pomerov, 

 rozdeľovanie celku v danom pomere, 

 plán, mapa, mierka plánu a mapy, 

 priama a nepriama úmernosť, 

 trojčlenka (jednoduchá, zložená), 

 tabuľka priamej a nepriamej úmernosti, 

 kontextové úlohy na priamu a nepriamu 

úmernosť, pomer a mierku. 

Kombinatorika 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
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Žiak vie: 

 vypísať (všetky) možnosti podľa určitého 

systému,  

 vytvoriť systém (napr. strom možností) na 

vypisovanie možností,  

 systematicky usporiadať daný počet 

predmetov (prvkov, údajov),  

 vyriešiť primerané kombinatorické úlohy, 

vrátane intuitívneho použitia pravidla súčtu a 

súčinu. 

 

 objav podstaty daného systému vo 

vypisovaní možností, 

 systematické vypisovanie možností, rôzne 

spôsoby vypisovania možností, 

 počet usporiadaní, počet možností úlohy 

na tvorbu skupín predmetov a ich počet z 

oblasti hier, športu a z rôznych oblastí 

života (propedeutika variácií), 

 propedeutika základných modelov 

kombinatoriky. 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu 

týždenne. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality v týchto vyučovacích 

oblastiach:  

 rozvíjať u žiakov matematické kompetencie na využívanie získaných vedomosti a zručnosti 

na riešenie slovných úloh a problémov z reálneho praktického života,  

 rozvíjať u žiakov logické, kritické, algoritmické myslenie a ich tvorivosť,  

 rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením a čitateľskú gramotnosť,  

 vedieť riešiť úlohy z reálneho života zadané formou tabuľky a diagramu, vedieť čítať 

tabuľky a diagramy.  

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne:  

 

Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla 

 Upevňovať učivo o dohodnutom poradí matematických operácií so zlomkami a rac.    

     číslami. 

 Vedieť použiť získané poznatky v slovných úlohách - analyzovať text úlohy, voľba   

     stratégie riešenia úlohy, zápis riešenia, odpoveď. 

 Vedieť riešiť jednoduché a zložitejšie úlohy, úlohy z praktického života. 

 Poznať a funkčne využívať rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenie celok – časť  

    (prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom), riešiť kontextové a aplikačné 

úlohy. 

Percentá, promile 

 Vedieť riešiť slovné úlohy a podnetové úlohy z oblasti bankovníctva a finančníctva,   

     v ktorých sa vyskytujú ako podnet štatistické dáta. 

Kváder a kocka, ich povrch a objem v desatinných číslach, premieňanie jednotiek objemu 

 Riešenie slovných úloh, v ktorých žiak vie prakticky aplikovať získané vedomosti. 

 Vie vo svojom okolí objaviť predmety tvaru kocky a kvádra a telies zložených    

     z kvádrov a kociek, odhadnúť spotrebu materiálu na ich výrobu. 

 Lepšie pochopiť význam pojmov objem a povrch a vedieť ich popísať vlastnými slovami. 

 Pochopiť význam väčších jednotiek objemu, ich použitie v praktickom živote, poznať jednotky 

objemu, vedieť ich používať a navzájom premieňať. 

 Riešiť slovné a kontextové úlohy  z praxe zamerané na výpočet objemu a povrchu kvádra 

a kocky. 

 

Pomer, priama a nepriama úmernosť 
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 Riešiť jednoduché slovné úlohy na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s použitím 

mierky mapy a plánu. 

 Poznať meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických 

meraniach. 

 Zostavovať tabuľky priamej a nepriamej úmernosti, dopĺňať chýbajúce údaje na základe 

objaveného pravidla. 

 Objavovať a riešiť úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť. 

 Hľadať súvislosti medzi nadobudnutými vedomosťami a realitou. 

Kombinatorika 

 Riešiť rôzne primerané  jednoduché a zložitejšie kombinatorické úlohy. 

 Využitie stromového diagramu pri riešení kombinatorických úloh. 

 Vedieť použiť vhodnú stratégiu na zistenie všetkých riešení a efektívny spôsob zápisu 

všetkých možných riešení daného problému. 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Ruský jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

0 hodín týždenne 0h / 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne  

Spolu 66 hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

  Ruský jazyk ako jeden z cudzích jazykov poskytuje predpoklady pre komunikáciu žiakov 

v rámci Európy i mimo nej. Učenie sa cudzím jazykom umožňuje žiakom poznávať odlišnosti v 

spôsobe života ľudí iných krajín , ich odlišné kultúrne tradície, podporuje otvorenejší prístup k 

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

Európe. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára podmienky pre 

medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými 

zložkami okolia a sveta v ktorom existujú. Charakteristika ovládania ruského jazyka na úrovni 

A1 podľa SERR je nasledujúca: Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším 

slovným spojeniam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné 

spojenia dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a 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 (SERR, 2013, s. 26). 

2. CIELE PREDMETU 



 115 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu ruský jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať 

do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. Cieľom vyučovacieho predmetu 

ruský jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele. 

 

3. 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, 2013, 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, analyzovať a vyberať informácie s 

využívaním interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického 

prístupu, 

 prijímanie informovaných rozhodnutí a schopnosť zmeny pozícií zoči voči 

presvedčivým a pádnym argumentom,  

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné 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). 
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 Žiak dokáže:  

 uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti,  

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich,  

 uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, 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 cudzí jazyk, 

 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

3.2. Komunikačné jazykové kompetencie 

Sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je bežné v 

krajinách, kde sa hovorí ruským jazykom. 

 

Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek:  

 jazykové kompetencie,  

 sociolingválne kompetencie,  

 pragmatické kompetencie. 

Jazykové kompetencie 

Žiak dokáže: 

 používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a  

potrieb konkrétneho typu,  

 používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení  

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

 používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru, 

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení,  

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi  

pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa,  

 odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo  

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané 

ustálené spojenia,  

 vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 
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Sociolingválne kompetencie 

Žiak dokáže: 

 nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby  

vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť sa 

atď. (SERR, 2013, s. 123). 

Pragmatické kompetencie 

Žiak dokáže:  

 spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“, 

 zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými 

pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej 

známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

 

4. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

 

Výkonový štandard - komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak 

povinne dosiahnuť na konci príslušného stupňa vzdelávania. Jazykové činnosti a stratégie sú 

stanovené úrovňovo a rozvíjajú sa väčšinou integrovane, t.j. viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne 

jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie 

nachádzajú. Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým zvedavosť, spontánnosť, 

radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, fantázia. Sústreďujeme sa na formy 

učenia sa pomocou objavovania, pričom žiaka vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby 

samostatne pristupoval k témam a situáciám a ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka. 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard  

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

 sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť 

význam, 

 porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa  

jednoduchými orientačnými pokynmi,  

 porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, 

konkrétnych potrieb 

Čítanie s porozumením - výkonový štandard  

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, 

vyhľadať  

známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť späť,  

 porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach,  

 rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých 

nápisoch,  

 získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych  

jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu,  

 riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi. 

Ústny prejav - výkonový štandard  
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Ústny prejav – dialóg  

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho 

opakovania reči, preformulovania a spresnení,  

 porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované 

dôsledne a pomaly,  

 používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, 

ako sa má,  

 predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú,  

 rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na 

jednoduché informácie 

 Ústny prejav – monológ.  

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

 vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach,  

 opísať seba, čo robí, kde žije. 

Písomný prejav - výkonový štandard 

 Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

 napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

 vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

 napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo 

robia, v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť 

 

Obsahový štandard  

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A1 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie 

špecifikované funkciami jazyka. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou 

súčasťou obsahového štandardu. Obsahový štandard je vymedzený úrovňovo, jednotlivé 

kompetencie a funkcie jazyka sa môžu kombinovať a rozvíjať v ľubovoľnom poradí. Ďalšou 

povinnou súčasťou obsahového štandardu je Jazyková dimenzia, javy, ktoré si žiak osvojil pri 

určitej kompetencii, používa aj v rámci iných kompetencií vymedzených v tomto obsahovom 

štandarde. 

Tematické okruhy a slovná zásoba  

 

  

Rodina a spoločnosť  
Osobné údaje  

Rodina - vzťahy v rodine  

Národnosť/štátna príslušnosť 

Domov a jeho okolie  

Bývanie v meste a na dedine  

Spoločnosť a životné prostredie  

Spoločnosť a jej životný štýl 

Vzdelávanie a práca  
Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti a profesie  

Školský systém 

Krajiny, mestá a miesta  
Krajiny a svetadiely  

Moja krajina a moje mesto  

Geografický opis krajiny  

Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest 

Výživa a zdravie  
Zelenina a ovocie  

Obchod a služby  
Nákupné zariadenia  
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Nápoje  

Mäso a mäsové výrobky  

Mliečne výrobky  

Cestoviny a múčne výrobky  

Stravovacie návyky 

Nakupovanie a platby  

Hotelové a reštauračné služby 

Odievanie a móda  
Základné druhy oblečenia  

Odevné doplnky  

Výber oblečenia na rôzne príležitosti  

Druhy a vzory odevných materiálov  

Móda a jej trendy 

Voľný čas a záľuby  
Záľuby Literatúra, divadlo a film  

Rozhlas, televízia a internet  

Výstavy a veľtrhy 

Človek a príroda  
Zvieratá/fauna  

Počasie  

Rastliny/flóra  

Klíma  

Človek a jeho životné prostredie 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
Ľudské telo  

Fyzické charakteristiky  

Charakterové vlastnosti človeka  

Choroby a nehody  

Hygiena a starostlivosť o telo  

Zdravý spôsob života  

Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, 

poistenie 

Náš domov  
Môj dom/byt  

Zariadenie bytu 

 

 

Uvedené tematické okruhy a vybraná slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné. 

 

Tematické okruhy  Nižšie stredné vzdelávanie 

1. Rodina a spoločnosť Osobné údaje Rodina 

- vzťahy v rodine Národnosť/štátna 

príslušnosť 

имя, фамилия, девочка, семья, папа, мама, 

ребёнок, дети, сын, дочка, бабушка, дедушка, 

внук, внучка, дядя, тётя, двоюродный брат, 

двоюродная сестра, жить, работать, профессия, 

инженер, учитель , учительница, врач, 

медсестра, водитель, официант, официантка, 

программист служащий, служащая, 

предприниматель, предпринимательница, 

экономист, компьютерщик, звать, меня зовут, 

представить, познакомить, познакомиться, 

подруга, друг, любить, отдыхать, играть, 

должен, должна, должны, помогать, углублять и 

расширять отношения 

2. Náš domov Môj dom/byt Zariadenie bytu 

Domov a jeho okolie Bývanie v meste a na 

dedine Spoločnosť a životné prostredie 

Spoločnosť a jej životný štýl /ň 

город, деревня, жить, дом, этаж, подъезд, лифт, 

комната, квартира, однокомнатная, 

двухкомнатная, трёхкомнатная, 

четырёхкомнатная, большая, маленькая, светлая, 

тёмная, уютная, большая, гостиная, детская, 

кабинет, спальня, кухня, ванная, туалет, балкон, 

лоджия, гардероб, помещение, прихожая, 

коридор, кровать, диван, кресло, удобный, 

ковёр, телевизор, стенка, лампа, плита (газовая, 

электрическая), посуда, стакан, убирать, спать, 

между, посреди, перед, за, под, над, далеко, 



 120 

недалеко, близко, электроприборы, 

холодильник, морозильник, стиральная машина, 

микроволновая печь, пылесос, утюг, 

видеомагнитофон, музыкальный центр, мебель, 

висеть, настольная, ночная лампа, занавеска, 

бельё (постельное), мусорный ящик, среда 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie Ľudské 

telo Fyzické charakteristiky Charakterové 

vlastnosti človeka Choroby a nehody 

Hygiena a starostlivosť o telo Zdravý spôsob 

života Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, 

poistenie 

человек (люди), голова, волосы (короткие, 

длинные, светлые, тёмные, каштановые, рыжие), 

блондин, блондинка, брюнет, брюнетка, лицо 

(круглое, продолговатое, смуглое, бледное, 

доброе, злое, в веснушках), нос (курносый, 

длинный, маленький, орлиный), рот, губы, ухо 

(уши), глаз (-а), голубые, синие, карие, чёрные, 

шея, язык, зуб, щека, борода, усы, плечо, 

туловище, грудь, живот, спина, рука, нога, 

палец, возраст, юноша, молодой, пожилой, 

старый, мужчина, старик, девушка, женщина, 

старуха, рост, средний, высокий, низкий 

4. Vzdelávanie a práca Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety Pracovné činnosti a 

profesie Školský systém 

школа, класс, парта, доска, стул, стол, шкаф, 

полка, окно, дверь, стенгазета, школьные 

принадлежности, тетрадь, учебник, ручка, пенал, 

карандаш (простой, цветной), дневник, 

классный журнал, резинка, линейка, портфель, 

рюкзак, фломастер, мел, губка, тряпка, ученик, 

ученица, ученики, школьник, школьница, 

школьники, одноклассник, предмет, урок, 

занятие, перемена (большая, маленькая), 

отметка, оценка, диктант, контрольная работа, 

отличник, хорошист, троечник, двоечник, 

второгодник, учебный год, четверть, полугодие, 

каникулы, дежурный, расписание уроков, 

родной язык, иностранный язык, русский язык, 

словацкий язык, литература, английский язык, 

немецкий язык, французскуй, математика, 

физика, история, география, обществоведение, 

биология, химия, физкультура, информатика, 

сочинение, пение, рисование, кружок, 

стихотворение, кабинет, физкультурный зал, 

раздевалка, учительская, учить, учиться, писать, 

читать, изучать, говорить, сказать, рассказать, 

рассказывать, слушать, смотреть, отвечать, 

ответить, считать, переводить, перевести, знать, 

открыть, закрыть, встать, вставать, класть, 

положить, взять, брать, поднять, поднимать, 

рисовать, стирать, стереть, присутствовать, 

отсутствовать, преподавать, продолжать, 

повторять, спрашивать, предлагать, строгий, 

любимый, справедливый, хороший, интересный, 

пример, образец, цвет, красный, синий, чёрный, 
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белый, зелёный, коричневый, оранжевый, 

розовый, фиолетовый 

5. Človek a príroda Zvieratá/fauna Počasie 

Rastliny/flóra Klíma Človek a jeho životné 

prostredie Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia 

домашние животные, гулять, кормить, собака, 

порода, дворняжка, породистая, шерсть, морда, 

хвост, лапа, вид, кошка, корова, лошадь, коза, 

овца, кролик, свинья, домашняя птица, курица 

(куры), гусь, утка, индюк, дикие животные, 

зоопарк, волк, лиса, олень, кабан, горный козёл, 

птицы, орел, сокол, воробей, ворона, синица, 

летать, улетать, прилетать, погода, хорошая, 

плохая, прекрасная, чудесная, пасмурная, 

ненастная, холодная, морозная, переменная, 

облачный, жаркий, туман, дождливый, 

ветреный, безветренный, светит солнце, идёт 

дождь, снег тает, дует ветер, слабый, сильный, 

молния сверкает, гром гремит, градус, 

термометр, мороз, жара, природа, времена года, 

весна, лето, осень, зима 

6. Voľný čas a záľuby Záľuby Literatúra, 

divadlo a film Rozhlas, televízia a internet 

Výstavy a veľtrhy 

свободное время, увлечение, хобби, кататься на 

санках, на коньках, на лыжах, на велосипеде, на 

лодке, на роликовых коньках, играть в футбол, 

лепить снежную бабу, играть в снежки, 

купаться, загорать на солнце, кино, фильм, 

книга, радио, музыка, популярная, классическая, 

галерея, музей, театр,спектакль, собирать, 

коллекционировать, коллекция, с открытка, 

наклейка, марка, плакат, значок, этикетка, 

монета, фотография, играть в компьютере, 

танцевать, заниматься, музыкальный 

инструмент, гитара, скрипка, рояль 

(фортепьяно), труба, флейта, аккордеон, 

компакт- диск, журнал, петь, исполнять, 

интересовать (- ся), записать (-ся), записывать, 

путешествовать, отдыхать, летний детский 

лагерь, палатка, костёр, поездка 

7.Výživa a zdravie Mäso a mäsové výrobky 

Zelenina a ovocie Nápoje Mliečne výrobky 

Cestoviny a múčne výrobky Stravovacie 

návyky Slovenská a ruská kuchyňa v dialógu 

kultúr 

меню, закуска, холодный, горячий, завтрак, 

обед, ужин, первое, второе, третье, мясо: 

говяжье (говядина), свиное (свинина), баранина; 

сахар, шоколад, фрукты, яблоки, груши, сливы, 

лимон, банан, арбуз, черника, земляника, овощи: 

картошка, капуста, морковка, перец, помидор, 

свёкла, петрушка, укроп, салат, перец, огурец; 

напитки: чай, какао; конфета, суп, овощной, 

мясной, куриный, борщ, рецепт, сок, фруктовая 

вода, минеральная вода, пепси-кола, ветчина, 

колбаса, сыр, котлеты, жареный, варёный, 

печёный, мороженое, рис, тарелка, глубокая, 

мелкая, чашка, вилка, нож, ложка, столовая, 
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чайная, кофейная, кастрюля, салфетка,чайник, 

есть, пить 

8. Uprostred multikultúrnej 

spoločnosti.Cudzie jazyky. Rodinné sviatky 

Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a tradície v 

rôznych krajinách Zbližovanie kultúr a 

rešpektovanie tradícií 

язык, родной, чужой, словацкий, русский, 

английский, немецкий, французский, испанский, 

итальянский, поздравлять, праздник, семейный, 

праздновать, день рождения, именины, дарить, 

подарок, гость, хозяин, хозяйка, хозяева, 

домохозяйка, гостеприимный, добро 

пожаловать,тост, рожденственские святки, 

пасха,уважение к традиции и истории 

народа,сувениры 

9.. Obliekanie a móda Základné druhy oblečenia 

Odevné doplnky Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti Druhy a vzory odevných materiálov 

Móda a jej trendy 

одежда, пальто, плащ, шуба, платье, блузка, 

брюки, джинсы, юбка, платье, рубашка, 

комбинезон, джемпер, свитер, куртка, сарафан, 

купальник, плавки, костюм, пиджак, жилет, 

носки, чулки, колготки, гольфы, сапоги, ботинки, 

туфли, сандалии, кроссовки, кеды, тапочки, 

босоножки, кофта, пуловер, шарф, варежки, 

перчатки, носить, надевать, одевать, одеваться, 

размер, мне идёт это платье (не идёт), шляпа, 

шапка, платок, одеваться по последней моде, без 

вкуса, со вкусом 

 

8. ročník 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodiny týždenne,  132 hodín ročne/ 1hodina týždenne, 33 

hodín ročne 

Spolu 165 hodín. 

Ročník ôsmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je prioritne zameraný na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie 

faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho 
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života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie 

súvislostí a vzťahov).  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku, s výrazným 

zastúpením propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby 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. 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. Obsah vzdelávania je spracovaný na 

kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických poznatkov sa 

vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už 

osvojených poznatkov. Výučba sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, 

predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť 

preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny 

v rámci ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim vzdelávacím štandardom sú v tomto štandarde 

upravené a presunuté niektoré tematické celky. Preto je nutné na každej škole prispôsobiť poradie 

tematických celkov a ich rozloženie do ročníkov tak, aby všetci žiaci do skončenia ZŠ 

absolvovali celý vzdelávací štandard uvedený v tomto dokumente. Poradie tematických celkov 

v ročníku nie je týmto dokumentom určené. Podľa potrieb žiakov je vhodné sa k učivu viackrát 

vracať. Žiaci daného ročníka by mali ovládať výkonový a obsahový štandard školského 

vzdelávacieho programu predchádzajúcich ročníkov, preto je tiež potrebné minimálne na úvod 

každého ročníka a vždy, keď je to podľa učiteľa potrebné, zaradiť primerané opakovanie učiva. 

 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci 

 získajú schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote,  

 rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie,  

 argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému,  

 spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok,  

 čítajú s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé 

texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia matematizovať reálnu 

situáciu a interpretovať výsledok,  

 vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných zdrojov 

vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami,  

 osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde,  

 rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym 

a samostatným učením sa. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 
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Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a desatinnýmičíslami, racionálne čísla 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Finančná 

gramotnosť 

Žiak vie: 

 uviesť príklady využitia kladných a 

záporných celých čísel v praxi,  

 prečítať a zapísať celé čísla (aj 

z rôznych tabuliek a grafov),  

 určiť k danému číslu číslo opačné,  

 vymenovať a vypísať dvojice 

navzájom opačných celých čísel (aj 

z číselnejosi), 

 porovnať celé a racionálne čísla a 

usporiada ťichpodľa veľkosti,  

 správne zobraziť celé čísla na 

číselnejosi, 

 priradiť k celému číslu obraz na 

číselnejosi,  

 zobraziť kladné a záporné desatinné 

čísla na číselnej osi,  

 určiťabsolútnu hodnotu celého, 

desatinného čísla a racionálneho 

čísla,  

 sčítať a odčítať celé a desatinné 

čísla,  

 vyriešiťprimerané slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie celých a 

desatinných čísel (kladných a 

záporných),  

 jednoduchozapísať postup 

riešeniaslovnej úlohy, výpočet a 

odpoveď,  

 spamäti, písomne a na 

kalkulačkevynásobiť a vydeliť 

záporné číslo kladným číslom,  

 vyriešiťprimerané slovné úlohy na 

násobenie a delenie celých čísel. 

 

 číselná os kladné a záporné číslo, celé 

číslo; 

 navzájom opačné čísla; 

 kladné a záporné desatinné číslo; 

 absolútna hodnota čísla; 

 usporiadanie čísel; 

 porovnanie čísel; 

 pojem racionálneho čísla; 

 súčet, rozdiel, súčin a podiel celých, 

desatinných a racionálnych čísel. 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4 

 

Premenná, výraz 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Finančná 

gramotnosť 

Žiak vie: 

 sčítať, odčítať, vynásobiť a 

vydeliť primerané číselné 

výrazy,  

 rozhodnúť o rovnosti dvoch 

číselných výrazov,  

 

 číselný výraz, rovnosť a nerovnosť 

číselných výrazov; 

 nerovná sa, je rôzne od, znaky =, ≠; 

 hodnota číselného výrazu; 

 výraz s premennou (algebrický výraz); 
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 vyriešiť jednoduché slovné 

úlohy vedúce k lineárnej 

rovnici bez formalizácie do 

podoby rovnice,  

 zapísať postup riešenia slovnej 

úlohy,  

 overiť skúškou správnosti, či 

dané číslo je riešením slovnej 

úlohy,  

 rozlíšiť číselný výraz a výraz s 

premennou,  

 zostaviť podľa slovného opisu 

jednoduchý výraz s 

premennou,  

 určiť vo výraze s premennou 

členy s premennou a členy bez 

premennej, 

 určiť hodnotu výrazu, keď je 

daná hodnota premennej, 

 sčítať a odčítať výrazy s 

premennou, 

 vynásobiť a vydeliť primerané 

výrazy s premennou číslom 

rôznym od nuly,  

 vyjadriť neznámu z 

jednoduchých vzorcov (napr. o 

= 4 . a),  

 zvoliť vhodnú pravouhlú 

sústavu súradníc v rovine,  

 vyznačiť body v pravouhlej 

sústave súradníc v rovine 

podľa súradníc,  

 určiť súradnice daného bodu 

zobrazeného v pravouhlej 

sústave súradníc. 

 dosadzovanie čísel za jednotlivé 

premenné; 

 rovnica; 

 dopočítavanie chýbajúcich údajov v 

jednoduchých vzorcoch; 

 koeficient, premenná, člen s premennou, 

číslo (člen bez premennej); 

 neznáma veličina vo vzorci; 

 vzorec (skrátený zápis vzťahov), vzorce na 

výpočet obvodu a obsahu štvorca, 

obdĺžnika; 

 vyjadrenie a výpočet neznámej z 

jednoduchého vzorca; 

 vynímanie pred zátvorku; 

 riešenie jednoduchých úloh vedúcich na 

lineárne rovnice bez formalizácie do 

podoby rovnice: úvahou, metódou pokus – 

omyl, znázornením; 

 priama a nepriama úmernosť ako príklady 

závislosti veličín; 

 pravouhlá sústava súradníc v rovine, bod v 

sústave súradníc, súradnice bodu, graf; 

 propedeutika riešenia lineárnych rovníc s 

jedným výskytom neznámej; 

 propedeutika riešenia lineárnych rovníc s 

viacnásobným výskytom neznámej; 

 propedeutika znázornenia priamej a 

nepriamej úmernosti grafom; 

 

2/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Finančná 

gramotnosť 

Žiak vie: 

 zostrojiť dve rovnobežné 

priamky (rovnobežky), ktoré 

sú preťaté priečkou,  

 určiť súhlasné a striedavé uhly 

pri dvoch rovnobežných 

priamkach preťatých 

priečkou,  

 vyriešiť úlohy s využitím 

vlastností súhlasných a 

striedavých uhlov,  

 

 rovnobežnosť, rovnobežné priamky 

(rovnobežky), rôznobežky, priečka, 

rovnobežky preťaté priečkou; 

 súhlasné a striedavé uhly a ich vlastnosti; 

 štvoruholníky, rovnobežníky, štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik, 

lichobežník a ich základné vlastnosti (o 

stranách, vnútorných uhloch, 

uhlopriečkach a ich priesečníku); 
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 načrtnúť a pomenovať 

rovnobežníky: štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, 

kosodĺžnik,  

 rozlíšiť a vysvetliť rozdiel 

medzi pravouhlými a 

kosouhlými rovnobežníkmi,  

 narysovať štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, 

kosodĺžnik a správne označiť 

všetky ich základné prvky, 

 zostrojiť a odmerať v 

rovnobežníku (štvorci, 

kosoštvorci, obdĺžniku, 

kosodĺžniku) jeho dve rôzne 

výšky,  

 načrtnúť lichobežník, 

pomenovať a opísať jeho 

základné prvky,  

 zostrojiť ľubovoľný 

lichobežník (všeobecný, 

pravouhlý, rovnoramenný) 

podľa daných prvkov a na 

základe daného 

konštrukčného postupu,  

 vyriešiť primerané 

konštrukčné úlohy pre 

štvoruholníky s využitím 

vlastností konštrukcie 

trojuholníka a s využitím 

poznatkov o rovnobežníkoch 

a lichobežníkoch,  

 vypočítať obvod a obsah 

štvorca, kosoštvorca, 

obdĺžnika, kosodĺžnika, 

lichobežníka a trojuholníka, 

 vyriešiť slovné (kontextové a 

podnetové) úlohy z reálneho 

života s využitím poznatkov o 

obsahu a obvode 

rovnobežníka, lichobežníka a 

trojuholníka a s využitím 

premeny jednotiek dĺžky a 

obsahu. 

 strany, veľkosti strán, vnútorné uhly 

rovnobežníka (štvoruholníka), dve výšky 

rovnobežníka, uhlopriečky, priesečník 

uhlopriečok; 

 rovnobežníka, vlastnosti rovnobežníka; 

 súčet vnútorných uhlov štvoruholníka (α 

+ β + γ + δ = 360º); 

 základňa lichobežníka, rameno 

lichobežníka, výška lichobežníka, 

všeobecný lichobežník, pravouhlý 

lichobežník, rovnoramenný lichobežník; 

 obvod a obsah rovnobežníka 

(kosoštvorca, kosodĺžnika), lichobežníka 

a trojuholníka (objavovanie výpočtu 

obsahu týchto útvarov). 

Kruh, kružnica 

Výkonový štandard 
Obsahový štandard 

Finančná 

gramotnosť 

Žiak vie:  

 kružnica, kruh, medzikružie; 
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 zostrojiť kružnicu s daným 

polomerom alebo s daným 

priemerom, 

 vysvetliť vzťah medzi 

polomerom a priemerom 

kružnice,  

 určiť vzájomnú polohu 

kružnice a priamky, 

 zostrojiť dotyčnicu ku 

kružnici v určenom bode 

ležiacom na tejto kružnici,  

 zostrojiť dotyčnicu ku 

kružnici z daného bodu, ktorý 

leží mimo tejto kružnice, 

 slovne opísať postup 

konštrukcie dotyčnice ku 

kružnici približnou metódou 

aj pomocou Tálesovej 

kružnice,  

 vyznačiť na kružnici 

kružnicový oblúk a 

kružnicový oblúk 

prislúchajúci danému 

stredovému uhlu,  

 vyznačiť v kruhu kruhový 

výsek a kruhový výsek 

prislúchajúci danému 

stredovému uhlu,  

 vyznačiť v kruhu kruhový 

odsek,  

 určiť a odmerať stredový uhol 

prislúchajúci k danému 

kružnicovému oblúku alebo 

kruhovému výseku,  

 vypočítať obsah a obvod 

kruhu a dĺžku kružnice,  

 vyriešiť slovné úlohy, ktoré 

využívajú výpočet obsahu 

alebo obvodu kruhu, alebo 

dĺžku kružnice. 

 stred kruhu (kružnice); 

 polomer a priemer kruhu (kružnice) a ich 

vzťah; 

 vzájomná poloha kružnice a priamky; 

 sečnica, nesečnica, dotyčnica ku 

kružnici, tetiva, ich vlastnosti, 

vzdialenosť stredu kružnice od tetivy; 

 Tálesova kružnica; 

 kružnicový oblúk, stredový uhol, 

kruhový výsek, kruhový odsek; 

 Ludolfovo číslo a jeho približné hodnoty 

π  3,14 (resp. 7/22); 

 obsah a obvod kruhu, dĺžka kružnice,  

S rr ; o = 2πr = πd. 

Hranol 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Finančná 

gramotnosť 

Žiak vie: 

 načrtnúť kocku, kváder a 

hranol (trojboký, štvorboký) 

vo voľnom rovnobežnom 

premietaní,  

 

 teleso, kocka, kváder, vrcholy, hrany, 

steny; 

 hranol (kolmý, pravidelný, trojboký, 

štvorboký, šesťboký, ...); 

 sieť, podstava, plášť a ich vlastnosti; 
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 opísať hranol a identifikovať 

jeho základné prvky,  

 určiť počet hrán, stien a 

vrcholov hranola, 

 zostrojiť sieť kolmého 

hranola,  

 použiť príslušné vzorce na 

výpočet objemu a povrchu 

(kocky, kvádra, hranola),  

 vypočítať objem a povrch 

kocky, kvádra, hranola,  

 vyriešiť slovné úlohy s 

využitím objemu alebo 

povrchu kocky, kvádra a 

hranola. 

 povrch, objem, vzorce na ich výpočet; 

 jednotky povrchu (mm2, cm2, dm2, m2, 

...) a objemu (mm3, cm3, dm3, m3, ...). 

Pravdepodobnosť, štatistika 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Finančná 

gramotnosť 

Žiak vie: 

 uskutočniť primerané 

pravdepodobnostné 

experimenty,  

 posúdiť a rozlíšiť možné a 

nemožné udalosti (javy),  

 rozhodnúť o pravdepodobnosti 

jednoduchej udalosti,  

 vypočítať relatívnu početnosť 

udalosti,  

 spracovať, zhromaždiť a 

roztriediť údaje v experimente,  

 vytvoriť zo zhromaždených 

údajov štatistický súbor,  

 vypočítať aritmetický priemer z 

údajov v tabuľke alebo grafe,  

 zaznamenať a usporiadať údaje 

do tabuľky, 

 prečítať a interpretovať údaje z 

tabuľky, z kruhového a 

stĺpcového diagramu,  

 znázorniť údaje z tabuľky 

kruhovým a stĺpcovým 

diagramom a naopak. 

 

 udalosť, pravdepodobnosť; 

 pokus, početnosť, relatívna početnosť; 

 možné a nemožné udalosti; 

 porovnávanie rôznych udalostí 

vzhľadom na mieru ich 

pravdepodobnosti; 

 štatistika, štatistický súbor, štatistické 

zisťovanie; 

 jednotka a znak, početnosť javu, 

aritmetický priemer; 

 tabuľka, kruhový diagram, stĺpcový 

diagram. 

 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu 

týždenne. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality v týchto vyučovacích 

oblastiach:  

 rozvíjať u žiakov matematické kompetencie na využívanie získaných vedomosti a zručnosti 

na riešenie slovných úloh a problémov z reálneho praktického života,  
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 rozvíjať u žiakov logické, kritické, algoritmické myslenie a ich tvorivosť,  

 rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením a čitateľskú gramotnosť,  

 vedieť riešiť úlohy z reálneho života zadané formou tabuľky a diagramu, vedieť čítať 

tabuľky a diagramy.  

 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne:  

 

Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a desatinnýmičíslami, racionálne čísla 

 Používať celé čísla pri opise reálnej situácie, vedieť uviesť príklady celých čísel z praxe,   

     čítať a písať celé čísla aj z rôznych tabuliek a grafov. 

 Vykonávaťspamäti aj písomne základné počtové výkony s celými a des. číslami. 

 Zaokrúhľovať čísla, vykonávať  odhady a kontrolovaťsprávnosťvýsledkovpočtových 

výkonov.   

 Riešiť primerané a zložitejšie slovné úlohy na násobenie a delenie celých čísel. 

 

Premenná, výraz 

 Matematizovať a riešiť reálnu situáciu pomocou rovníc. 

 Tvoriť a riešiť úlohy, v ktorých žiak aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch. 

 Používať, zapisovať a čítať vzťah rovnosti a nerovnosti matematických výrazov.. 

 Pochopiť premennú ako jeden z možných spôsobov vyjadrenia istej veličiny v reálnom živote. 

 Riešiť slovné úlohy, kde jednotlivé údaje sú zadané formou výrazov s premennou. 

 Propedeutika riešenia jednoduchých a zložitejších lineárnych rovníc ( so zátvorkami, v tvare 

zlomkov). 

 Riešenie jednoduchých a zložitejších slovných úloh pomocou lineárnych rovníc. 

Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka 

 Výška trojuholníka a jej vlastnosti. 

 Stredná priečka trojuholníka a jej vlastnosti. 

 Ťažnice a ťažisko trojuholníka a ich vlastnosti. 

 Riešenie úloh s využitím výšky, strednej priečky a ťažníc. 

 Poznať, vedieť popísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné 

útvary, pozná ich základné prvky a ich vlastnosti. 

 Vedieť vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu 

geometrických útvarov. 

 Poznať meracie prostriedky a ich jednotky, vedieť ich samostatne používať aj pri 

praktických meraniach. 

 Analyzovať a riešiť aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu. 

Kruh, kružnica 

 Riešenie slovných úloh z praxe na výpočet obvodu a obsahu kruhu a dĺžky kružnice. 

 Zdokonaľovať  logické myslenie žiakov. 

 

Hranol 

 Riešenie slovných a podnetných úloh z praxe na výpočet objemu a povrchu hranola. 

 

Pravdepodobnosť, štatistika 

 Prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získať skúsenosti s organizáciou konkrétnych 

súborov predmetov podľa zvoleného alebo podľa vopred daného určitého kritéria. 
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 Vedieť z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom  prvkov podľa určeného pravidla 

a vypočítať  počet možností výberu.  

 Byť schopný orientovať sa  v množstve  údajov. 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne / 0 hodín 

Spolu 33 hodín 

Ročník ôsmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA 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 PREDMETU  

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

informačných zdrojov, 

 prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, 

fotografie, filmy a pod.), 

 interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,  

 zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,  

 zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia, 

 pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a socioekonomických 

zložiek. 

Vo vyučovacom predmete geografia sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 0,5 hodiny. 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích oblastiach:  

 vymedziť polohu krajiny na mape pomocou geografických súradníc, 

 vedieť získať a interpretovať informácie o krajine z grafov, tabuliek a pod., 

 prezentovať formou projektu informácie o krajine získané z rôznych zdrojov (internet, 

encyklopédie, učebnice a i.), 

 „čítanie mapy“ – vymedziť polohu krajiny v Európe, susedné štáty, opísať povrch, vodstvo, 

identifikovať najväčšie a najvýznamnejšie mestá krajiny a pod., 

 rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,  

 rozvíjať čitateľskú  gramotnosť  – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho  

informácie, triediť ich, využívať, prezentovať,  

 rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Slovensko 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 zhodnotiť polohu Slovenska v rámci Európy 

a sveta z mapy (hranice, susedné štáty, horské 

celky, nížiny, podnebné pásma) („čítanie“ 

mapy), 

 identifikovať na mape najväčšie pohoria, 

nížiny a kotliny Slovenska, 

 vysvetliť vplyv oceánu a prevládajúceho 

západného prúdenia vzduchu na podnebie 

Slovenska, 

 zdôvodniť vznik troch klimatických oblastí 

na území Slovenska,  

 vymedziť a porovnať podľa mapy povodia 

najväčších slovenských riek, 

 vysvetliť príčiny rozdielov v množstve vody 

počas roka v najväčších riekach Slovenska, 

 v tematickej mape rozlíšiť oblasti s vysokým 

výskytom zdrojov podzemnej vody,  

 odôvodniť pomocou nákresu usporiadanie 

vegetačných (rastlinných) stupňov na 

Slovensku, 

 

 Karpaty;  

 Tatry, Nízke Tatry, Slovenské rudohorie, 

Štiavnické vrchy, Slovenský raj, 

Slovenský kras, Muránska planina, Veľká 

Fatra, Malá Fatra, Poľana, Pieniny, 

Vihorlat, Slanské vrchy, Nízke Beskydy;  

 Podunajská nížina, Záhorská nížina, 

Hornonitrianska kotlina, Považské 

podolie, Žilinská kotlina, Juhoslovenská 

kotlina, Košická kotlina, 

Východoslovenská nížina;  

 Dunaj, Váh, Hron, Orava, Hornád, 

Poprad, Ondava;  

 jazerá, plesá, umelé vodné nádrže; 

 minerálne a termálne pramene;  

 klimatické oblasti;  

 vegetačné (rastlinné) stupne chránené 

oblasti. 
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 uviesť päť typických rastlinných a 

živočíšnych druhov žijúcich v jednotlivých 

vegetačných stupňoch, 

 v tematickej mape ohraničiť veľkoplošné 

chránené územia na Slovensku („čítanie“ 

mapy), 

 v časovej postupnosti zaradiť tri 

najdôležitejšie historické udalosti v dejinách 

Slovenska, 

 vysvetliť príčiny zmien v počte obyvateľov 

Slovenska za posledných 50 rokov,  

 zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva 

Slovenska, 

 zdôvodniť rozmiestnenie národností na 

území Slovenska, 

 na základe tematickej mapy vytvoriť zoznam 

desiatich najľudnatejších miest Slovenska, 

 zdôvodniť výnimočnosť postavenia 

Bratislavy a Košíc na Slovensku a v Európe, 

 vysvetliť príčiny zmien v hospodárstve 

Slovenska po roku 1989, 

 porovnať hospodárstvo a odvetvovú 

štruktúru priemyslu v jednotlivých regiónoch 

Slovenska, 

 v obsahu tematickej mapy rozlíšiť 

najznečistenejšie oblasti Slovenska 

(„čítanie“ mapy), 

 zhodnotiť možnosti Slovenska z pohľadu 

rozvoja cestovného ruchu,  

 zaujať postoj k trom závažným problémom 

Slovenska, 

 zdôvodniť zaradenie piatich pamiatok do 

Zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO a ukázať ich na mape, 

 vymedziť na mape administratívneho 

členenia Slovenska hranice jednotlivých 

krajov (VÚC) a určiť ich hlavné mestá, 

 porovnať prírodné podmienky krajov na 

západnom, strednom a východnom 

Slovensku, 

 usporiadať podľa rozlohy a počtu obyvateľov 

tri najväčšie kraje Slovenska, 

 porovnať jednotlivé kraje navzájom a 

vystihnúť tri spoločné a tri rozdielne črty v 

ich hospodárstve. 

 história;  

 obyvateľstvo;  

 mestá, vidiecke sídla;  

 Bratislava, Trnava, Košice, Prešov, 

Banská Bystrica, Žilina; 

 Nitra, Trenčín, Poprad, Martin; 

 hospodárstvo a nerastné suroviny; 

 administratívne členenie;  

 cestovný ruch;  

 problémy Slovenska;  

 regióny Slovenska;  

 pamiatky zaradené v zozname prírodného 

a kultúrneho dedičstva UNESCO. 
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Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Konverzácia v anglickom jazyku 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

0 hodiny týždenne / 2 h týždenne 

Spolu 66 hodín 

Ročník ôsmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov a 

záujem zo strany žiakov, či rodičov o štúdium cudzích jazykov neustále rastie. Nielen rodičia, 

ale aj celospoločenský vývin, otvorenie našej krajiny do Európy a jej štruktúr si žiada dobré 

ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikatívne zručnosti. Jednou z možností, ako 

čeliť týmto požiadavkám, je podporovať deti v komunikácii. 

Vyučovací predmet anglický jazyk má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, 

pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie komunikačných situácií v cudzom jazyku. 

Angličtina nie je štátnym jazykom v Slovenskej republike. V súčasnosti je pre väčšinu 

obyvateľov Slovenskej republiky prvým cudzím jazykom,  je pestrým, vnútorne bohato 

štruktúrovaným médiom, ktoré mu umožňuje komunikovať o najrozmanitejších javoch ľudského 

bytia a vedomia. Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí anglického jazyka 

podmieňuje pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu jeho nositeľov. 

Prostredníctvom uvedomenia si miesta anglického jazyka v našej spoločnosti si jednotlivec 

zároveň uvedomuje a vníma nielen svoju národnú identitu a štátnu príslušnosť,  ale aj existenciu 

iných národov a národností v multikultúrnej spoločnosti. Úroveň poznania a praktického 

ovládania anglického jazyka je tak zároveň zrkadlom začleňovania sa do štruktúr multikultúrnej 

spoločnosti. Kultivované ovládanie angličtiny zabezpečuje nielen úspešné zvládnutie školského 

vzdelávania v iných krajinách, ale následne aj ich plnohodnotné uplatnenie v pracovnom 

zaradení. Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne zručnosti a čitateľské a literárne 

zručnosti ako súčasť jazykovej kultúry predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa 

základného vzdelania. Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať 

v akejkoľvek bežnej komunikatívnej situácii, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky 

uplatňovali v praktickom živote.  

Vzdelávací obsah anglického jazyka tvoria tri oblasti: všeobecné kompetencie, komunikačné 

jazykové kompetencie, komunikačné zručnosti. V oblasti Všeobecné kompetencie žiaci 

nadobúdajú tie kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne 

činnosti, vrátane jazykových činností. Všeobecné kompetencie vedú žiakov k uvedomelému 

získavaniu nových vedomostí a zručností, osvojovaniu si stratégií učenia sa cudzieho jazyka, 
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pochopeniu potreby vzdelávania sa v cudzom jazyku, účinnej spolupráci vo dvojiciach 

a skupinách, otvorenosti ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti, samoštúdiu. V oblasti 

Komunikačné jazykové kompetencie žiak nadobúda tie jazykové, sociolingvistické 

a pragmatické kompetencie, ktoré mu umožňujú konať s použitím konkrétnych jazykových 

prostriedkov. V oblasti Komunikačné zručnosti žiaci nadobúdajú zručnosti, ktoré nemožno 

chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú ; t.j. počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením, písomný prejav, ústny prejav – dialóg, monológ.  

2. CIELE PREDMETU  

Cieľom vzdelávania v oblasti anglického jazyka na základnej škole je dosiahnuť takú úroveň 

rečových zručností v danom jazyku, aby žiaci zvládli úroveň A2  (podľa spoločného Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky ) - používateľ základného jazyka; s príslušnou gramatickou a 

pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave. 

3.  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,  
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 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,  

 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.  

3.2.1  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). 

3.2.2 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).  

3.2.3 Pragmatické kompetencie  

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

organizácia, logické usporiadani 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.  VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie. 

Navrhované delenie výkonových a obsahových štandardov do ročníkov je iba odporúčané (nie 

povinné), pričom žiak musí na konci nižšieho stredného vzdelávania dosiahnuť úroveň A 2.  

Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami 

jazyka. Prehľad všetkých kompetencií s funkciami, interakčními schémami, jazykovou, 

diskurznou a interkultúrnou dimenziou je uvedený na stránke Štátneho pedagogického ústavu. 

Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde sú nepovinné a 

dotvárajú kontext na rozvíjanie kompetencií a využívanie funkcií jazyka.   

Tematické okruhy  a slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné.  Vybraná odporúčaná 

lexika je uvedená na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu. V ôsmom ročníku sa bude 

venovať pozornosť tématickým okruhom:  

 Náš domov – môj dom / byt, zariadenie bytu, domov a jeho okolie,  

 Krajiny, mestá a miesta – krajiny a svetadiely 

 Vzdelávanie a práca – škola a jej zariadenie, učebné predmety, školský systém, pracovné 

činnosti a profesie,   

 Človek a spoločnosť, komunikácia – jazyk ako dorozumievací prostriedok,  

 Rodina a spoločnosť – osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, národnosť / štátna 

príslušnosť, tlačivá / dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi 

 Ľudské telo, starostlivosť o zdravie – ľudské telo, fyzické charakteristiky, charakterové 

vlastnosti človeka,  

 Voľný čas a záľuby - internet 

 

Výkonový štandard 

Počúvanie s porozumením 

Žiak dokáže:  

 porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,  

 porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného 

života,  

 porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí 

o predvídateľných každodenných záležitostiach,  

 rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,  

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú  

 identifikovať tému vypočutej diskusie,  

 porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe 
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Čítanie s porozumením 

Žiak dokáže:  

 porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú 

zásobu,  

 rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,  

 pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza 

do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty,  

 porozumieť jednoduchým osobným listom,  

 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

 vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,  

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov 

Písomný prejav 

Žiak dokáže:  

 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  

 napísať jednoduché osobné listy,  

 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie,  

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

 napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími výrazmi,  

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa - miesto, škola, rodina, záujmy 

Ústny prejav – dialóg 

Žiak dokáže:   

  komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu 

výmenu informácií na známe a bežné témy,  

 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny,  

 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,  

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

 sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne,  

 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie,  

 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť  

Ústny prejav – monológ  

Žiak dokáže:  

 opísať každodené skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto,  

 opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok,  

 podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné skúsenosti 
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Obsahový štandard 

Kompetencie Funkcie (Interakčné schémy) Jazyková dimenzia 

1. Nadviazať 

kontakt v 

súlade s 

komunikačnou 

situáciou 

 Upútať pozornosť (Can I help you? What’s 

the matter? Beautiful day, isn’t it?) 

 Pozdraviť (Hello. How´s your day. Good to 

see you. )  

 Odpovedať na pozdrav (Great, thanks. What 

about you?) 

 Poďakovať sa a vyjadriť uznanie (Many 

thanks! Thank you so much. Thank you very 

much.) 

 Rozlúčiť sa (It was lovely to see you. Thanks. 

The same to you. I’ll be in touch. Take care.) 

Slovosled vo vetách v 

prítomnom a minulom 

jednoduchom čase, tvorba 

otázky, odpovede, záporu.  

Krátka prídavná otázka so 

slovesom to be. 

Zdvorilá otázka so 

slovesom can.  

2. Vypočuť si a 

podať 

informácie 

 Informovať sa (Whose luggage is this? Have 

you got a bigger one? What is 6 plus 4?) 

 Potvrdiť a trvať na niečom (Sure. 36 divided 

by 12 equals 3, not 4.)  

 Začleniť informáciu (The capital city of 

Australia is Canberra. Whose face is in this 

picture?) 

 Odpovedať na požadavky (Yes, of course. 

No, I am sorry. I´m afraid, I can´t.) 

Časovanie 

plnovýznamových slovies v 

jednoduchom prítomnom 

čase, tvorba otázky, 

odpovede a záporu.  

Opytovacie zámeno whose.  

Číslovky nad 100. Počtové 

výrazy plus, minus, times, 

multiplied by, divided by 

3. Vybrať si z 

ponúkaných 

možností 

 Identifikovať (The fastest animal in the world 

is the cheetah. The next train to Prague 

leaves at 4.) 

 Opísať (Put some potatoes in a saucepan and 

boil them.) 

 Potvrdiť/Odmietnuť (So I’ll meet you at 2 

p.m.)  

Budúci dej vyjadrený 

pomocou will, tvorba 

otázky, odpovede a záporu.  

Určitý a neurčitý člen. 

Tvorba množného čísla 

nepravidelných 

podstatných mien. 

4. Vyjadriť 

názor 

 Vyjadriť názor (Well, the show was really 

interesting. Her story was really amusing. 

The food was excellent. I was bored. In my 

opinion, London is a very beautiful city.) 

 Vyjadriť súhlas (I think you’re (probably) 

right. I agree with you. Not a bad idea.) 

 Vyjadriť nesúhlas (I’m afraid I don’t agree 

with you. That can’t be true. That’s nonsense. 

No, you’re wrong! Are you sure about that?) 

 Vyjadriť presvedčenie (I hope you 

understand.) 

 Vyjadriť stupne istoty (I don’t think I’ll be at 

home at seven. Life will be different in 10 

years.) 

Prídavné mená s koncovkou 

-ed, - ing. 

 Intenzifikátory very, really, 

quite, quite so, a bit.  

Jednoduchý minulý čas, 

tvorba otázky, odpovede a 

záporu.  

Vyjadrenie budúceho deja 

pomocou wil  
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5. Vyjadriť 

vôľu 

 Vyjadriť želania (The flat must have central 

heating. The room can be very large. The rent 

must be higher. I enjoy dancing.) 

 Vyjadriť plány (When are they going to move 

to Dublin? Donna is flying to London tonight. 

I think I’ll see you tomorrow. She’ll definitely 

have lunch with her boyfriend. I won’t be 

here tomorrow.) 

Modálne slovesá can, could, 

may, must. Vyjadrenie 

budúceho deja pomocou to 

be going to. Vyjadrenie 

budúceho deja pomocou 

will. Vyjadrenie budúceho 

deja pomocou prítomného 

priebehového času.  

6. Vyjadriť 

schopnosť 

 Vyjadriť vedomosti (He may know the 

answer to your question. He never does his 

homework.) 

 Vyjadriť neznalosť (I think I don’t know the 

answer. They hardly know anything about it.) 

 Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnost 

(Peter can run very quickly) 

Príslovky frekvencie often, 

usually, hardly ever, ever.  

Pozícia prísloviek 

frekvencie vo vete. 

 Príslovky miesta, spôsobu 

a času everywhere, quickly, 

tomorrow. 

7. Vyjadriť 

pocity 

 Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie (I am 

happy to hear that. I am glad to know. That 

would be great. That sounds nice. What a 

wonderful day! They hope to finish it on time. 

It’s a great pleasure. I go jogging to get fit. 

It’s mine/his.) 

 Vyjadriť smútok, skľúčenosť (I am upset. 

How terrible! What a shame!) 

 Utešiť, podporiť, dodať odvahu (No problem. 

Well done!)  

Samostatné privlastňovacie 

zámená mine, yours, his, 

hers, its, ours, theirs. 

Vyjadrenie účelu   pomocou 

neurčitku. Sloveso + 

neurčitok. Sloveso + ing  

8. Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

 Vyjadriť nádej (I hope the weather will be 

good tomorrow.) 

 Vyjadriť sklamanie (What a shame!) 

 Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť (I’m 

(so) worried. )   

 Ubezpečiť (He must be there by nine 

o’clock/at nine o’clock) 

 Vyjadriť spokojnosť (What a lovely sweater! 

What super photos!) 

 Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa 

(Excuse me, I’d like to complain about the 

food. I’m not happy with this. I really must 

complain about the heating in my room. 

Somebody stole my bike!) 

 Zistiť spokojnosť/nespokojnost (What 

happened? Did you enjoy your meal?) 

Sloveso hope + vyjadrenie 

budúceho deja. 

  

Počítateľné a nepočítateľné 

podstatné mená. 

 

Väzba I’d like to + sloveso. 

 

 Neurčité zámená some, 

any, no a ich zloženiny. 

9. Predstaviť 

záľuby a vkus 

 Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam (I enjoy/like/love/don’t mind 

sightseeing. He likes to go to the cinema.)  

 Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád (She 

hates/dislikes washing up. I don’t wear shoes 

that don´t fit well. She has never liked him.) 

 Vyjadriť, čo uprednostňujem (It’s the best 

job I’ve ever had. It’s my first choice.) 

Predprítomný čas, tvorba 

otázky, odpovede a záporu.  

Pravidelné stupňovanie 

krátkych a viacslabičných 

prídavných mien. 
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 Jednoduché určujúce 

vzťažné vety s použitím 

who, which, that, where. 

 Nepravidelné 

stupňovanie prídavných 

mien.  

Radové číslovky.  

11. Stanoviť, 

oznámiť a 

zaujať postoj k 

pravidlám 

alebo 

povinnostiam  

 Vyjadriť príkaz/zákaz (Drive carefully. Look 

at the time – you must hurry!) 

 Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu (You 

mustn ´t cheat. Children should listen to their 

parents.) 

 Žiadať o povolenie a súhlas (May/Could/Can 

I join you?) 

 Dať súhlas (You can take one piece of hand 

luggage.) 

 Odmietnuť  (No, of course not. No, thanks. 

No, thanks, not really.) 

 Sľúbiť (I’ll help you. I´ll call you.) 

Tvorenie prísloviek 

príponou –ly.  

Slovesá s predložkovými 

väzbami listen to, look at, 

smile at.  

Modálne slovesá might, 

mustn’t, have to, should.  

12. Reagovať 

na porušenie 

pravidiel alebo 

nesplnenie 

povinností 

 Ospravedlniť (sa) (I’m afraid I’ve broken 

your hairdryer. There’s nothing I can do 

about it, I’m afraid. I’m sorry to hear that. He 

is sorry, but he won’t be able to come.) 

  

Opisné tvary to be able to, 

to have to, to be allowed to. 

 Predprítomný jednoduchý 

čas, tvorba otázky, 

odpovede a záporu. 

13. Reagovať 

na príbeh alebo 

udalosť  

 Vyjadriť záujem o niečo (I see. How nice! 

That’s interesting.) 

 Vyjadriť prekvapenie (You’re joking! What a 

surprise! No, really?! She probably did it, 

didn´t she. Charlie hasn’t got a problem with 

Steve, has he?) 

 Vyjadriť nezáujem (I’m bored. Perhaps it’s 

interesting, I don’t know.) 

Vyjadrenie modality 

pomocou possibly, 

probably, perhaps. 

 

Krátke prídavné otázky v 

prítomnom a minulom čase.  

14. Dať ponuku 

a reagovať na 

ňu  

 Žiadať niekoho o niečo (Can I have some 

water/a cup of coffee, please? I need some 

help.) 

 Odpovedať na žiadosť (Sure, why not? I 

don’t really want to go to the cinema. I’d love 

to come/go. I can manage. None of my friends 

are coming.) 

 Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil (Why 

don’t you see the doctor? Would you like to 

come and visit me in summer?)  

 Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 

urobili (Let’s buy some souvenirs from other 

cities. Why don’t we go to England?) 

 Ponúknuť pomoc (May/Can I help you? Are 

you looking for something? Do you need 

some help? What can I do for you?)  

Počítateľné a nepočítateľné 

podstatné mená.  

Väzba I’d love to/I want to 

+ sloveso.  

Vyjadrenie množstva 

pomocou any, some, a lot 

of, all, none, not (any), 

enough, (a) few.  

 

Rozkazovací spôsob.  
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 Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem (I will 

lend you the book if you need it.) 

 Odpovedať na návrh (It will be fantastic. 

Thank you very much. I’ll stay in if it rains 

this afternoon.) 

 

Nulový a prvý kondicionál.  

15. Reagovať 

na niečo, čo sa 

má udiať 

v budúcnosti  

 Varovať pred niekým/niečím  (Be careful. 

Don’t talk during the class. It’s probably not 

a good idea to go by train. This won’t last. If 

you do that one more time, I shall be very 

angry.) 

 Poradiť  (Never take a lot of money with you. 

Always keep your money safe. You should 

talk to somebody. You needn’t worry. Go 

along this street. He went outside, he isn’t 

here.)  

Modálne slovesá should, 

shall, would, needn’t, will, 

wont’t.  

 

16. Reagovať 

na niečo, čo sa 

udialo 

v minulosti  

 Spomenúť si na niečo/niekoho (I used to live 

there. I didn’t use to like mushrooms but I like 

them now.) 

 Pripomenúť niekomu niečo (Don’t 

forget/Remember to bring your umbrella. 

Don’t forget to lock the door.) 

 Blahoželať (Congratulations! Happy New 

Year!) 

Vyjadrenie minulosti 

pomocou used to. 

Vyjadrenie účelu pomocou 

neurčitku. 

Určitý a neurčitý člen, 

nulový člen.  

17. Reagovať 

pri prvom 

stretnutí 

 Predstaviť niekoho (That´s my brother, 

Peter. You know my sister Mia, don´t you) 

 Predstaviť sa (My name´s John.) 

 Reagovať na predstavenie niekoho (Pleased 

to meet you. How do you do.) 

 Privítať (Welcome to Slovakia!) 

Krátka prídavná otázka. 

 

18. 

Korešpondovať 

 Začať list (Dear Mr/Mrs/Ms Hill, I am 

writing to you about my holiday.) 

 Rozvinúť obsah listu  (I’ve got some very 

important news.)  

 Ukončiť list (I look forward to hearing from 

you soon. Yours sincerely,) 

Bežné frázové slovesá. 

19. 

Telefonovať 

 Začať rozhovor (Hello, this is Bruce Johnson. 

Can I speak to Mrs Evans. Hello, Mr Johnson 

speaking. I’m ringing/calling about the 

project.) 

 Udržiavať rozhovor (Hold the line, please. 

I’ll put you through. Can I take the message, 

please?) 

 Ukončiť rozhovor (Can you call back later? 

Thanks. Please ask him to ring/call me 

around/at 7.) 

Bežné frázové slovesá.  

 

Nepravidelné stupňovanie 

prídavných mien. 
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Rámcový učebný plán ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím 

– variant A 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

ŠVP iŠkVP ŠVP iŠkVP ŠVP ŠkVP   

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk  

a literatúra 
8 1       

Rozvíjanie 

komunikatívnych 

schopnosti 

        

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručnosti 

        

Matematika 

a práca  

s 

informáciami 

Matematika 4 1       

Informatika         

Človek a 

príroda  

Vecné učenie 1        

Fyzika         

Chémia         

Biológia         

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda         

Dejepis         

Geografia         

Občianska náuka         

Človek a 

hodnoty 

Etická/náboženská 

výchova 
 1       

Človek a svet  
Pracovné 

vyučovanie 
1        

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 1 1       

Hudobná výchova 1        

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
2        

SPOLU 18 4       
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1. ročník ŠZŠ 
 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

0 hodín týždenne,  0 hodín ročne/ 1 hodina týždenne, 33 hodín 

ročne, spolu 33 hodín 

Ročník prvý 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – nižšie primárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo v primárnom vzdelávaní podporuje základné 

predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný svet detí, 

umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha, Božiu Matku 

Máriu a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú predpokladom pre otvorenie 

sa životu s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti Eucharistie. Na podklade Božích 

prikázaní ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova/náboženstvo v nich rozvíja 

komunikačné zručnosti, otvára ich chápaniu okolitého sveta a vďačnosti za prijaté dary. 

Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti 

a Cirkvi. 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci 

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti človeka ako originálneho Božieho 

stvorenia,  

 nadobudnú základné vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej 

cirkvi,  

 získajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú predpokladom náležitej úcty 

k nim,  

 získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,  

 zorientujú sa v morálnych hodnotách, ktoré sú postavené na Desatore,  

 nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a citov,  

 získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovanie dobra od zla, voľbu dobra pre 

seba i iných. 
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3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Som na svete z lásky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 vymenovať svoje odlišnosti od spolužia-kov, 

 vyjadriť slovne poďakovanie a odprose-nie, 

 formulovať spontánnu modlitbu poďako-

vania, 

 vymenovať z konkrétneho príbehu posta-vy, 

ktoré konajú dobro, 

 rozlíšiť medzi dobrým a zlým správaním u 

seba a iných. 

 meno a jedinečnosť, 

 čo dokážem, 

 patrím do rodiny, 

 svet, v ktorom žijem. 

Rodina – ohnisko lásky 

Výkonový štandard 
Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 vymenovať tri pozitíva v rodine, 

 z reprodukovať modlitbu Otče náš, 

 naplánovať si konkrétny dobrý skutok pre 

členov rodiny. 

 komunikácia v rodine, 

 modlitba v rodine, 

 modlitba Otče náš. 

Dar lásky 

Výkonový štandard 
Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 opísať dobrotu sv. Mikuláša, 

 prerozprávať s pomocou učiteľa biblické 

udalosti zvestovania a narodenia Ježiša, 

 z reprodukovať modlitbu Zdravas Mária, 

 nakresliť dva symboly Vianoc, 

 reprodukovať s pomocou učiteľa prvé roky 

života Ježiša. 

 sv. Mikuláš, 

 zvestovanie, návšteva Alžbety, 

 zmysel a hodnota daru, 

 narodenie Ježiša Krista. 

Moc života a lásky 

Výkonový štandard 
Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairo-vej 

dcéry, 

 vysvetliť jednoduchým spôsobom dôvod 

slávenia veľkonočných sviatkov, 

 znázorniť s pomocou učiteľa a obrazov 

veľkonočný symbol, 

 vysvetliť jednoducho zmysel slávenia nedele 

ako dňa Ježišovho zmŕtvych-vstania. 

 život a smrť, 

 vzkriesenie Jairovej dcéry, 

 Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie 

Krista, 

 nedeľa – deň oslavy Ježišovho zmŕtvych-

vstania. 
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Spoločenstvo lásky 

Výkonový štandard 
Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 reprodukovať pomocou učiteľa udalosti 

zoslania Ducha Svätého, 

 zreprodukovať modlitbu Sláva Otcu, 

 vyjadriť slovne pocity pri konaní dobra, 

 vymenovať niekoľko dobrých skutkov, ktoré 

mu preukázali spolužiaci, 

 naplánovať si konkrétny dobrý skutok pre 

spolužiaka. 

 zoslanie Ducha Svätého, 

 Cirkev – Božia rodina, 

 sv. Juraj – odvaha, pomoc, dobro a zlo. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne / 1hodina týždenne, 33 hodín 

ročne, spolu 66 hodín 

Ročník prvý 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 –  nižšie primárne vzdelanie A variant 

Dĺžka štúdia 4 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní vychádza zo spontánneho detského prejavu. 

Žiaci prostredníctvom výtvarných činností, hravou formou spoznávajú vyjadrovacie prostriedky 

vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky). Formou výtvarných činností (kreslenia, maľovania, 

priestorového a objektového vytvárania) sa stretávajú so svetom navrhovania dizajnu, 

architektúry, fotografie, videa a filmu. Aktívnu prácu s materiálom a nástrojmi nie je možné 

nahradiť formou pracovných zošitov – všetky ostatné didaktické formy, ako používanie 

učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a pod. sú len doplnkovými aktivitami (v 

rámci motivácie alebo následných ukážok). Výtvarná výchova zahrňuje aj prácu s vizuálnymi 

prostriedkami prostredníctvom počítača. Od žiakov očakávame najmä uplatnenie jeho 

predstavivosti a fantázie; nie napĺňanie dopredu očakávaných výsledkov. Výtvarná výchova je 

založená na tvorivosti žiaka – na rozvíjaní jeho vlastných nápadov a koncepcií. Zručnosti 

(ovládanie nástrojov a techník) sú podriadené tvorivosti – prednosť má vymýšľanie, od námetu 

až po realizáciu formy. Očakávané sú vlastné riešenia žiakov, nie presné plnenie úloh. Výtvarná 

výchova obsahuje aj prvky, ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, napr. s 

pracovným vyučovaním (zručnosti v ovládaní nástrojov a v spracovaní materiálov), s hudobnou 

výchovou (tvorivé reagovanie na zvukové podnety), prírodovedou a vlastivedou (reakcie na 

prostredie, prírodné javy, históriu a pod.), s IKT, s matematikou (porovnávanie, mierka, počet a 
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pod.) s geometriou (tvar). Niektoré témy je možné, podľa uváženia učiteľa prepájať s témami 

týchto predmetov. Žiaci sú veku prístupnou formou uvádzaní do znalosti súčasného umeleckého 

vyjadrovania sveta, do súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Získavajú dôležité 

kompetencie porozumenia svetu, ktorý je ich každodennou skúsenosťou. 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci 

 rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu,  

  rozvíjajú si pozorovacie schopnosti,  

 spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania,  

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu,  

 osvojujú si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi,  

 poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú,  

 osvojujú si základné kultúrne postoje.  

Vo  vyučovacom predmete výtvarná výchova sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 

hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích 

oblastiach: 

 práca s farbami, miešanie farieb, 

 práca s rôznym materiálom. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 tvoriť škvrny,  

 rozlíšiť v škvrne významovo čitateľný tvar,  

 vyhľadať v textúre čiar tvary podľa svojich 

predstáv,  

 pomenovať objavené tvary,  

 pomenovať tóny základných farieb,  

 rozlíšiť svetlé a tmavé farebné tóny,  

 rozlíšiť priamku od krivky. 

 škvrna (vytvorená napr. odtláčaním farby 

(dekalk), rozlievaním, zapúšťaním do 

mokrého podkladu, rozfúkavaním) – 

náhodný tvar, jeho dopĺňanie na 

významový, zobrazujúci tvar (podľa 

predstavivosti žiaka) náhodné čiary alebo 

tvary (dokresľovanie alebo 

domaľovávanie škvrny, odtlačku farby, 

čarbanice, pokrčeného papiera – krkváže a 

pod.), 

 obrys (výtvarné zobrazenie obrysov tvarov 

predmetov, figúr),  

 základné tóny farieb, druhotné 

(vymiešané) tóny, teplé a studené farby. 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 výtvarne zobraziť svoje predstavy a fantáziu 

na zadanú tému,  

 nakresliť predmety na základe hmatového 

vnemu,  

 pomenovať charakter rôznych povrchov 

podľa hmatového vnemu. 

 fantazijné kreslenie,  

 fantazijné maľovanie , 

 fantazijné modelovanie , 

 tvar a hmat (napr. ohmatávanie tvarov 

predmetov skrytých pod dekou, alebo 

kreslenie so zaviazanými očami ...),  
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 povrch predmetu. 

Podnety moderného výtvarného umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 použiť rôzne kresliarske (maliarske) nástroje,  

 vyjadriť výtvarné stopy (nástroja, materiálu, 

gesta) prostredníctvom hravej akcie,  

 vytvoriť objekt zo zvolených materiálov. 

 fŕkanie, liatie, odtláčanie, kvapkanie, 

roztieranie, rozfúkavanie... farebnej 

hmoty,  

 stopa kresliaceho (maliarskeho) nástroja 

(využitie vlastností rôznych nástrojov),  

 stopa gesta (rôzne druhy stôp/čiar/ťahov),  

 odpadový materiál,  

 objekt,  

 ukážky: akčná maľba. 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 namaľovať svoju predstavu inšpirovanú 

pravekým umením. 

 praveké jaskynné maľby (motívy),  

 materiál, nástroje, podklad v tvorbe 

pravekých ľudí, 

 hra na pravekého umelca - tvorba artefaktu 

limitovaného motívom a technikou. 

Škola v galérii 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 výtvarne vyjadriť rôzne výrazy tváre. 

 výraz portrétu (maľba, socha, fotografia) – 

v priestoroch galérie,  

 alternatívne vo virtuálnej galérii na 

internete,  

 akčné napodobnenie výrazu portrétu 

(grimasa, performancia ...),  

 výtvarná interpretácia výrazu (kresba, 

maľba ...). 

Podnety architektúry 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 zobraziť architektúru podľa vlastnej fantázie,  

 porozprávať o zobrazenej architektúre 

 rozprávková architektúra (maľba, kresba, 

modelovanie, objekt – skladanie, lepenie, 

strihanie...),  

 fantastické motívy v architektúre,  

 architektúra v rozprávkach (animácie, 

ilustrácie, filmy). 

Podnety fotografie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie:  fotografia (napríklad z časopisu),  
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 doplniť fotografický podklad podľa vlastnej 

fantázie. 
 zásah do kompozície fotografie, jej 

doplnenie, prekreslenie, premaľovanie 

kolorovanie, dokomponovanie. 

Podnety videa a filmu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 porozprávať o akcii v uvedenej ukážke filmu,  

 výtvarne interpretovať vybranú akciu z 

filmovej ukážky. 

 krátka ukážka z vybraného filmu, (gro-

teska),  

 pohyblivý obraz – akcia vo filme (videu), 

 výtvarné spracovanie akcie/pohybu. 

Podnety dizajnu a remesiel 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 nakresliť dizajn podľa svojej fantázie,  

 porozprávať o nakreslenom. 

 nezvyčajný, fantastický nábytok, alebo 

nábytok s nezvyčajnými funkciami (napr. 

hojdanie, skákanie, kotúľanie, 

preklápanie, skladanie a rozkladanie – 

aplikované na typ stoličky, postele, skrine, 

lampy a pod.),  

 alt. nezvyčajný odevný doplnok , 

 alt. fantastický stroj. 

Podnety poznávania sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 výtvarne reagovať na písmená abecedy. 

 oživené písmená,  

 tvary písmen (tlačených, písaných, veľ-

kých, malých),  

 figuratívna kompozícia z tvarov písmen. 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

8 hodín týždenne,  264 hodín ročne  / 1 hodina , 33 hodín ročne  

Spolu 297  hodín 

Ročník prvý/ A variant 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov ŠkVP ISCED 1 - MP 

Kód a názov ŠVP 
Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom MP 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie A variant 

Dĺžka štúdia  9 rokov 

Forma štúdia denná 
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Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

je základom celého vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh 

slovenského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích 

predmetov. Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a 

zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých 

žiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny 

žiakov vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. Slovenský jazyk a 

literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a špecifickým spôsobom 

prispievajú k plneniu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú, emocionálnu, vôľovú a rozumovú 

stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu s ostatnými predmetmi 

posilňujú výchovu k vlastenectvu. Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry v 1. až 9. 

ročníku je rozdelený do troch oblastí:  

V 1. až 3. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú:  

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA - písanie  

KOMUNIKÁCIA A SLOH - komunikácia, ústny prejav  

ČÍTANIE A LITERATÚRA - technika čítania - literárna výchovy      

2. CIELE PREDMETU  

Postupne poznávať niektoré hlásky a príslušné písmená, čítať jednoslabičné a dvojslabičné 

slová,  rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu potrebnú na 

vyučovanie písania. Cieľom literárnej výchovy v 1.ročníku je predovšetkým výchova 

pozorného detského poslucháča. 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia 

o 1 hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

Nácvik písania: 

 Cviky na prípravné písanie nepodopretou rukou. 

 Správne držanie ruky – čmáranie rudkou, kriedou, fixkou, progresom. 

 Dotyky, voľné čmáranie a krúženie, oblúky.  

 Nacvičuje sa držanie ceruzky pri písaní v liniatúre, prvky prvých písmen.  

Nácvik vyjadrovania a výslovnosti. 

PROCES  

Úlohou je spresňovať zmyslové vnímanie, rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči žiakov. 

Pozorovaním okolitej skutočnosti a jej znázornenia na obrázkoch žiaci poznávajú a 

pomenúvajú predmety a činnosti. Hrou a častými cvikmi sluchového vnímania sa zlepšuje 

schopnosť žiakov diferencovane vnímať zvuky. Žiaci poznávajú, pomenúvajú, porovnávajú a 

rozlišujú veľkosť, farbu, tvar, vôňu a chuť predmetov. Učia sa zameriavať svoju pozornosť 

podľa inštrukcie učiteľa postrehnúť rozdiely, zmeny, vzťahy a časovú následnosť. Nacvičuje sa 

vyjadrovanie a výslovnosť žiakov. Od pomenovávania predmetov a javov sa prechádza k 
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nácviku vecných formulácií, predovšetkým jednoduchých viet. Nacvičujú sa pozdravy, krátke 

oznámenia, vyjadrenie jednoduchej prosby, poďakovanie, ospravedlnenie. Sústavne sa pestuje 

výslovnosť, dych a hlas detí. Prebúdza sa vlastné úsilie žiakov o zreteľnú, dobre počuteľnú a 

zrozumiteľnú reč. Na začiatočné čítanie a na postupné osvojovanie čitateľských návykov treba 

pripravovať žiakov hrou a špeciálnymi cvičeniami. Rozvíja sa sluchové a zrakové vnímanie. 

Cvičí sa sledovanie obrázkov zľava doprava, orientácia v riadku. Členenie krátkych viet na 

slová. Sluchová analýza a syntéza slov. Pri nácviku písania vychádzame z detských hier a 

motivovaných prípravných cvikov. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Jazyková komunikácia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka vie/dokáže: 

 

 Písať písmená, ktoré sa žiaci učia 

čítať. Písmená sa nacvičujú v poradí 

podľa postupu v čítaní.  

 Písať slabiky a krátke slová 

zložených z osvojených písmen.  

 Prepisať slabiky a slová z tlačeného 

do písaného písma.  

 Zapísať Diktát z písmen a slabík. 

 

Pri výcviku písania sa vytvárajú potrebné 

hygienické pracovné a estetické návyky. 

Žiaci sa učia správne zaobchádzať s 

písacími nástrojmi a materiálom a dbať na 

úhľadnú úpravu. Grafický záznam sa 

vhodne motivuje a sprevádza slovom. 

Určené cvičenia sa postupne rozvíjajú, 

opakujú a zdokonaľujú.  

 Nácvik písania - Cviky na prípravné 

písanie nepodopretou rukou. - Správne 

držanie ruky – čmáranie rudkou, 

kriedou, fixkou, progresom. - Dotyky, 

voľné čmáranie a krúženie, oblúky. - 

Nacvičuje sa držanie ceruzky pri 

písaní v liniatúre, prvky prvých 

písmen. 

Komunikácia a sloh 

Výkonový štandard 
Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka vie/dokáže: 

 

 Správne sa vyjadrovať a vyslovovať 

jednotlivé slová 

 Pozdraviť sa, oznámiť niečo, poprosiť a 

poďakovať 

 Komunikácia, ústny prejav  

 Nácvik vyjadrovania a výslovnosti 

žiakov.  

 Nácvik vecných formulácií, pozdravy, 

krátke oznámenia, prosba, 

poďakovanie. 

Čítanie a literatúra 

Výkonový štandard 
Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka vie/dokáže: 

 Rozpoznávať samohlásky a, e, i, o, u, 

y a príslušné malé a veľké písmena.  

  

 . Nácvik čítania otvorených a 

zatvorených slabík s osvojeným 

písmenom.   
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 Rozlišovať krátke a dlhé 

samohlásky.  

 Poznávať a čítať spoluhlásky m, M, 

I, L, v, V, t, T, p, P, j, J. 

  Čítať a správne vyslovovať mäkké 

slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li.  

 Čítať jednoslabičné, dvojslabičné a 

niektoré trojslabičné slová zložené 

najmä z otvorených slabík.  

 Čítať jednoduché vety.  

 Čítať text- písané písmo.  

 Žiaci sa učia počúvať a pokúšajú sa 

rozprávať najznámejšie jednoduché 

24 rozprávky založené na 

jednoduchom časovom radení 

opakovaných a obmieňaných dejov.  

 Učia sa počúvať a vnímať krátky 

príbeh, pokúšajú sa ho dramatizovať, 

prípadne ilustrovať.  

 Učia sa memorovať jednoduché 

rečňovanky. Tieto zručnosti si žiaci 

osvojujú - pri počúvaní ukážok z 

literatúry pre deti zo zvukových 

nahrávok pri sledovaní 

videoprogramov, - sledovanie 

bábkových hier (v triede a z 

televízneho vysielania). Príležitostné 

návštevy detských bábkových 

divadiel.  

 Pokus o dramatizáciu s aplikáciami, 

plošnými bábkami, s maňuškami a 

podobne.  

 Nácvik a memorovanie jednoduchých 

básničiek, rečňovaniek a vyčítaniek od 

autorov detskej literatúry a z ľudovej 

tvorby (napr. K. Bendová, V. Šimková 

– J. Domasta; J. Andel; J. Turan; F. 

Hrubín a iní). Počúvanie a reprodukcia 

krátkej rozprávky o deťoch a 

zvieratkách (napr. M. Ďuríčková, M. 

R. Martáková, D. Hevier, H. Zelinová, 

E. Gašparová, N. Tánska a iní). 

Obrázkové knižky (V. Machaj, Z. 

Vlach – M. Novacký, J. Kontár, E. 

Vančurová a iní). 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodiny  týždenne, 132 hodín ročne / 1hod týždenne , 33 hodín 

ročne 

Ročník prvý/ A variant 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 
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Názov ŠkVP 
ISCED 1 - MP 

Kód a názov ŠVP Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom MP 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Stupeň vzdelania 
ISCED 1 – primárne vzdelávanie A variant 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Poňatie vyučovania matematiky žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je v súlade s 

poňatím vyučovania matematiky žiakov na bežnej základnej škole. Vyučovanie matematiky sa 

snaží všetkým žiakom, spôsobom primeraným ich mentálnej úrovni, poskytnúť adekvátnymi 

formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im umožní riešiť najnutnejšie problémy 

a úlohy praktického života a aj budúceho pracovného pomeru. Matematické vedomosti, zručnosti 

a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na rôznom stupni intuitívneho prístupu 

podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. Pri 

opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje matematické poznatky pri riešení 

problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh, ktorých námety zodpovedajú 

skúsenostiam a úrovni poznania žiakov špeciálnej základnej školy i pri riešení rôznych 

problémov v ostatných vyučovacích predmetoch. Spojeniu vyučovania matematiky s praxou 

prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie. 

Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické 

vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a 

možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. Ciele 

predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný na žiaka, 

aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka s mentálnym 

postihnutím. Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne 

vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka. 

2. CIELE PREDMETU  

 Porovnávať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa 

určitých kritérií,  

 osvojiť si základné geometrické predstavy, 

 osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 5, 

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 5, 

 osvojiť si základné prvky numerácie a počtové výkony s číslom 0,  

 využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 

Vo  vyučovacom  predmete  matematika  sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová  dotácia  

o 1 hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

Úvod k učivu o prirodzenom čísle  
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 Triedenie predmetov podľa vlastností (množstvo, veľkosť, farba, tvar).  

 Dvojica. Vzťahy rovnako – nie rovnako, viac – menej.  

 Usporiadanie (napr. veľa, málo, veľký, malý). Vzťahy – pred, za. Prvý, posledný. 

 

Numerácia a počtové výkony do 5 

 Spočítavať a odpočítavať 

Geometria 

 Rozpoznávanie, pomenovanie rovinných a priestorových tvarov  

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  --  VÝKONOVÝ A OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka vie/dokáže: 

Čísla 1-5 

 určiť počet prvkov v skupine (počítaním 

po jednom,) a vyjadriť ho prirodzeným 

číslom,  

 vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s 

daným počtom prvkov,  

 porovnať počet prvkov v dvoch 

skupinách (počítaním), 

  napísať a prečítať číslo,  

 orientovať sa v číselnom rade,  

 vytvoriť vzostupný a zostupný číselný 

rad, zobraziť číslo na číselnej osi,  

 doplniť chýbajúce čísla do vzostupného 

aj zostupného číselného radu,  

 vymenovať niekoľko čísel menších 

(väčších) ako dané číslo,  

 usporiadať čísla podľa veľkosti 

vzostupne i zostupne,  

 porovnať dve čísla a výsledok porovnania 

zapísať pomocou..... 

 relačných znakov >,<,= 

 vyriešiť jednoduché nerovnice,  

 vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie. 

 

 skupina,  

 

 počet predmetov (prvkov) v 

skupine,  

 

 číslo pár párny a nepárny počet 

predmetov viac, menej, rovnako  

 

 prirodzené čísla 1 – 5 a 0  

 

 prvý, druhý, tretí, ..., piaty  

 číselný rad pojmy súvisiace s 

orientáciou v číselnom rade: pred, 

za, hneď pred, hneď za, 

predposledný, posledný, 

asledujúci, predchádzajúci  

 vzostupný číselný rad (od 

najmenšieho čísla po najväčšie 

číslo)  

 zostupný číselný rad (od 

najväčšieho čísla po najmenšie 

číslo)  

 číselná os relačné znaky >,rovnako 

Geometria a meranie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka dokáže: 

 rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, 

otvorenú i uzavretú čiaru,  

 

 rovinné geometrické útvary: krivá 

čiara, rovná čiara, otvorená a 
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 rozlíšiť, pomenovať, narysovať rovnú 

čiaru,  

 rozlíšiť, pomenovať, nakresliť rovinné 

geometrické útvary,  

 rozlíšiť a pomenovať priestorové 

geometrické útvary, 

  umiestniť (dokresliť) rovinné a 

priestorové geometrické útvary podľa 

pokynov  

uzavretá čiara, kruh, štvorec, 

trojuholník, obdĺžnik kreslenie,  

 rysovanie priestorové geometrické 

útvary: kocka, valec, guľa  

 vpravo, vľavo, hore, dole, nad, 

pod, do, na, pred, za, vedľa, medzi, 

vpredu, vzadu  

  



 155 

 

Rámcový učebný plán ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím – 

variant A 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník  

ŠVP iŠkVP ŠVP iŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP   

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk  

a literatúra 
6,5 0,5 6 1 5 1 5 1   

Rozvíjanie 

komunikatívnych 

schopnosti 

          

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručnosti 

          

Matematika 

a práca  

s 

informáciami 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1   

Informatika 1  1  1  1    

Človek a 

príroda  

Vecné učenie           

Fyzika     1  1 1   

Chémia           

Biológia     1  1    

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda 2 1 3        

Dejepis     1  1    

Geografia     1 1 1    

Občianska náuka     1  1    

Človek a 

hodnoty 

Etická/náboženská 

výchova 
1  1  1  1    

Človek a svet  
Pracovné 

vyučovanie 
4  4  4  4    

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1   

Hudobná výchova 1  1  1  1    

Zdravie a 

pohyb 

Telesná s športová 

výchova 
2  2  2  2    

SPOLU 22 4 23 3 24 4 24 4   

Spracované podľa  Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím  schváleného 

MŠVVaŠ dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016. 
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6. ročník ŠZŠ 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodiny týždenne,  132 hodín ročne  / 1 hodina , 33 hodín ročne  

Spolu 165 hodín 

Ročník šiesty/ A variant 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov ŠkVP ISCED 1 - MP 

Kód a názov ŠVP 
Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom MP 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie A variant 

Dĺžka štúdia  9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Poňatie vyučovania matematiky žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je v súlade s 

poňatím vyučovania matematiky žiakov na bežnej základnej škole. Vyučovanie matematiky sa 

snaží všetkým žiakom, spôsobom primeraným ich mentálnej úrovni, poskytnúť adekvátnymi 

formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im umožní riešiť najnutnejšie problémy 

a úlohy praktického života a aj budúceho pracovného pomeru. Matematické vedomosti, zručnosti 

a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na rôznom stupni intuitívneho prístupu 

podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. Pri 

opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje matematické poznatky pri riešení 

problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh, ktorých námety zodpovedajú 

skúsenostiam a úrovni poznania žiakov špeciálnej základnej školy i pri riešení rôznych 

problémov v ostatných vyučovacích predmetoch. Spojeniu vyučovania matematiky s praxou 

prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie. 

Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické 

vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a 

možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. Ciele 

predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný na žiaka, 

aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka s mentálnym 

postihnutím. Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne 

vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka. 
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2. CIELE PREDMETU  

 opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov,  

 vedieť sčítať a odčítať v obore do 1000,  

 osvojiť si násobenie a delenie v obore do 100,  

 riešiť slovné úlohy, 

 osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do 10 000,  

 vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10 000 spamäti a písomne,  

 vedieť násobiť a deliť 10, 100 a 1000,  

 osvojiť si základné jednotky času,  

 vedieť merať a rysovať úsečky, rysovať rôznobežky, rovnobežky a kolmice, štvorec a – 

obdĺžnik,  

 osvojiť si popis základných vlastností kocky a kvádra 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 1000 

 Násobenie a delenie v obore do 100 

Rovinné obrazce: trojuholník, štvorec, obdĺžnik: 

 Vyznačovanie, popis, vlastnosti strán.  

 Rysovanie štvorca a obdĺžnika.  

 Vyznačovanie, popis, vlastnosti strán.  

 Rysovanie štvorca a obdĺžnika. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Aritmetika 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie 

 

 sčítať a odčítať v obore do 1 000, 

písomne sčítať a odčítať 

 násobiť a deliť v obore do 100 

 sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore 

do 10 000 

 určovať čas. 

 sčítanie a odčítanie v obore do 1 000 

Písomné sčítanie a odčítanie. Príklady 

typov : 732   345   695   980   800   931  

            248  455   236   248   455    236  

 násobenie a delenie v obore do 100. 

Násobenie a delenie v obore 

násobiliek do 100 - tvorenie a zápis 

príkladov násobenia a delenia v obore 

násobiliek do 100. Násobilka číslom 7, 

8, 9 a 10 – pamäťový nácvik. Riešenie 

jednoduchých slovných úloh na 

násobenie a delenie 

 prirodzené čísla v obore do 10 000. 

Sčítanie a odčítanie 1. Numerácia do 

10 000, orientácia na číselnej osi, 

porovnávanie čísel. 2. Násobenie a 

delenie 10, 100, 1 000 a precvičovanie 

na jednotkách dĺžky, hmotnosti a 
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objemu. 3. Sčítanie a odčítanie do 10 

000 - sčítanie a odčítanie spamäti, - 

písomné sčítanie a odčítanie, - riešenie 

jednoduchých slovných úloh 

 jednotky času. Základné jednotky 

sekunda, minúta, hodina. Určovanie 

času. 

Geometria 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 

 premieňať jednotky, merať dĺžky,    

rysovať úsečky danej dĺžky 

 rysovať priamky daným bodom a 

danými dvoma bodmi 

 rysovanie rôznobežných priamok 

  rysovanie rovnobežných priamok 

 rysovanie kolmíc pomocou 

trojuholníka s ryskou 

 pravý uhol 

 rysovať rovinné obrazce, trojuholník, 

štvorec, obdĺžnik. Vyznačovať, popísať 

vlastnosti strán.  

 popis základných vlastností – kocka, 

kváder. 

 dĺžka úsečky 1. Jednotky dĺžky – mm, km - 

premieňanie jednotiek. 2. Meranie dĺžky, 

rysovanie úsečiek danej dĺžky (aj v mm) 

rôznobežky, rovnobežky a kolmice 1. 

Rysovanie priamok daným bodom a 

danými dvoma bodmi. 2. Rysovanie 

rôznobežných priamok. 3. Rysovanie 

rovnobežných priamok. 4. Rysovanie 

kolmíc pomocou trojuholníka s ryskou. 5. 

Pravý uhol 

rovinné obrazce. Trojuholník, štvorec, 

obdĺžnik. Vyznačovanie, popis, vlastnosti 

strán. Rysovanie štvorca a obdĺžnika 

geometrické telesá. Popis základných 

vlastností – kocka, kváder. 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

6 hodín týždenne,  198 hodín ročne  / 1 hodina , 33 hodín ročne  

Spolu 231 hodín 

Ročník šiesty/ A variant 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov ŠkVP ISCED 1 - MP 

Kód a názov ŠVP 
Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom MP 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie A variant 

Dĺžka štúdia  9 rokov 
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Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

základom celého vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh slovenského 

jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích predmetov. Cieľom 

vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa 

vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk 

správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny žiakov vychovať 

čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe 

niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a špecifickým spôsobom prispievajú k plneniu 

cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú, emocionálnu, vôľovú a rozumovú stránku osobnosti 

dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu s ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k 

vlastenectvu.                                           

2. CIELE PREDMETU  

 Osvojiť si vybrané slová a učiť sa správne písať vybrané a ich príbuzné slová 

 naučiť sa slovenskú abecedu a získať zručnosť využívať ju v praxi 

 dokončiť výcvik v poznávaní a určovaní podstatných mien 

 v mužskom rode rozlišovať životnosť 

 poznávať slovesá v prítomnom čase 

 poznávať predložky a osobné zámená 

 cvičiť sa v štylizácii (napr. dopĺňať vety, vyberať vhodné slová a podobne) 

 cvičiť sa v tvorení jednoduchých ústnych prejavov najmä formou reprodukcie krátkych 

textov, rozprávaním a opisom 

 cvičiť sa vo formách spoločenského styku. 

 

Vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová 

dotácia o 1 hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

 Osvojenie si slovenskej abecedy. Vyhľadávanie slov v abecedných zoznamoch (napr. v 

Príručke slovenského pravopisu pre školy, v telefónnom zozname, v PSČ, v Detskej 

encyklopédii a pod.) 

 Rozprávanie podľa obrázkov alebo série obrázkov a na základe vlastných zážitkov 

 Rozširovanie slovnej zásoby. Využívanie slovnej zásoby primeranej schopnostiam pri 

reprodukcii prečítaných textov podľa jednoduchej osnovy. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Jazyková komunikácia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 správne písať „y“ po obojakých 

spoluhláskach vo vybraných slovách 

 osvojenie ustálených radov vybraných 

slov.  

 osvojenie zručnosti správne písať „y“ 

po obojakých spoluhláskach vo 
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a v ich najfrekventovanejších 

príbuzných slovách 

 správne písať „i“ po obojakých 

spoluhláskach vo vnútri ostatných 

slov a odôvodňovanie ich pravopisu 

 vyhľadávať slová v abecedných 

zoznamoch (napr. v Príručke 

slovenského pravopisu pre školy, v 

telefónnom zozname, v PSČ, v 

Detskej encyklopédii a pod.) 

 zaraďovať nové slová podľa prvého 

písmena abecedy a aj podľa ďalších 

písmen v slove 

 poznávať podstatné mená (vlastností 

a činností), určovanie čísla a rodu 

 rozlišovať životnosť pri podstatných 

menách mužského rodu. Zmena tvaru 

podstatných mien. Oboznamovať sa s 

poradím pádov a pádovými 

otázkami. Vyslovovať a písať 

predložky s podstatným menom 

 poznávať slovesá v prítomnom čase. 

Časovať slovesá v prítomnom čase. 

Poznávať a určovať slovesnú osobu a 

čísla. Poznávať slovesá v neurčitku, 

tvoriť a používať príslušný tvar 

(výslovnosť aj pravopis) 

 poznávať osobné zámená v 

súvislosti s časovaním slovies. 

vybraných slovách a v ich 

najfrekventovanejších príbuzných 

slovách.  

 správne písanie „i“ po obojakých 

spoluhláskach vo vnútri ostatných 

slov a odôvodňovanie ich pravopisu.  

 osvojenie si slovenskej abecedy. 

Vyhľadávanie slov v abecedných 

zoznamoch (napr. v Príručke 

slovenského pravopisu pre školy, v 

telefónnom zozname, v PSČ, v 

Detskej encyklopédii a pod.).  

 zaraďovanie nových slov podľa 

prvého písmena abecedy a aj podľa 

ďalších písmen v slove.  

 poznávanie podstatných mien 

(vlastností a činností), určovanie čísla 

a rodu.  

 rozlišovanie životnosti pri 

podstatných menách mužského rodu. 

Zmena tvaru podstatných mien. 

Oboznamovanie sa s poradím pádov a 

pádovými otázkami. Vyslovovanie a 

písanie predložky s podstatným 

menom.  

 poznávanie slovies v prítomnom čase. 

Časovanie slovies v prítomnom čase. 

Poznávanie a určovanie slovesnej 

osoby a čísla. Poznávanie slovies v 

neurčitku, tvorenie a používanie 

príslušného tvaru (výslovnosť aj 

pravopis).  

 výcvik pravopisu prípon v slovesách v 

3. osobe jednotného a množného čísla 

(rytmické pravidlo: otvorí, rozsvieti, 

tvári sa a pod.) Poznávanie osobných 

zámen v súvislosti s časovaním 

slovies. 

Komunikácia a sloh 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 obmieňať slová vo vete. Dopĺňať a 

rozvíjať vety vhodnými výrazmi 

 písomne odpovedať na jednoduché 

otázky 

 Obmieňanie slov vo vete. Dopĺňanie a 

rozvíjanie viet vhodnými výrazmi 

Odpovede na otázky  

Písomné odpovede na jednoduché otázky  
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 reprodukovať krátke texty so 

synonymickými obmenami slov a viet 

 rozprávať podľa obrázkov alebo série 

obrázkov a na základe vlastných 

zážitkov. Rozprávať podľa osnovy 

zostavenej kolektívom triedy pod 

vedením učiteľa. Sústrediť sa na 

podstatné dejové udalosti a dodržiavať 

časovú postupnosť rozprávkových dejov. 

Vyjadrovať sa bez opakovania rovnakých 

slov vo vete. 

 opísať triedu, miestnosti, osoby, 

obrázkok s dejovými prvkami, práce v 

domácnosti, činnosti v dielni pri 

pracovnom vyučovaní a podobne – ústne 

 oslovovať známe i neznáme osoby. 

Predstaviť sa, ospravedlniť sa, odovzdať 

krátky odkaz. Písať jednoduché 

oznámenie na pohľadnicu a 

korešpondenčný lístok 

 formulovať prosby, poďakovania, 

ospravedlnenia a blahoželania. 

Reprodukcia. Reprodukovanie krátkych 

textov so synonymickými obmenami slov 

a viet 

Rozprávanie. Rozprávanie podľa obrázkov 

alebo série obrázkov a na základe 

vlastných zážitkov. Rozprávanie podľa 

osnovy zostavenej kolektívom triedy pod 

vedením učiteľa. Sústredenie sa na 

podstatné dejové udalosti a dodržiavanie 

časovej postupnosti rozprávkových dejov. 

Vyjadrovanie sa bez opakovania 

rovnakých slov vo vete 

Opis. Opis triedy, miestnosti, osoby, obrázka 

s dejovými prvkami, práce v domácnosti, 

činnosti v dielni pri pracovnom vyučovaní 

a podobne – ústne 

Formy spoločenského styku. Precvičovanie 

oslovenia známej i neznámej osoby, 

pozdravy. Predstavenie sa, ospravedlnenie 

sa, odovzdanie krátkeho odkazu. Písanie 

jednoduchého oznámenia na pohľadnicu a 

korešpondenčný lístok 

Formulovanie prosby, poďakovania, 

ospravedlnenia a blahoželania. 

Čítanie a literatúra 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 čítať plynule, správne a s porozumením 

formou aj obsahom primerane náročné 

umelecké aj náučné texty a orientovať sa 

v nich. Čítať vety s prirodzenou 

intonáciou, správnym slovným a vetným 

prízvukom, s pochopením obsahu 

 pri práci s textom vnímať, prežívať a 

chápať ilustrácie ukážok v čítanke, v 

literatúre pre deti a mládež a v 

časopisoch pre deti 

 spájať obsah prečítaného textu s 

ilustráciou. Orientovať sa v deji 

rozprávok, poviedok, povestí a členiť ich 

na časti. Pri rozprávaní spájať jednotlivé 

časti do celkového deja 

 poznávať hlavné myšlienky krátkeho 

jednoduchého diela 

 Technika čítania - upevňovanie zručnosti 

čítať plynule, správne a s porozumením 

formou aj obsahom primerane náročné 

umelecké aj náučné texty a orientovať sa 

v nich. Čítanie viet s prirodzenou 

intonáciou, správnym slovným a vetným 

prízvukom, s pochopením obsahu. 

Rozširovanie slovnej zásoby. Využívanie 

slovnej zásoby primeranej schopnostiam 

pri reprodukcii prečítaných textov podľa 

jednoduchej osnovy 

Literárna výchova - osvojovanie si 

literárnych textov hlasným čítaním, 

počúvaním predčítavaného slova alebo 

hraného textu, počúvanie zvukových 

nahrávok. Pri práci s textom vnímanie, 

prežívanie a chápanie ilustrácie ukážok v 

čítanke, v literatúre pre deti a mládež a v 

časopisoch pre deti. Spájanie obsahu 
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rozumieť vybraným pojmom a výrazom: 

ľudová a umelá rozprávka, balada, 

povesť (bez ich definovania) 

rozprávať o videnom programe.  

prečítaného textu s ilustráciou. Orientácia 

v deji rozprávok, poviedok, povestí a 

členenie ich deja na časti. Pri rozprávaní 

spájanie jednotlivých častí do celkového 

deja. Poznávanie hlavnej myšlienky 

krátkeho jednoduchého diela 

Rozumieť vybraným pojmom a výrazom: 

ľudová a umelá rozprávka, balada, povesť 

(bez ich definovania) 

Sledovanie vhodných relácií rozhlasu a 

televízie, príležitostná návšteva 

divadelného a filmového predstavenia 

Rozprávanie o videnom programe 

Poézia od detských autorov (napr. Ľ. 

Podjavorinská, P.O. Hviezdoslav, J. 

Navrátil, T. Janovic). Rozprávky a 

dobrodružná literatúra (napr. P. 

Dobšinský, B. Němcová, H.Ch. Andersen, 

J. a W.Grimmovci, K. Čukovskij, S. 

Maršak). Bájky a poviedky o prírode 

(napr. R. Móric, Ľ. Ondrejov, D. Štubňa-

Zámostský, Ezop). Povesti, balady, báje a 

historické poviedky (napr. K. J. Erben, M. 

Ďuríčková, J. Horák, S. Chalupka, A. 

Jirásek, M. Ferko) 

Náučná literatúra (napr. J. Ponec, C. Valšík, 

L. Švihran, V. Ferko, M. Šurinová). 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne /1 hodina týždenne, 33 hodín 

ročne, spolu 33 hodín 

Ročník šiesty / variant A 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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1. 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“. 

 

2. 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,  

 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. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 použiť výrazové možnosti rôznych kvalít 

čiar, tvarov, plôch – povrchov, farieb a 

farebných kombinácií,  

 usporiadať rôzne prvky do kompozície. 

 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 (figuratívna alebo 

abstraktná kompozícia) – odlievanie do 

sadry 
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Rozvoj fantázie a synestetické podnety 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 nakresliť približné tvary a proporcie 

pozorovaných predmetov,  

 vymodelovať približný tvar videného 

predmetu. 

 základné proporcie predmetov, 

 analytické pozorovanie predmetov (celok 

a časti),  

 kreslenie predmetu podľa videnej 

skutočnosti (základy geometrickej výstav-

by proporcií); vyjadrenie približného tvaru 

a modelácie tieňovaním, šrafovaním, la-

vírovaním,  

 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 výtvarného umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 použiť geometrizáciu tvarov (v maľbe, alt. v 

kresbe zátišia, krajiny alebo portrétu),  

 vytvoriť fantastickú kompozíciu sklada-ním 

rozmanitých tvarov,  

 slovne opísať kubistické dielo,  

 slovne opísať surrealistické dielo. 

 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 nezobrazujú-

ceho (abstraktného) genia. 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 pomenovať typické prvky mozaiky,  

 tvorivo použiť (transformovať) princíp 

mozaiky. 

 mozaika (z papiera alebo rôznych ma-

teriálov) alebo maľba (vlastný motív 

žiaka, formálna inšpirácia z dejín umenia),  

 umenie neskorej antiky – mozaiky,  

 byzantské umenie – ikony,  

 uvedenie do dobovej situácie – príbeh 

umelca neskorej antiky (Byzancie), rano-

kresťanské umenie. 

Škola v galérii 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 vymenovať typické znaky vybraných druhov 

umenia,  

 výtvarná interpretácia vybraného umelec-

kého diela podľa videnej reprodukcie 

(alebo diela v galérii), 
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 vymenovať druhy výtvarného umenia.  výtvarné dielo (o rozmeroch, autorovi, 

dobe vzniku, technike, námete),  

 orientácia v galérii (príp. virtuálnej galérii) 

– vyhľadávanie diel, ich slovná inter-

pretácia,  

 možnosti prezentácie umenia: galéria, 

múzeum, výstava, vernisáž,  

 knihy a časopisy o umení,  

 druhy výtvarného prejavu: obraz, socha, 

grafika, objekt, inštalácia. 

Podnety architektúry 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 charakterizovať exteriér a interiér v archi-

tektúre,  

 výtvarne vyjadriť vlastnú predstavu 

ľubovoľného architektonického priestoru. 

 odvodzovanie priestoru od postavy 

človeka a jeho pohybov v ňom – tvorba 

pries-torových 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 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 poznať základné úkony fotografovania s 

digitálnym fotoaparátom (záber – rámo-

vanie, približovanie – vzďaľovanie, ulože-nie 

fotografie),  

 využiť poznatky o výtvarných vyjadrova-cích 

prostriedkoch pri fotografovaní. 

 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 videa a filmu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 poznať základné úkony pri nakrúcaní videa. 

 záber (kompaktný digitálny fotoaparát 

alebo mobilný telefón, videokamera),  
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 veľkosť, kompozícia a dĺžka záberu, uhol 

pohľadu, osvetlenie, farebné naladenie, 

 voľba témy, výber/príprava scény a akté-

rov, vyjadrenie miesta,  

 spájanie záberov a obrazov (sekvencia, 

sta-tický záber), plynutie času,  

 základné pojmy a ich praktické 

ozrejmenie, prostredníctvom výtvarných 

činností , 

 informácie o vzniku filmu (ukážky prvých 

filmov). 

Elektronické médiá 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 vytvoriť jednoduchú animáciu pomocou 

pečiatok alebo vlastnej kresby,  

 naskenovať vlastnú kresbu (maľbu) predmet, 

alebo časť tela. 

 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 a remesiel 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 vytvoriť jednoduché znaky,  

 slovne opísať významy použitých znakov. 

 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),  

 alternatívne návrh obalu (škatule) na 

konkrétny predmet s použitím loga, 

značky. 

Tradície a podnety remesiel 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 modelovať nádoby podľa vlastného návrhu,  

 vytvoriť ornamenty s tradičnými prvkami,  

 navrhnúť svojské ornamenty. 

 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, 
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 návrh a modelovanie nádoby (príp. 

novotvaru), z mäkkej modelovacej hmoty, 

 použitie rôznych spôsobov povrchovej 

úpravy (napr. vlys, špagátová technika, 

vryp), 

 možnosti farebnej úpravy a aplikácie 

dekoru/ornamentu, 

 možnosti odrôtovania tvaru mäkkým 

drôtom,  

 stručná história hrnčiarstva a drotárstva. 

Synestetické podnety 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 vytvoriť svojský zápis hudby. 

 grafická partitúra: zápis hudby (do notovej 

osnovy alebo do vlastného vymysleného 

systému) prostredníctvom zobrazovacích 

znakov, vlastných grafických symbolov, 

geometrických tvarov, koláže, asambláže z 

predmetov... (dôraz na význam, tvar 

znakov, ich farbu, ich umiestnenie),  

 pokus o zvukovú interpretáciu. 

Podnety poznávania sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 výtvarne zareagovať na témy dejepisu alebo 

zemepisu. 

 výtvarné hry s problematikou dejepisu a 

/alebo zemepisu (napr. mapa/cestovný 

poriadok/orientačná schéma svojej biogra-

fie – dejepisu svojho života alebo života 

predkov, symboly pre jednotlivé udalosti; 

alebo trojrozmerné zobrazenie historickej 

udalosti – možnosť kolektívnej práce),  

 reflexia dobového dizajnu, módy, doprav-

ných prostriedkov (napr. doby mladosti 

svojich rodičov, starých rodičov, prasta-

rých rodičov – podľa ukážok). 

 

7. ročník ŠZŠ  

Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 
5 hodín týždenne,  165 hodín ročne /1 h týždenne, 33 h ročne 

Ročník siedmy / A variant 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 
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Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania 
ISCED 1 – nižšie primárne vzdelanie pre žiakov so ZZ 

(s mentálnym postihnutím , variant A) 

Dĺžkaštúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

základom celého vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh slovenského 

jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích predmetov.  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne 

sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk 

správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny žiakov vychovať 

čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre.  

Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a 

špecifickým spôsobom prispievajú k plneniu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú, emocionálnu, 

vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu s ostatnými 

predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu.  

 

Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry v 1. až 9. ročníku je rozdelený do troch oblastí:  

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA  

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

ČÍTANIE A LITERATÚRA  

 

6. až 9. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú:  

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA  

 zvuková rovina jazyka a pravopis 

 významová rovina 

 tvarová rovina 

 skladobná rovina  

 

KOMUNIKÁCIA A SLOH  

o sloh, komunikácia  

o ústny a písomný prejav  

 

ČÍTANIE A LITERATÚRA  

 technika čítania – čítanie textu, čítanie s porozumením, reprodukcia prečítaného textu, 

verejná prezentácia textu 

 literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne žánre.  
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2. CIELE  - 7. ROČNÍK: 

  oboznámiť žiakov so stavbou slov;  

  správne písať a vyslovovať slová s niektorými predponami; 

  utvrdzovať zručnosť správne písať „i“ a „y“ po obojakých spoluhláskach vo vnútri slova; 

  pochopiť pojem vzoru pri podstatných menách a naučiť sa zaraďovať podstatné mená; 

  poznávať minulý a budúci čas slovies; 

  poznávať prídavné mená; 

  cvičiť sa v tvorbe súvislých ústnych prejavov a vo formách spoločenského styku.  

 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o jednu 

hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích oblastiach: 

 techniku čítania – mimočítankové čítanie; 

 reprodukciu prečítaného; 

 komunikáciu – vyjadrovanie (prosba, ospravedlnenie, poďakovanie, pozdravy...) 

 pravopis po obojakých a mäkkých spoluhláskach; 

 vzory podstatných mien. 

 

3. OBSAH 

  

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA  

Zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis  

 Stavba slova  

Tvorenie nových slov pomocou slovotvornej predpony a slovotvornej prípony, poznávanie 

slovotvorného základu.  

Nácvik správneho písania a spisovného vyslovovania slov s predponami napríklad: na-, vy-  

 Podstatné mená  

Precvičovanie poznávania podstatných mien, určovanie rodu a čísla. Skloňovanie podstatných 

mien podľa pádových otázok, určovanie pádu podstatných mien. Oboznamovanie sa s pojmom 

vzoru, skloňovanie podstatných mien podľa jednotlivých vzorov.  

Pravopis podstatných mien.  

 Prídavné mená  

Poznávanie akostných prídavných mien a ich význam v bežnom jazyku. Poznávanie a určovanie 

rodu a čísla prídavných mien.  

 Slovesá  

Poznávanie slovies v oznamovacom spôsobe, v prítomnom, minulom a v budúcom čase. 

Časovanie slovies.  Pomocné sloveso byť.  

KOMUNIKÁCIA A SLOH  

Cvičenie v rozlišovaní spisovných a nespisovných jazykových prostriedkov. Nácvik výstižného 

vyjadrovania, najmä vhodným výberom prídavných mien. Cvičenie v pozorovaní. 

Pomenovávanie a vyjadrovanie sa o pozorovaných predmetoch, javoch a činnostiach.  

 Odpovede na otázky  

Písomné odpovede žiakov na otázky, ktoré sa týkajú ich života a ich blízkeho okolia.  

 Reprodukcia  

Žiaci reprodukujú čítankové texty.  

 Rozprávanie  

Rozprávanie žiakov podľa vlastných zážitkov a prečítaných textov. Kolektívne 

zostavovanie osnovy príbehu a rozprávanie podľa osnovy. Dodržiavanie základného 

členenia jazykového prejavu na úvod, hlavnú časť a záver.  
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 Opis  

Opis predmetov, obrázkov, osôb, pracovných postupov. Zostavovanie jednoduchej 

správy na nástenku.  

 Formy spoločenského styku  

      Písanie listu s jednoduchým oznámením. Osvojovanie si formy a úpravy listu, obálky. 

Telefonovanie. Vypĺňanie poštových tlačív – podací lístok, poštová sprievodka, poštová 

poukážka.  

 

ČÍTANIE A LITERATÚRA  

 Technika čítania 

 Čítanie primerane náročných umeleckých a náučných textov plynule, správne a s 

porozumením. Prechod k spôsobu čítania, ktoré sa približuje čítaniu dospelých. 

Rozširovanie a obohacovanie slovnej zásoby žiakov, presnejšie rozlišovanie významu 

slov, výstižnejšie a presnejšie vyjadrovanie.  

 Literárna výchova  

 Žiaci sa oboznamujú s literárnymi textami, väčšinou už výrazným hlasným čítaním, ale 

aj počúvaním. Pri čítaní a počúvaní ukážok z literárnych diel si žiaci rozvíjajú vzťahy k 

prírode a k ľuďom, učia sa chápať hodnotu ľudskej práce, jej potrebu a celospoločenský 

význam. 

 Pri práci s textom uvedomelo spájajú obsah textu s ilustráciou. Učia sa prakticky 

rozumieť vybraným pojmom a výrazom v súvislosti so skutočnosťou, ktorú tieto pojmy 

a výrazy označujú: poézia, próza, poviedka, báj, historická próza, encyklopédia, náučná 

literatúra.  

 Poézia od detských autorov (napr. M. Rázusová – Martáková, S. Chalupka, S. Maršak, 

M. Rúfus).  

 Rozprávky a rozprávkové dobrodružstvá (napr. B. Němcová, K. Čapek, J. C. Hronský, 

Ľ. Feldek, K. Ondrejka).  

 Poviedky a romány zo života detí (napr. M. Majerová, B. Němcová, R. Dobiáš, V. Šikula)  

 Bájky, poviedky o zvieratkách a dobrodružná literatúra (napr. E. Kästner, J. Záborský, D. 

Defoe, R. Moric, V. Ferko, K. May, S. Michalkov).  

 Báje, povesti, historická próza(napr. M. J. Huska, J. Poliak, J. Horák, R. Moric, M. 

Ďuríčková)  

 Náučná literatúra (napr. J. Ponec, M. Labuda, E. Jelínková, L. Švihan, J. Galata, M. 

Šurinová)  

PROCES  

Žiaci reprodukujú texty na čítanie a v dramatizácii krátkych textov vedia použiť aj priamu reč. 

Počas celého roka sa venuje zvýšená starostlivosť hovorenému prejavu žiakov. Do učiva sa 

zaraďujú lexikálno-sémantické a štylizačné cvičenia. Osvojované učivo sa zameriava na 

pravopisný výcvik, v jednoduchých prípadoch sa žiaci učia odôvodňovať i/y.  

4. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia nie sú určené vzdelávacie štandardy.   

 

 

Učebné osnovy 
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Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 
4 hodín týždenne,  132 hodín ročne /1 h týždenne, 33 h ročne             

Ročník siedmy / A variant 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania 
ISCED 1 – nižšie primárne vzdelanie pre žiakov so ZZ 

(s mentálnym postihnutím , variant A) 

Dĺžkaštúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím vyučovania 

matematiky na základnej škole.  

Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným ich 

mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im 

umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a pracovného pomeru. 

Matematické vedomosti, zručností a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na 

rôznom stupni intuitívneho prístupu  podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa 

uplatňuje zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje 

matematické poznatky pri riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh, 

ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania žiakov špeciálnej základnej školy 

i pri riešení rôznych problémov v ostatných vyučovacích predmetoch. Spojeniu vyučovania 

matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne pomôcky umožňujúce 

geometrické konštrukcie. 

Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické 

vedomosti, zručností a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností 

a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam žiaka. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný na 

žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili na 

pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka 

s mentálnym postihnutím. 

Cieľom vyučovania matematiky v 7. ročníku je: 
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 opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov,  

 osvojiť si násobenie a delenie mimo oboru násobilky, 

 vedieť písomne násobiť trojciferné číslo jednociferným činiteľom,  

 vedieť písomne deliť jednociferným deliteľom bez zvyšku,  

 osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do milióna, 

  vedieť používať kalkulačku na sčítanie a odčítanie, 

  osvojiť si jednoduché konštrukcie kružidlom, 

 vedieť vyznačovať a rysovať uhly,  

 osvojiť si výpočet obvodu rovinných obrazcov.  

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu 

týždenne. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality v týchto vyučovacích 

oblastiach s prihliadnutím na schopnosti žiakov:  

 osvojiť a upevniť algoritmus násobenia a delenia číslami 6 – 9 mimo oboru násobilky, 

 riešiť slovné úlohy vychádzajúce z konkrétnych životných situácií, s ktorými sa žiaci 

stretnú v každodennom živote, hlavne pri nakupovaní, 

 upevniť u žiakov algoritmus, postup riešenia slovných úloh, 

 naučiť žiakov pracovať s bežnou kalkulačkou, 

 vedieť používať získaní informácie v bežnom každodennom živote, 

 viesť žiakov k tomu, aby boli schopní využiť svoju kreativitu a skúšať nové svoje 

spôsoby riešenia úloh, 

 vo vyučovaní používať vybrané informačné a komunikačné technológie, dať pocítiť 

a zažiť žiakom radosť z učenia, 

 viesť a nabádať žiakov k samostatnosti a tvorivosti pri riešení úloh. 

3. VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD – VÝKONOVÝ A OBSAHOVÝ ŠTANDARD  

Tematický celok Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy 

ARITMETIKA 

Násobenie a delenie 

mimo oboru 

násobilky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delenie so zvyškom  

 

 

 

 

 

 

 

Násobenie a delenie mimo 

oboru násobilky – písomne.  

Príklady typu: 3 . 13 = 39  

2 . 15 = 30  

39 : 3 = 13 

 30 : 2 = 15  

 

 

 

 

 

Násobok daného čísla, 

vyznačovanie na číselnej osi. 

Pojmy – neúplný podiel, 

zvyšok. 

Výpočet neúplného podielu, 

zápis formou 13 : 4 = 3  

               1  

Príklady na delenie so 

zvyškom v obore do 100  

Žiak                                                                        

- vie nájsť v učebnici informáciu 

o správnom matematickom postupe 

násobenia a delenia                                                      

- snaží sa poznať význam násobenia 

a delenia pre bežný život.                                                      

- učí sa sebakontrole                                                   

- dokáže vysvetliť princíp 

spravodlivého delenia 

 - vie využiť poznatky z delenia so 

zvyškom pri hre a manipulácii 

s imitáciami peňazí                                                                         

- snaží sa chápať vzájomnú 

súvislosť delenia so zvyškom 

s praktickým životom 
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Písomné násobenie a 

delenie prirodzených 

čísel do 10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číselný obor do 

milióna 
 

 

 

 

 

 

1. Násobenie a delenie číslami 

10, 100, 1 000, využitie na 

praktickom premieňaní 

jednotiek dĺžky, hmotnosti a 

objemu.  

 

 

 

2. Písomné násobenie 

maximálne trojciferného čísla 

jednociferným činiteľom.  

 

 

 

 

3. Písomné delenie 

jednociferným deliteľom bez 

zvyšku. 

 

 

 

 

 

 

1. Numerácia do milióna, 

porovnávanie čísel, 

zaokrúhľovanie čísel na 

desiatky a stovky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - vie využiť vedomosti z násobenia 

a delenia číslami 10, 100 a 1 000 pri 

premene jednotiek hmotnosti, 

dĺžky, objemu, ukázať význam 

matematiky v reálnej praxi 

 - vie využiť vedomosti z násobenia 

trojciferných čísel v reálnej praxi. 

Hra s imitáciami peňazí s cieľom 

automatizácie násobkov                                                               

- trénuje si správnosť výpočtu  

skúškou správnosti 

 - dokáže nájsť v učebnici 

informáciu o správnom 

matematickom postupe delenia                                   

- pozná význam delenia pre bežný 

život            - učí sa sebakontrole                                                 

- vie vysvetliť princíp 

spravodlivého delenia 

 - vie pomenovať čísla podľa počtu 

číslic, zapísať číselné rady pridaním 

tisícok, desaťtisícok a stotisícok                                       

- dokáže hľadať zobrazenie 

viacciferného čísla na číselnej osi, 

pomocou číselnej  tyče sa vie 

presvedčiť o veľkosti čísla, 

porovnať čísla znakmi rovnosti 

a nerovnosti, napísať znak 

zaokrúhľovania a ovládať jeho 

význam a princíp 
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2. Písomné sčítanie a odčítanie 

čísel do 1000 000. 

Príklady typu: 235 200  

- 15 865  

 

 

 

 

 

 

3. Riešenie jednoduchých 

slovných úloh.  

 

 

4. Používanie kalkulačky na 

sčítanie a odčítanie. 

- dokáže urobiť skúšku správnosti 

pri sčítaní a odčítaní, vie sčítať 

spamäti násobky čísla 1000, 10 000, 

100 000, správne zapísať čísla pod 

seba v písomnom sčítaní  i odčítaní.                                                        

- vie rozložiť čísla a určiť ich 

pozíciu v desiatkovej sústave 

 

- snaží sa riešiť jednoduché slovné 

úlohy so zápisom  a odpoveďou  

- dokáže používať kalkulačku na 

sčítanie a odčítanie                             

 
 

GEOMETRIA 

Jednoduché 

konštrukcie 

kružidlom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrické telesá  

 

 

 

 

 

Uhol 

 

 

 

 

 

 

 

Obvod rovinných 

obrazcov 

 

 

 

 

 

1. Prenášanie, porovnávanie 

úsečiek, grafický súčet 

úsečiek, násobok úsečiek, 

stred úsečiek  

 

 

 

 

 

 

2. Konštrukcie trojuholníka (z 

troch strán) pomocou kružidla.  

 

 - vie pomenovať úsečky, odmerať 

ich, ukázať priamky v najbližšom 

okolí 

 - dokáže rozlíšiť základné rovinné 

útvary a ich využitie v predmetoch 

bežnej potreby.                                                                       

- vie poukázať na príklady využitia 

učiva o úsečkách v bežnom živote 

 

- dokáže  narysovať trojuholník 

pomocou kružidla 

Popis základných vlastností – 

guľa, valec. 

 

 

 

 

1. Vyznačovanie a rysovanie 

uhla, popis uhla.  

 

2. Pojmy – pravý uhol, 

priamy, ostrý, tupý uhol.  

 

 

 

3. Precvičovanie na rovinných 

obrazcoch (štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník). 

 

 

 - pozná tvary základných telies na 

predmetoch  bežnej spotreby 

- vie určiť základné znaky gule 

a valca 

 - vie nájsť uhly v najbližšom okolí 

žiaka, merať uhly, narysovať uhly, 

pomenovať,  

- pozná význam pravého uhla, 

kolmice               -dokáže merať 

narysované uhly uhlomerom                                                     

- pozná mená rovinných útvarov                                          

- vie nájsť, pomenovať a popísať 

uhly v rovinných útvaroch 

1. Obvod trojuholníka.  

2. Obvod obdĺžnika. 

  - vie použiť výpočty obvodov 

útvarov v reálnom  živote. 
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 3. Obvod štvorca. 

  

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne / 1 hodina týždenne, 33 

hodín ročne, spolu 66 hodín 

Ročník siedmy / A variant 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov ŠkVP ISCED 1 - MP 

Kód a názov ŠVP 
Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom MP 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie A variant 

Dĺžka štúdia  9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

1. CHARAKTERISTIKA 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. 
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2. CIELE PREDMETU  

 Získať základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave,  

 informatívne vedieť základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru,  

 osvojiť si základné informácie o Európe,  

 vedieť sa orientovať na mape Európy,  

 naučiť sa pracovať s fyzikálnou a politickou mapou. 

 

Vo vyučovacom predmete geografia sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Tieto 

vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvalityv týchto vyučovacích oblastiach:  

 vymedziť polohu daných objektov na mape pomocou geografických súradníc, 

 vedieť získať a interpretovať informácie o krajine z grafov, tabuliek a pod., 

 prezentovať formou projektu informácie o krajine získané z rôznych zdrojov (internet, 

encyklopédie, učebnice a i.), 

 „čítanie mapy“ – vymedziť polohu krajiny, opísať povrch, pobrežie, vodstvo, ostrovy, 

polostrovy, moria, oceány, identifikovať najväčšie a najvýznamnejšie mestá jednotlivých 

krajín a pod., 

 rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,  

 rozvíjať čitateľskú  gramotnosť  – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho  

informácie, triediť ich, využívať, prezentovať,  

 rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie 

 Tvar a veľkosť Zeme.  

 Glóbus ako zobrazenie Zeme.  

 Základné pohyby Zeme.  

 Vesmír – Slnečnú sústavu.  

 Výskum vesmíru. Kozmonautiku. Mapu 

zemských pologúľ. Svetadiely, oceány. 

 Určovať polohy na mape podľa 

svetových strán. 

 Európa – polohu, členitosť, povrch, 

podnebie a vodstvo Európy. 

Obyvateľstvo, štáty Európy.  

 SR – jej polohu v Európe, Hranice, našich 

susedov.  

 Európske štáty. Strednú Európu: Česko, 

Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, 

Švajčiarsko, Nemecko. Východnú 

Európu: Ukrajinu, Bielorusko, Rusko. 

Západnú Európu: Veľkú Britániu, Írsko, 

Francúzsko, Holandsko, Belgicko. Južnú 

Európu: Španielsko, Portugalsko, 

Taliansko. Juhovýchodnú Európu: 

Grécko, Slovinsko, Chorvátsko a bývalé 

štáty Juhoslávie, Albánsko, Moldavsko, 

Rumunsko a Bulharsko. Severnú Európu: 

 Zem a jej zobrazenie 

 Európa ako svetadiel 
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Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Island, 

Lotyšsko, Litvu, Estónsko. Najmenšie 

štáty v Európe: Lichtenštajnsko, Andorra, 

Malta, Vatikán, Luxembursko, Monako. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne / 1 hodina týždenne, 33 hodín 

ročne, spolu 66 hodín 

Ročník siedmy / A variant 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. 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“. 

 

2. 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,  
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 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,  

 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. 

 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 

hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvalityv týchto vyučovacích 

oblastiach: 

 práca s farbami, miešanie farieb, 

 práca s rôznym materiálom. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vytvoriť rôzne typy kompozície zo 

zvolených prvkov 

poriadok a chaos – usporadúvanie prvkov 

v kompozícii  

náhodná a konštruovaná zostava 

kompozícia  

symetrické – asymetrické usporiadanie, 

rytmus – arytmia, zámerná – náhodná 

kompozícia (automatizmus, improvizácia, 

neporiadok),  

geometrická a lyrická abstrakcia, akčná 

maľba 

Možnosti zobrazovania videného sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 zobraziť jednoduché priestorové vzťahy v 

perspektíve. 

zobrazovanie priestoru  

lineárna perspektíva  

pozorovanie a konštrukcia  

interiér  

zobrazenie architektonického tvaru v 

krajine – exteriér  

lineárna kresba  

kolorovanie  

renesančné zobrazenia perspektívy( F. 

Brunelleschi, Massacio, P. della 

Francesca, L.da Vinci…) 

Podnety moderného výtvarného umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
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Žiak vie: 

 rozpoznať podstatné znaky umenia pop-

artu,  

  pomenovať súvislosti a rozdiely medzi 

vybranými umeleckými štýlmi. 

dadaizmus a pop-art (obrazy, objekty, 

asambláže)  

dadaistický text, dadaistický objekt 

 ready-made - kompozícia z nájdeného 

predmetu  

pop-art – výtvarné hry s 

reklamou(ikonografia každodennosti, 

masmédií, reklamy), zväčšeninou, 

zmnožením, materiálovou zmenou( 

napríklad mäkká plastika )  

nový realizmus (dekoláž, konkrétna 

poézia, kompresia, akumulácia...) 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 poznať typické znaky renesančného 

maliarstva, sochárstva a architektúry,  

  rozpoznať typické prvky vybraných 

umeleckých slohov – ich súvislosti a 

rozdiely. 

renesančné umenie (maliarstvo, 

sochárstvo, technické návrhy, 

architektúra)  

výtvarné reakcie žiakov (napr. renesančná 

móda, doplnky, stroje, stavby...)  

uvedenie do dobovej situácie – príbeh 

renesančného umelca 

Škola v galérii 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 slovne a výtvarne interpretovať videné 

výtvarné dielo. 

slovo a obraz (porovnanie slovného opisu 

a zobrazenia toho istého motívu)  

výtvarná interpretácia umeleckého diela 

podľa slovného opisu inej osoby a podľa 

vlastného videnia diela v galérii (alebo 

reprodukcie)  

vlastný opis (námetu, témy, príbehu 

výtvarného diela v galérii - na reprodukcii) 

Podnety architektúry 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 rozlíšiť charakteristické funkcie 

architektonického priestoru,  

  rozlíšiť výraz architektonického 

priestoru, 

  nakresliť návrh architektúry vybraného 

typu 

návrhy architektúr s rôznou funkciou a 

účelom  

charakteristika členenia, tvaru a výrazu 

funkcie architektonického priestoru: 

priestor pre sústredenie, učenie sa, 

výtvarné činnosti, pohyb, odpočinok ...; 

spoločný a súkromný priestor, sviatočný 

(posvätný) a všedný priestor, vonkajší a 

vnútorný priestor  

výraz architektonického priestoru:(napr. 

stiesnený, smutný, chladný, intímny, 

príjemný, veľkolepý, slávnostný, veselý...) 

typy architektonických priestorov 
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Podnety fotografie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 použiť pri fotografovaní vhodnú 

expozíciu a režim. 

fotografovanie krajiny, premeny denného 

svetla  

formát, výrez, približovanie, detail a celok 

ukážky krajinárskej fotografie 

Podnety videa a filmu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 pripraviť krátky scenár a storybord videa. 

scenár, príprava videa, klipu (námet, akcia, 

dej)  

rozkreslenie kľúčových scén – storybord 

návrh postáv (výzor, kostým)  

návrh filmovej scény, kostýmu ku scenáru 

Elektronické médiá 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 nakresliť telesá v 3D programe,  

  vytvoriť vlastnú kompozíciu spájaním 

3D telies v grafickom programe. 

telesá v 3D programe (nástroje, Rectangle, 

Circle, Move, Copy, Push/Pull, Select, Line, 

Arc, Eraser, Zoom, PaintBucket) 

 kompozície z kvádrov, kociek a valcov, alebo 

architektúra  

kopírovanie, spájanie, telies  

vyfarbovanie telies a priraďovanie textúr 

ukladanie modelov do formátu skp  

export do formátu jpg 

Podnety dizajnu  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 navrhnúť tvar úžitkového predmetu. 

návrh dizajnu výrobku (napr. automobil, 

bicykel, domáci spotrebič, počítač, 

športové náradie ...)  

tvar vo vzťahu k funkčnosti a vizuálnej 

zaujímavosti  

dizajn výrobkov a transportdizajn (dizajn 

dopravných prostriedkov) 

 

Tradície a podnety remesiel 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 výtvarne interpretovať vybrané typické 

zvyky alebo pamiatky svojho regiónu. 

legendy a história regiónu (obce, sociálnej 

skupiny)  

pamiatky regiónu a ich príbehy  

miestne zvyky  

miestne remeselné tradície, ich história 

výtvarná interpretácia regionálnych 
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legiend, histórie, pamiatok, remeselných 

tradícií 

Synestetické podnety 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 výtvarne vyjadriť subjektívnu vizuálnu 

predstavu chuťového vnemu. 

vyjadrenie chutí výtvarnými prostriedkami 

(zobrazujúcim alebo abstraktným 

spôsobom)  

koreniny, bylinky, čaje, jedlá a ich farebné 

(tvarové, materiálové, gestické ...) 

vyjadrenie 

Podnety poznávania sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 vytvoriť grafické znázornenie 

gramatických pojmov alebo vzťahov,  

  porovnávať súvislosti, vzájomné vzťahy 

medzi výtvarnými znakmi (zobrazeniami) 

a slovami. 

výtvarné interpretácie gramatických 

tvarov (napr. slovných druhov, vetných 

členov, homoným, synoným, opozít ...) 

priraďovanie výtvarných znakov ku 

slovám vizuálna poézia(náhrada slov 

grafickými znakmi, obrazmi, fotografiami, 

prírodninami alebo objektmi alt. 

predmetmi)  

pozn. téma súvisí s tematickými celkami: 

podnety výtvarného umenia (dadaizmus) 

 

8. ročník ŠZŠ 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

4 hodina týždenne,  132 hodín ročne / 1 hodina = 33 hodín ročne 

Spolu 165 hodín 

Ročník ôsmy / variant A 

Škola Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 

Názov ŠkVP ISCED 1 - MP 

Kód a názov ŠVP 
Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom MP 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie A variant 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 
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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím 

vyučovania matematiky na základnej škole. Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým 

žiakom spôsobom primeraným ich mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také 

matematické vzdelanie, ktoré im umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického života 

a pracovného pomeru.  

Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou 

na rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa 

uplatňuje zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje 

matematické poznatky pri riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh, 

ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania žiakov špeciálnej základnej školy 

i pri riešení rôznych problémov v ostatných vyučovacích predmetoch.  

Spojeniu vyučovania matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci naučia používať 

rôzne pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie. Individuálnym prístupom získava žiak 

prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich 

v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu 

dokázal v živote prirodzene aplikovať.  

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania 

orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného 

prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej 

osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím. Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú 

byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa 

prispôsobuje individuálnym schopnostiam žiaka. 

 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci: 

 poznať algoritmus písomného delenia jednociferným deliteľom so zvyškom a vedieť ho používať, 

 poznať algoritmus písomného delenia dvojciferným deliteľom písomne alebo pomocou 

kalkulačky, 

 poznať a vedieť využívať spôsoby kontroly správnosti výpočtu súčtu alebo rozdielu,  

 správne chápať pojem zlomok, vedieť čítať a zapisovať zlomok, 

 získať zručnosti v rysovaní a meraní uhlov,  

 vedieť vypočítať obsahy štvorca, obdĺžnika a kruhu,  

 chápať matematiku ako zdroj prostriedkov na riešenie praktických úloh. 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích oblastiach:  

 rozvíjať u žiakov matematické kompetencie na využívanie získaných vedomosti a zručnosti 

na riešenie slovných úloh a problémov z reálneho praktického života, 

 rozvíjať u žiakov geometrické zručnosti – presnosť rysovania, premenu jednotiek, 

 prehĺbiť a precvičiť počtové operácie s prirodzenými číslami. 

  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Aritmetika 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 písomné násobenie a delenie prirodzených 

čísel číslami 2 až 9, 

 písomné delenie prirodzených čísel číslami 2 

až 9, 

 čítanie, písanie a porovnávanie prirodzených 

čísel v obore do milióna, 

 sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v 

obore do milióna, 

 delenie so zvyškom číslami 2 až 9, 

 písomné násobenie číslami 10 až 99, 

 poznať a rozlíšiť zlomky a celky, 

 rozdeliť celky na rovnaké časti, čítanie a 

písanie zlomkov.  

 výpočet zlomku z čísla, 

 názorné uvedenie rovnosti dvoch zlomkov, 

 desatinný zlomok, rovnosť desatinných 

zlomkov, 

 zápis desatinného zlomku ako desatinného 

čísla,  

 čítanie a písanie, porovnávanie, 

zaokrúhľovanie desatinných čísel,  

 sčítanie, odčítanie desatinných čísel,  

 násobenie desatinných čísel (násobenie 

prirodzenými číslami; desatinnými, celými 

číslami), 

 delenie desatinných čísel (delenie dvoch 

prirodzených čísel - podiel je desatinné číslo; 

delenie desatinných čísel prirodzeným 

číslom; delenie desatinných čísel číslami 10, 

100, 1 000; delenie desatinných čísel 

desatinnými číslami). 

 

 písomné násobenie a delenie prirodzených 

čísel v obore do 10 000; 

 číselný obor do milióna; 

 delenie viacciferných čísel jednociferným 

deliteľom so zvyškom; 

 písomné delenie viacciferných čísel 

dvojcifernými deliteľmi aj pomocou 

kalkulačky;  

 písomné násobenie viacciferných čísel 

dvojcifernými činiteľmi aj pomocou 

kalkulačky; 

 zlomky; 

 desatinné čísla. 

Geometria 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 meranie uhla danej veľkosti,  

 vyznačovanie uhla danej veľkosti, 

 jednotky obsahu, 

 obsah štvorca, obdĺžnika, 

 dĺžka kružnice, obvod kruhu, obsah kruhu, 

 popis základných vlastností ihlana a kužeľa. 

 

 uhol; 

 obsahy rovinných útvarov; 

 obvod a obsah kruhu; 

 geometrické telesá. 
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Učebné osnovy 

Názov predmetu Fyzika 

Časový rozsah výučby 

ŠVP / ŠkVP 

1 hodina týždenne 33 hodín ročne / 1 hodina 33 hodín ročne  

Spolu 66 hodín 

Ročník ôsmy / variant A 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre žiakov s mentálnym postihnutím primárne vzdelávanie 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Učivo fyziky je zamerané na objasnenie základných pojmov a javov z odboru fyziky. 

Štruktúru obsahu fyziky tvoria tematické celky, v ktorých si žiaci osvojujú sústavu vybraných 

faktov, javov a pojmov. Učia sa fyzikálne javy pozorovať, opísať, odmerať hodnoty fyzikálnych 

veličín a meranie vyhodnotiť. Osvojujú si zavedenú terminológiu a symboliku, základné vzťahy 

medzi fyzikou, matematikou a ostatnými prírodnými vedami. Žiaci si osvojujú dôležité hodnoty, 

postoje a návyky, správanie sa k prírode a k sebe.  

Pri vyučovaní fyziky je potrebné opierať sa o zmyslové vnímanie predmetov a javov ako 

o základ pre utváranie predstáv a pojmov u mentálne postihnutých žiakov. Názornosť je 

najdôležitejšia zásada pri vyučovaní fyziky. Nové učivo učiteľ vysvetľuje najmä demonštračnou 

metódou, pri ktorej sa žiaci učia slovne opísať pozorovaný jav. Žiaci merajú, vážia, pripravujú 

podmienky pre pokusy a vykonávajú také činnosti, ktoré využívajú v praktickom živote.  

Všetky činnosti robia žiaci v malých skupinách alebo vo dvojiciach. Učia sa spolupracovať, 

dorozumievať sa pri práci a spoločne niesť zodpovednosť za jej výsledok.  

Vo vyučovacom predmete fyzika sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Tieto vyučovacie 

hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

 rozvíjať  u žiaka samostatné rozhodnutia výberu a použitia vhodného nástroja na pozorovanie 

pri praktických aktivitách; 

 rozšíriť poznatky o fyzikálnych javov v prírode a ich praktickom využití; 

 rozvíjať znalosti o fyzikálnych veličinách; 

 poznávať zákonitosti medzi jednotlivými fyzikálnymi javmi. 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

Pohyb a sila 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
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 vedieť opísať stav pokoja a pohybu 

telies, 

 vedieť charakterizovať silu ako 

vzájomné pôsobenie telies,  

 vedieť opísať príčinu pádu telies,  

 vedieť zmerať silu silomerom,  
 vedieť vysvetliť polohovú a pohybovú, 

 vedieť prezentovať výsledky práce za 

skupinu. 

Pohyb telies: 

 Pokoj a pohyb telies.  

 Dráha pohybu, rovnomerný a 

nerovnomerný pohyb, rýchlosť pohybu 

telies.  

Sila: 

 Gravitačná sila.  

 Silomer, meranie sily silomerom, 

jednotka sily 1 N.  

 Účinky sily.  

 Deformačné účinky sily.  

 Tlak.  

Trenie: 

 Škodlivé a užitočné trenie.  

Jednoduché stroje: 

 Naklonená rovina, páka, kladka. 

Energia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 vedieť vysvetliť polohovú a pohybovú 

energiu na konkrétnych príkladoch; 

 opísať javy: odraz, lom a rozklad svetla;  

 opísať vznik zvuku a jeho vlastnosti na 

jednoduchom príklade; 

 vedieť prezentovať výsledky práce za 

skupinu.  
 

Energia: 

 Zdroje energie.  

 Energia a vykonávanie práce.  

 Premena polohovej energie a pohybovú 

energiu.  
Teplo 

  Odovzdávanie a prijímanie tepla.  

 Vedenie tepla rôznymi látkami.  

 Teplo, práca, energia.  
Svetlo 

  Zdroje svetla, odraz svetla, lom svetla. 

 Šošovky a okuliare.  

 Ako vzniká dúha.  

 Svetlo a teplo. Zvuk.  

 Vznik zvuku.  

 Šírenie a rýchlosť zvuku.  

 Vnímanie zvuku.  

 Vplyv slnečného svetla na rast rastlín. 

 

PROCES  
Cez riešenie úloh a pokusmi vedieme žiakov k porozumeniu javov a fungovaniu vecí. 

Učíme ich robiť potrebné merania a skúmať príčiny fungovania vecí. Experimentom sa žiaci 
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učia vykonávať dôkaz jednoduchých vlastností svetla, zvuku. V závere školského roka sa učia 

porovnávať fyzikálne vlastnosti rastlín. 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne /1hodina týždenne, 33 hodín 

ročne  

Spolu 66 hodín 

Ročník ôsmy/ variant A 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania 
ISCED 1 – nižšie primárne vzdelanie pre žiakov so ZZ 

(s mentálnym postihnutím, variant A) 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. 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“. 

 

2. 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. 

Vo  vyučovacom predmete výtvarná výchova sa zvyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 

hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto vyučovacích 

oblastiach: 

 práca s farbami, miešanie farieb, 

 práca s rôznym materiálom. 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 štylizovať motív. 

 transformácia vybraného motívu do nie-

koľkých tvarových štýlov (napr. geo-

metrizácia, znejasnenie, vyskladanie z 

iných tvarov, redukcia na obrys, 

vyjadrenie linkou, bodmi, vyjadrenie 

plastickosti ...). 

Možnosti zobrazovania videného sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 zobraziť charakteristický výraz rôznych 

emócií prostredníctvom portrétu (karika-

túry). 

 zobrazovanie výrazu tváre , 

 karikatúra podľa fotografických portrétov 

(prepojené s tematickým radom podnety 

fotografie),  

 subjektívne transformovanie videnej 

reality, nadsadenie a štylizácia foriem 

umocňujúca výraz , 

 expresionistické portréty, výrazové hlavy. 

Podnety moderného výtvarného umenia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 vymenovať podstatné znaky umenia inš-

talácie,  

 predviesť performanciu na vlastnú tému. 

 umenie inštalácie: inštalácia (alebo: pre 

konkrétny priestor/z konkrétnych před-

metovú/ z vytvorených rekvizít/z prírod-

nín...), fotodokumentácia,  

 umenie performancie a happeningu : 

performancia (samostatná – symbolika 

gesta, postoja, pohybu); happening 

(skupinový; napr. zorganizovaný 

nevšedný zážitok). 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 
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Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 rozpoznať typické znaky barokového ma-

liarstva, sochárstva a architektúry. 

 barokové umenie (barokové maliarstvo, 

sochárstvo, architektúra, odievanie, typo-

grafia ...) , 

 výtvarné reakcie žiakov na vybraný ba-

rokový artefakt. 

Škola v galérii 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 diskutovať o videnej výstave, alebo 

prehliadke virtuálneho múzea na internete. 

 umenie v galérii, rozdiel medzi múzeom 

umenia a výstavou,  

 krátka slovná (písomná) reflexia („re-

cenzia“) výstavy alebo virtuálnej galérie,  

 časopisy o súčasnom umení/dizajne/archi-

tektúre. 

Podnety architektúry 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 rozlišiť funkcie a výraz interiéru a exteriéru,  

 navrhnúť vonkajší a vnútorný priestor ľu-

bovoľnej stavby. 

 interiér a exteriér (špecifiká a vzájomné 

vzťahy),  

 výraz a funkcie vnútorného a vonkajšieho 

priestoru , 

 tvaroslovie a materiály,  

 návrh vnútorného a vonkajšieho usporia-

dania vybraného typu architektúry. 

Podnety fotografie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 rozlišovať rôzne spôsoby komponovania 

portrétu. 

 fotografovanie portrétu (osvetlenie, výraz, 

formát, výrez, profil, trištvrte profil, en 

face, podhľad, nadhľad) , 

 portrétna fotografia pozn. prepojenie s 

tematickým celkom: zobrazovanie sku-

točnosti. 

Podnety videa a filmu 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 rozlišovať základné filmové žánre. 

 video a film – spoločné znaky a rozdiely  

 žánre filmu (dokument, komédia, horor, 

detektívka, sci-fi, seriál ...) 

charakteristické znaky jednotlivých 

žánrov  

 napodobnenie vybraného žánru (napr. na 

úrovni scenára, storybordu, krátkeho 

videa), alebo zostrih klipu z ukážky 

vybraných žánrov pozn.: možnosť pre-
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pojenia s tematickým celkom: elektronické 

médiá 

Elektronické médiá 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 poznať zásady strihania videa. 

 zostrih – montáž z častí (krátkych ukážok) 

filmov (napr. stiahnutých z portálu 

youtube) alebo z vlastných videozáberov 

strihanie, výber častí, spájanie, inštalácia 

zvuku výber hudby/zvuku, ruchu k danej 

scéne (napr. z internetových zdrojov) – 

spájanie obrazu a zvuku v počítačovom 

programe pozn. možnosť prepojenia s 

tematickým celkom: podnety filmu a 

videa. 

Podnety dizajnu  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 zhotoviť jednoduchý reklamný produkt,   

 objasniť zámery reklamy. 

 reklama,  

 vybraná forma reklamného dizajnu: návrh 

(plagát, reklamný nápis, banner, billboard, 

svetelná reklama, reklamný predmet…),  

 návrh a zalomenie reklamného sloganu, 

textu, plagátu (bilboardu) – vzťah obrazu a 

textu , 

 reklama na vlastný produkt (napríklad 

výrobok, dizajn…) alebo akciu/ event/ kon-

cert/športovépodujatie/školský večierok… 

, 

 tvorba reklamnej kampane,  

 reklamný dizajn  

pozn. možnosť prepojiť s predmetom infor-

matika. 

Tradície a podnety remesiel 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 poznať tradície svojho prostredia,   

 výtvarne interpretovať typický podnet svojho 

sociálneho (rodinného) prostredia. 

 tradície a súčasnosť,  

 charakteristické prvky (tradície, zvyky, 

slávnosti, jedlá ...) vlastnej rodiny (so-

ciálnej skupiny),  

 charakteristické znaky svojho domova,  

 rodinné rituály, náboženské rituály, rituály 

vekových skupín, školské a triedne rituály,  

 subkultury, 

pozn.: možnosť prepojiť s tematickým 

celkom: podnety moderného a súčasného 

výtvarného umenia – performancia, 

happening. 
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Synestetické podnety 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 výtvarne interpretovať hmatové pocity. 

 hmatové pocity  

 vnímanie kvality povrchu: teplo – chlad, 

hladkosť – drsnosť, vlhkosť – suchosť, 

mäkkosť – tvrdosť, slizkosť...  

 vnímanie tvaru: hranatý – zaoblený, tupý – 

ostrý, jednoduchý – zložitý...  

 vnímanie váhy, veľkosti, dotyku, bolesti, 

pohybu...  

 vyjadrenie hmatového pocitu 

(perfomačné, farebné, tvarové, 

prostredníctvom symbolu, motívu alebo 

subjektívne abstraktného zobrazenia). 

Podnety poznávania sveta 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 nachádzať analógie medzi matematikou a 

výtvarným vyjadrovaním, kompozíciou. 

 výtvarné vyjadrenie matematických 

úkonov (sčítanie, odčítanie, násobenie 

delenie...), náhrada čísel tvarmi, farbami, 

grafickými prvkami, zobrazeniami 

motívov  

 variácie, kombinácie, transformácie, rady 

a série vybraných prvkov plynulé a 

pretržité, rastúce a klesajúce ... 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 
5 hodín týždenne,  165 h ročne /1 h týždenne, 33 h ročne iŠkVP 

Ročník ôsmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania 
ISCED 1 – nižšie primárne vzdelanie pre žiakov so ZZ 

(s mentálnym postihnutím , variant A) 

Dĺžkaštúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

základom celého vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh slovenského 

jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích predmetov.  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne 

sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk 

správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny žiakov vychovať 

čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre.  

Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a 

špecifickým spôsobom prispievajú k plneniu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú, emocionálnu, 

vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu s ostatnými 

predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu.  

 

Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry v 1. až 9. ročníku je rozdelený do troch oblastí:  

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA  

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

 

V 6. až 9. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú:  

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA  

 zvuková rovina jazyka a pravopis 

 významová rovina 

 tvarová rovina 

 skladobná rovina  

 

KOMUNIKÁCIA A SLOH  

 sloh, komunikácia  

 ústny a písomný prejav  

 

ČÍTANIE A LITERATÚRA  

 technika čítania – čítanie textu, čítanie s porozumením, reprodukcia prečítaného textu, 

verejná prezentácia textu 

 literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne žánre.  

 

2. CIELE  - 8. ROČNÍK: 

 Docvičovať a utvrdzovať zručnosť správne písať „i“ a „y“ po mäkkých, tvrdých a 

obojakých spoluhláskach a vo vybraných slovách,  

 poznávať prídavné mená tvrdého a mäkkého zakončenia, osvojovať si ich pravopis,  

 poznávať číslovky,  

 oboznámiť sa s písaním základných, radových a zložených čísloviek,  

 cvičiť sa v tvorbe súvislých ústnych prejavov a vo formách spoločenského styku. 

 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia 

o 1 hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality v týchto oblastiach: 

 techniku čítania – mimočítankové čítanie; 

 reprodukciu prečítaného; 
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 komunikáciu – vyjadrovanie (prosba, ospravedlnenie, poďakovanie, pozdravy...) 

 pravopis po obojakých a mäkkých spoluhláskach; 

 vzory podstatných mien,  

 používanie zámen,  

 pravopis čísloviek, 

 používanie slovies. 

  

3. OBSAH 

  

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA  

Zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis: 

 Podstatné mená  

Skloňovanie podstatných mien mužského rodu.  

Skloňovanie podstatných mien ženského rodu.  

Skloňovanie podstatných mien stredného rodu.  

 Prídavné mená  

Vlastnostné prídavné mená.  

Pravidelné stupňovanie prídavných mien.  

Skloňovanie prídavných mien tvrdého zakončenia.  

Skloňovanie prídavných mien mäkkého zakončenia.  

 Zámená  

Používanie osobných zámen.  

 Slovesá  

Minulý čas slovies.  

Oznamovací a rozkazovací spôsob slovies.  

 Číslovky  

Základné číslovky a ich písanie.  

Zložené číslovky a ich písanie.  

Radové číslovky a ich písanie.  

 Skladba  

Holá veta.  

Rozvitá veta.  

Zložená veta – súvetie.  

 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

 Štylizácia a kompozícia: 

 Opis 

Opis predmetu, obrázka, osoby, krajiny, pracovného postupu. 

 Formy spoločenského styku  

Písanie listu rodičom, listu s poďakovaním, s blahoželaním. Osvojovanie si formy a úpravy 

listu, obálky.  

Požiadanie – prosba, rozkaz, poďakovanie.  

Ospravedlnenie. Oslovenie a predstavenie sa.  

 Vypĺňanie jednoduchého dotazníka.  

 Životopis.  

 

KOMUNIKÁCIA A SLOH  

Cvičenie v rozlišovaní spisovných a nespisovných jazykových prostriedkov. Nácvik výstižného 

vyjadrovania, najmä vhodným výberom prídavných mien. Cvičenie v pozorovaní. 

Pomenovávanie a vyjadrovanie sa o pozorovaných predmetoch, javoch a činnostiach.  
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 Odpovede na otázky  

Písomné odpovede žiakov na otázky, ktoré sa týkajú ich života a ich blízkeho okolia.  

 Reprodukcia  

Žiaci reprodukujú čítankové texty.  

 Rozprávanie  

Rozprávanie žiakov podľa vlastných zážitkov a prečítaných textov. Kolektívne zostavovanie 

osnovy príbehu a rozprávanie podľa osnovy. Dodržiavanie základného členenia jazykového 

prejavu na úvod, hlavnú časť a záver.  

 Opis  

Opis predmetov, obrázkov, osôb, pracovných postupov. Zostavovanie jednoduchej správy na 

nástenku.  

 Formy spoločenského styku  

      Písanie listu s jednoduchým oznámením. Osvojovanie si formy a úpravy listu, obálky. 

Telefonovanie. Vypĺňanie poštových tlačív – podací lístok, poštová sprievodka, poštová 

poukážka.  

 

ČÍTANIE A LITERATÚRA  

 Technika čítania  

Plynulé čítanie s porozumením. 

Používanie vhodnej sily, intonácie a zafarbenia hlasu so zreteľom na obsah čítaného textu. 

Pestovanie kultúry reči žiakov.  

 Literárna výchova  

Zhrnutie poznatkov žiakov o literatúre.  

Orientácia v prečítanom literárnom diele, v deji, v postavách a prostredí.  

Reprodukcia obsahu.  

Rozvíjanie záujmu žiakov o mimoškolské čítanie, knihy, časopisy, noviny.  

Porozumenie pojmom poviedka, román, divadelná hra, autor, básnik, prozaik, dramatik.  

 

Odporúčaná literatúra:  

 Poézia:  

napr. výber z poézie pre deti M. Rúfusa, Š. Žáryho, J. Kostru, J. Smreka, V. Reisela, J. 

Navrátila Ľ. Feldeka , Š. Moravčíka a iných.  

 Poviedky a romány zo života detí:  

napr. R. Smatanová, J. Červenková, K. Jarunková, V. Šikula, A. Marschall, K. Jarunková, M. 

Jančová, J. Tužinský, Max von der Grün.  

 Dobrodružné poviedky a romány:  

napr. R. Arthur, J. Swift, J. Verne, J. London, M. Twain, J. Curwood.  

 Povesti a historická próza:  

napr. Ľ. Zúbek: Moja Bratislava; Š. Moravčík: Záhorácke povesti, V. Ferko: Tisícnásobný 

dukát a iné.  

 Náučná literatúra:  

napr. Veľká kniha otázok a odpovedí, L. Švihran: 1000 plus 1 slovenských naj, C. Varleyová-l. 

Milesová: Zemepisná encyklopédia, H. Škodová – E. Škoda: Už viem prečo, T. Šipöcz: Ako je 

to možné?, C. Valšík: Farebná detektívka.  

 Ukážky divadelných hier: napr. J. G. Tajovský: Ženský zákon; J. Zeyer: Radúz a Mahuliena a 

iné.  

 

PROCES  
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Žiaci si precvičujú oslovenie, predstavenie sa, požiadanie, poďakovanie, ospravedlnenie, 

privítanie návštevy a rozlúčenie sa. Učia sa vyplniť podľa predtlače dotazník. Pri čítaní a 

prednese literárnych ukážok pestujeme kultúru reči žiakov, obohacujeme ich slovnú zásobu a 

rozvíjame schopnosť súvisle sa vyjadrovať. Učíme ich porozprávať svoje zážitky 

zrozumiteľným spôsobom.  

Pri výbere ukážok z literárnych diel učiteľ oboznamuje žiakov aj s dielami súčasných mladých 

autorov. 

4. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia nie sú určené vzdelávacie štandardy. 
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7 Učebný plán 

 

Inovovaný učebný plán pre 1. až 9. roč.  v šk. roku 2018/2019 je platný v 1. – 4. a 5. – 8. ročníku 

základnej školy. 

  1. ročník  2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Predmety iŠVP ŠkVP Spolu iŠVP ŠkVP Spolu iŠVP ŠkVP Spolu iŠVP ŠkVP Spolu 

SJL 9  9 8  8 7 1 8 7  7 

PDA       1 0,5 1,5 2  2 

PVO 1  1 2  2       

ETV/N

BV 

1  1 1  1 1  1 1  1 

MAT 4 1 5 4 1 5 4  4 4 1 5 

VYV 2  2 2  2 1  1 1  1 

HUV 1  1 1  1 1  1 1  1 

TSV 2  2 2  2 2  2 2  2 

1AJ  1 1  2 2 3  3 3  3 

INF       1  1 1  1 

VLA       1 0,5 1,5 2  2 

PVC       1  1 1  1 

Spolu 20 2 22 20 3 23 23 2 25 25 1 26 
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  5. ročník  6. ročník  7. ročník  8. ročník  9. ročník  

Predmet ŠVP ŠkVP Spolu ŠVP ŠkVP Spolu ŠVP ŠkVP Spolu ŠVP ŠkVP Spolu ŠVP ŠkVP Spolu 

SJL 5 0,5 5,5 5  5 4 1 5 5  5 5 0,5 5,5 

1AJ 3    1 4 3 1 4 3  3 3  3 3 0,5 3,5 

2RJ        2 2       

KAJ           2 2  2 2 

BIO 2  2 1 0,5 1,5 2  2 1  1 1 0,5 1,5 

DEJ 1  1 1 0,5 1,5 1  1 1  1 2  2 

GEG 2  2 1 1 2 1  2 1 0,5* 1+0,5* 1  1 

OBN    1  1 1  1 1  1 1  1 

FYZ    2  2 1  1 2  2 1 0,5 1,5 

MAT 4 1,5 5,5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 5 0,5 5,5 

INF 1  1 1  1 1  1 1  1    

VYV 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

VUM                

HUV 1  1 1  1 1  1 1  1    

TSV 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

THD 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

SEE                

ETV/

NBV 
1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

CHE       2  2 2  2 1 0,5 1,5 

Spolu 24 3 27 25 4 29 26 4 30+1* 27 3+0,5* 30 25 5 30 

 

Poznámky: 

1. Z dôvodu nízkeho počtu žiakov v 1. až 9. ročníku  budeme spájať žiakov na vyučovacích 

predmetoch výchovného zamerania (NBV, VYV, HUV, TSV, ETV) a voliteľných 

hodinách zo ŠkVP (GEG) nasledovne:   
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VYV 5. R, 6. R 1 hodina 

VYV 7. R, 8. R 1 hodina 

HUV 5. R, 6. R 1 hodina 

HUV 7. R, 8. R 1 hodina 

NBV 5. R, 7. R 1 hodina 

NBV 8. R, 9 R 1 hodina 

GEG 8. R, 9. R 0,5 hodina 

TSV 5. R, 6. R,  2 hodina 

TSV 7. R, 8. R, 9. R 2 hodiny 

Keďže počet žiakov v jednotlivých triedach prihlásených na ETV je nižší ako 12, budú spojení 

do jednej skupiny. 

Telesná výchova sa v 1. až 4. ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne.  

Triedy  na 2. stupni ZŠ na hodinách telesnej a športovej výchovy sa spájajú na skupiny 

chlapcov a skupiny dievčat. Keďže počet chlapcov a počet dievčat v každom ročníku je nižší 

ako 12, budeme spájať aj skupiny žiakov rozličných ročníkov. 

2. Voliteľné hodiny škola využije na posilnenie výučby prírodovedných, profilových predmetov 

a povinného cudzieho jazyka so zameraním na skvalitnenie výkonu  žiakov pri zvládaní 

obsahových a vzdelávacích štandardov. 

3. Podľa inovovaných RUP sa budú vzdelávať aj žiaci so zdravotným znevýhodnením 

s prihliadnutím na závery a odporúčania  CPPPaP. 

4. Začlenení žiaci v bežných triedach s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A sa   

     budú vzdelávať podľa RUP ISCED 1 pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

5. V predmete THD 5R, 6R, 7R a 8 R dôraz budeme klásť na tematický okruh technika, na ktorý 

budeme  plánovať 2/3 hodín z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu, nakoľko 

škola spĺňa   materiálno-technické  a personálne zabezpečenie na vyučovanie tohto predmetu. 

 

8 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

 

Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

Primárne vzdelanie získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním vzdelávacieho 

programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. 
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z., absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené  kľúčové kompetencie (Pozri Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia s. 7, 8).  

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo 

úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou pre 

ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni.  

 

Formulácie zápisu v rubrike doložka na vysvedčeniach 

 

Žiaci 9. ročníka a končiaci žiaci v nižšom ročníku: 

Žiak (-ka) splnil (-a) deväť/desať/ rokov povinnej školskej dochádzky. 

 

Integrovaní (začlenení žiaci s IVVP): 

Bol (-a) vzdelávaný (-á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu alebo 

Bol(-a) vzdelávaný (-á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného 

v predmete (predmetoch)... 

 

Žiaci so ŠVVP: 

Žiak (Žiačka) sa vzdelával (-a) podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 

Žiaci mimo územia SR:  

Žiak (-a) je na tomto vysvedčení hodnotený (-á) z predmetov, z ktorých nebol (-a) hodnotený (-á) 

na vysvedčení vydanom v školskom roku 2018/2019 školou.................za...............ročník. 

 

Doložky vysvedčení vydávaných základnými školami žiakom s mentálnym postihnutím 

vzdelávaným v bežných triedach integrovanou formou: 

 

Do doložky vysvedčenia (v prípade individuálnej integrácie) sa píše: „Žiak (-čka) bol(-a) 

vzdelávaný(-á) podľa variantu A (B, C) špeciálnej základnej školy.” 

Všetci žiaci 4. ročníka: 

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka primárneho vzdelávania základnej školy žiak získa 

primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie:  „Žiak (-ka) získal 

(-a) primárne vzdelanie“. 

 

Všetci žiaci 9. ročníka: 

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania základnej 

školy žiak získa nižšie sekundárne vzdelávanie. Na vysvedčení v deviatom  ročníku sa do 

doložky uvedie:  „Žiak (-čka) získal (-a) nižšie stredné vzdelanie“. Žiak (-čka) splnil (-a) deväť 

rokov povinnej školskej dochádzky. 
 

Pozri Usmernenie k doložkám vysvedčení zo dňa 08. 12. 2000 č. 641/2000 – 44 
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9 Personálne zabezpečenie 

 

Predmet 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

iŠVP iŠkVP iŠVP iŠKVP iŠVP iŠkVP iŠVP iŠkVP 

SJL 

9  8  7 1 7  

Mgr. M. 

Škvarová 
 

Mgr. M. 

Bittnero

vá 

 

Mgr. E. 

Juraško

vá 

Mgr. M. 

Jurašková 

Mgr. M. 

Juraško

vá 

 

PDA 

    1 0,5 2  

    

Mgr. M. 

Bittnero

vá 

Mgr. M. 

Bittnerov

á 

Ing. E. 

Hricová 

 

PVO 

1  2      

Mgr. M. 

Škvarová 
 

Mgr. M. 

Bittnero

vá 

   

  

ETV/NB

V 

1  1  1  1  

Mgr. M. 

Bittnerov

á/ 

Ing. V. 

Krajňáko

vá 

 

Mgr. M. 

Bittnero

vá/ 

Ing. V. 

Krajňáko

vá 

 

Mgr. M. 

Bittnero

vá/ 

Ing. V. 

Krajňák

ová 

 

Mgr. M. 

Bittnero

vá/ 

Ing. V. 

Krajňák

ová 

 

MAT 

4 1 4 1 4  4 1 

Mgr. M. 

Škvarová 

Mgr. M. 

Škvarov

á 

Mgr. M. 

Bittnero

vá 

Mgr. M. 

Bittnerov

á 

Mgr. E. 

Juraško

vá 

 

Mgr. J. 

Olejníko

vá 

 

VYV 

2  2  1  1  

Ing. V. 

Krajňáko

vá 

 

Ing. V. 

Krajňáko

vá 

 

Ing. V. 

Krajňák

ová 

 

Ing. V. 

Krajňák

ová 

 

HUV 

1  1  1  1  

Mgr. M. 

Škvarová 
 

D. 

Hrebíko

vá 

 

D. 

Hrebíko

vá 

 

Ing. A. 

Lichvár

ová 

 

TSV 2  2  2  2  
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Mgr. P. 

Foľvarsk

ý 

 

Mgr. P. 

Foľvarsk

ý 

 

Mgr. P. 

Foľvars

ký 

 

Mgr. P. 

Foľvars

ký 

 

1AJ 

 2  2 3  3  

 

Mgr. M. 

Škvarov

á/ 

 

Mgr. M. 

Škvarová 

Mgr. E. 

Juraškov

á 

Mgr. M. 

Juraško

vá 

 

 

Mgr. M. 

Škvarov

á 

 

INF 

    1  1  

    
Ing. E. 

Hricová 
 

Ing. E. 

Hricová 

 

VLA 

    1 0,5 2  

    

Mgr. J. 

Olejníko

vá 

Mgr. J. 

Olejníkov

á 

Ing. D. 

Zimová 

 

PVC 

    1  1  

    

Ing. V. 

Krajňak

ová 

 

Ing. E. 

Hricová 
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Predmet 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 

iŠVP iŠkVP iŠVP iŠKVP iŠVP iŠkVP iŠVP iŠkVP 

SJL 

5 0,5 5  4 1 5  

Mgr. M. 

Bittnerová 

Mgr. M. 

Bittnerová 

Mgr. H. 

Pataráková 
 

Mgr. H. 

Pataráková 

Mgr. H. 

Pataráková 

Mgr. H. 

Pataráková 

 

1AJ 

3 1 3 1 3  3  

Ing. A. 

Lichvárová 

Ing. A. 

Lichvárová 

Ing. A. 

Lichvárová 

Ing. A. 

Lichvárová 

Ing. A. 

Lichvárová 
 

Ing. A. 

Lichvárová 

 

2 RJ 

     2   

     
PaedDr. O. 

Gregová 

  

KAJ 

       2 

      
 Ing. A. 

Lichvárová 

BIO 

2  1 0,5 2  1  

PaedDr. O. 

Gregová 
 

Ing. E. 

Hricová 

Ing. E. 

Hricová 

Ing. E. 

Hricová 
 

Mgr. 

Olejníková 

 

DEJ 

1  1 0,5 1  1  

Ing. A. 

Lichvárová 
 

Ing. D. 

Zimová 

Ing. D. 

Zimová 

Mgr. H. 

Pataráková 
 

Mgr. H. 

Pataráková 

 

GEG 

2  1 1 1  1 0,5* 

PaedDr. A. 

Gočiková 
 

Mgr. J. 

Olejníková 

Mgr. J. 

Olejníková 

Mgr. J. 

Olejníková 
 

Mgr. J. 

Olejníková 

Mgr. J. 

Olejníková 

OBN 

  1  1  1  

  
Mgr. P. 

Foľvarský 
 

Mgr. P. 

Foľvarský 
 

Mgr. P. 

Foľvarský 

 

FYZ 

  2  1  2  

  
Ing. E. 

Hricová 
 

Ing. E. 

Hricová 
 

Ing. E. 

Hricová 

 

MAT 

4 1,5 4 1 4 1 4 1 

Ing. D. 

Zimová 

Ing. D. 

Zimová 

PaedDr. A. 

Gočiková 

PaedDr. A. 

Gočiková 

PaedDr. A. 

Gočiková 

PaedDr. A. 

Gočiková 

Mgr. J. 

Olejníková 

Mgr. J. 

Olejníková 

INF 

1  1  1  1  

Ing. E. 

Hricová 
 

Ing. E. 

Hricová 
 

Ing. E. 

Hricová 
 

Ing. E. 

Hricová 
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VYV 

1  1  1  1  

Ing. V. 

Krajňáková 
 

Ing. V. 

Krajňáková 
 

Ing. V. 

Krajňáková 
 

Ing. V. 

Krajňáková 

 

HUV 

1  1  1  1  

Ing. A. 

Lichvárová 
 

Ing. A. 

Lichvárová 
 

Ing. A. 

Lichvárová 
 

Ing. A. 

Lichvárová 

 

TSV 

2  2  2  2  

Mgr. P. 

Foľvarský 
 

Mgr. P. 

Foľvarský 
 

Mgr. P. 

Foľvarský 
 

Mgr. P. 

Foľvarský 

 

THD 

1  1  1  1  

Ing. E. 

Hricová 
 

Ing. E. 

Hricová 
 

Ing. E. 

Hricová 
 

Ing. E. 

Hricová 

 

ETV/NBV 

1  1  1  1  

Mgr. M. 

Bittnerová/ 

Ing. V. 

Krajňáková 

 
Ing. V. 

Krajňáková 
 

Mgr. M. 

Bittnerová/ 

Ing. V. 

Krajňáková 

 

Mgr. M. 

Bittnerová/ 

Ing. V. 

Krajňáková 

 

CHE 

    2  2  

    
Ing. V. 

Krajňáková 
 

Ing. V. 

Krajňáková 

 

 

Legenda: žltá – odborne; sivá – neodborne 
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10 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú telocvičňu, odbornú učebňu 

výpočtovej techniky (20 počítačov), 2 učebne technických prác, učebňa cvičnej kuchynky, 

jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou, učebňa fyziky a chémie s interaktívnou tabuľou. Tieto 

odborné učebne nám umožňujú realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. 

Vybavenie kabinetov je zastarané, ale na konci kalendárneho roka je podľa finančných 

možností revitalizované a dopĺňané novými učebnými pomôckami. Priestorové a materiálno-

technické podmienky školy pomohli v minulosti zlepšiť aj rodičia a krajania v USA, ktorí 

zakúpili jeden PC a z finančných príspevkov krajanov a občanov obce bola realizovaná 

rekonštrukcia sociálnych zariadení. 

Časť školského ihriska, ktorého povrch je upravený asfalto-betónovým materiálom už 

v súčasnosti nevyhovuje. Je nebezpečné z hľadiska možnosti úrazov vo výchovno-vzdelávacom 

procese aj pri voľnočasových aktivitách.  

V 3. štvrťroku školského roka 2009/2010 bola OÚ realizovaná výstavba multifunkčného 

ihriska v areáli školy, ktoré bolo uvedené do prevádzky v júni 2010. 

V školskom roku 2007/2008 bola škola vybavená interaktívnou tabuľou. Všetci 

pedagogickí pracovníci boli oboznámení s manipuláciou a použitím vo výchovno-vzdelávacom 

procese za účelom  inovácie a príťažlivosti každodenného vyučovania. V školskom roku 

2011/2012 boli v škole uvedené do prevádzky ďalšie 3 interaktívne tabule (spolu 5) a 4 

vizualizéry. V školskom roku 2017/2018 pribudla 1dotyková interaktívna tabuľa s notebookom. 

 Prvý  ročník  sa bude vyučovať v učebni č. 23, je to priestranná trieda s dobrým 

vybavením: interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook, klasická tabuľa a magnetická tabuľa. 

   Druhý  ročník  sa bude vyučovať v učebni č. 24, je to priestranná trieda s dobrým 

vybavením: interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook, klasická tabuľa a magnetická tabuľa. 

 Tretí  ročník  sa bude vyučovať v učebni č. 30, je to priestranná trieda s dobrým 

vybavením: interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook a magnetická tabuľa.  

 Štvrtý ročník sa bude vyučovať v učebni č. 46, je to trieda s malou klasickou tabuľou 

a magnetickou tabuľou,  kde v tomto školskom roku bude zakupena interaktívna tabuľa. 

 Piaty ročník sa bude vyučovať v učebni č. 51, je to priestranná trieda s dobrým 

vybavením: interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook, klasická tabuľa a magnetická tabuľa. 

Šiesty  ročník  sa bude vyučovať v učebni č. 61, je to priestranná trieda s dobrým 

vybavením: interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook, klasická tabuľa. 

 Siedmy  ročník  sa bude vyučovať v učebni č. 52, je to priestranná trieda s dobrým 

vybavením: interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook,  keramická tabuľa. 

 Ôsmy ročník sa bude vyučovať v učebni č. 53, je to priestranná trieda s dobrým 

vybavením: interaktívna tabuľa,  notebook,  keramická tabuľa 
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11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 

 

Škola spĺňa všetky kritériá bezpečného a zdraviu vyhovujúceho pracoviska. Na začiatku 

školského roka sú prvé triednické hodiny venované zásadám bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Žiaci sú poučení o pravidlách bezpečného správania sa na hodinách TSV, THD (technika), 

CHE, SEE, BIO, INV, INF (informatika), FYZ, počas prestávok a na hromadných školských 

podujatiach (výlety, exkurzie, turistické vychádzky v rámci TSV a OŽZ, návštevy divadelných 

predstavení a súťaží organizovaných mimo školy). 

Základné pravidlá sú zakotvené aj Školskom poriadku pre žiakov, ktorý bol revidovaný 

a schválený 3. 9. 2018. V odborných učebniach, dielňach a telocvičniach sú na viditeľnom mieste 

umiestnené interné zásady bezpečnosti, na chodbách sú vyznačené trasy únikového východu. 

Všetci zamestnanci sú pravidelne školení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a prevencii požiarov. 

Všetky školské a pracovné úrazy sú zaznamenávané v knihe úrazov. Revízny 

a bezpečnostný technik vykonáva pravidelné kontroly elektroinštalácie, bleskozvodov, 

protipožiarnej ochrany a ostatných zariadení. 

V mimoškolskej činnosti a v  učebnom procese sme v rámci prevencie a bezpečného 

správania sa na cestách vhodne zaradili do jednotlivých predmetov prierezové témy z  dopravnej 

výchovy a  pravidiel cestnej premávky. Koordinátor dopravnej výchovy pripravuje pre žiakov 

triedne a školské aktivity priebežne podľa plánu DV. 

Súčasťou prevencie sociálno-patologických javov a drogových závislostí koordinátor 

protidrogovej činnosti organizuje rôzne akcie, prednášky, besedy a spolupracuje s rodičmi, 

pracovníkmi CPPPaP, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a orgánmi činnými 

v trestnom konaní. 

V škole uplatňujeme a dodržiavame zákon o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z. z. 

Bezpečnosť a zdraviu vyhovujúce podmienky sú spracované vo vnútorných interných 

bezpečnostných predpisoch a zabezpečované a kontrolované firmami, ktoré sa na škole starajú 

o tieto náležitosti: 

 hasiace prístroje, 

 školenie zamestnancov v oblasti BOZP, 

 elektroinštalácia v ZŠ a MŠ, 

 elektrické zariadenia, 

 bleskozvody, 

 komínové telesá, 

 plynové zariadenia, 

 tlakové nádoby, 

 ciachovanie váh  v ŠJ, 

 a iné. 

 

      V prípade zistených nedostatkov vedenie školy okamžite zabezpečuje nápravu. 
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12 Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) 

 

Škola venuje veľkú pozornosť aj žiakom, ktorí majú nižšie intelektuálne schopnosti, 

zdravotne znevýhodnenie alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Psychologické 

vyšetrenie na školskú zrelosť absolvujú už žiaci v predškolskom veku a na primárnom stupni.  

 

Školu navštevujú aj žiaci, ktorým škola zo zdravotných dôvodov umožňuje úpravu 

učebných plánov (v predmete TSV), resp. zabezpečuje materiálno-technické vybavenie napr. 

bezprašné prostredie pre alergikov a následná inštalácia keramických tabúľ.   

  

V 1. a 8. ročníku bude podľa UO ŠZŠ pracovať 2 žiaci s pomocou asistentky. V štvrtom 

ročníku bude 1 žiak pracovať pomocou asistentky. 
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13 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,  kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať podľa § 55 zákona č.  

245/2008 (školský zákon). Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.   

Žiaci 1. až 9. ročníka budú hodnotení   podľa § 55 ods. 1 písm. b (klasifikáciou) zákona 

č. 245/2008  a v zmysle metodického pokynu č. 22/2011 zo dňa  1. mája 2011.   

 

Klasifikácia na vysvedčení v 1. – 4. ročníku sa z jednotlivých predmetov na vysvedčení uvádza 

arabskou číslicou v zmysle MP č. 22/2011 čl. 4 ods. 2. 

Prospech  žiaka v 5. – 9. ročníku v jednotlivých vyučovacích predmetoch budeme 

klasifikovať v zmysle § 55 ods. 5 klasifikačnými stupňami: 

a) výborný, 

b) chválitebný, 

c) dobrý, 

d) dostatočný, 

e) nedostatočný. 

Celkové hodnotenie žiaka 1. ročníka v základnej škole  sa na konci prvého a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadrí takto: 

a) prospel, 

b) neprospel. 

Celkové hodnotenie prospechu  žiaka v 5. – 9. ročníku na konci 1. a  2. je v zmysle § 55 

ods. 8 zákona č. 245/2008 a MP na hodnotenie  žiakov základnej školy č. 22/2011 je  nasledovne: 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel veľmi dobre, 

c) prospel, 

d) neprospel. 

      Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v písomnej (testovej forme) budú hodnotené podľa 

nasledovnej percentuálnej úspešnosti (prípadné zmeny budú schválené na zasadnutiach PK) 

I. stupeň   všetky predmety a  II. stupeň predmety okrem SJL a MAT: 

 

 100 % – 90 %  stupeň výborný (1)   – veľmi dobrá úroveň 

 89 % – 75 % stupeň chválitebný (2) – dobrá úroveň 

 74 % – 50 % stupeň dobrý (3)  – priemerná úroveň 

 49 % – 25 % stupeň dostatočný (4)  – málo vyhovujúca úroveň 

 24 % – 0 % stupeň nedostatočný (5) – nevyhovujúca úroveň  

II. stupeň predmety SJL a MAT: 

100 % – 90 %  stupeň výborný (1)   – veľmi dobrá úroveň 

 89 % – 80 % stupeň chválitebný (2) – dobrá úroveň 

 79 % – 50 % stupeň dobrý (3)  – priemerná úroveň 
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 49 % – 25 % stupeň dostatočný (4)  – málo vyhovujúca úroveň 

 24 % – 0 % stupeň nedostatočný (5) – nevyhovujúca úroveň 

*V piatom ročníku platí v prvom štvrťroku stupnica z  I. stupňa. 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov s mentálnym postihnutím – variant A  v zmysle § 55 ods. 

1 písm.b: 

 

 Klasifikácia na vysvedčení v 5. – 9. ročníku (variant A) sa vypíše slovom (nie arabskou 

číslicou) v zmysle MP č. 19/2015, článok 4 ods.1 a 2: 

a) výborný, 

b) chválitebný, 

c) dobrý, 

d) dostatočný, 

e) nedostatočný. 

 

 Klasifikácia na vysvedčení v 1. – 4. ročníku (variant A) sa z jednotlivých predmetov na 

vysvedčení uvádza arabskou číslicou v zmysle MP č. 19/2015. 

 

Celkové hodnotenie žiaka 1. – 9. ročníka (variant A) sa na konci 1. a 2. polroka na 

vysvedčení uvádza v zmysle MP č. 19/2015 je nasledovne: 

a) prospel(a)  

b) neprospel(a). 
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14 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje podľa  kritérií vo vzťahu k edukačnému 

procesu, vo vzťahu k žiakovi,  vo vzťahu k sebarozvoju učiteľa a vo vzťahu k normám správania.  

 

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu:  

 

•vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy; 

•vie určiť učebné ciele orientované na žiaka; 

•vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatnéprostriedky edukácie v nadväznosti na 

ciele; 

•využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia; 

•dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a pokrok žiaka; 

•vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiťžiaka; 

•vytvára dobrú klímu v triede; 

•vie riešiť konflikty v triede; 

•je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu.  

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom:  

 

•vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiakov; 

•vie motivovať žiakov k učeniu; 

•rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie,analýzu, 

tvorivosť; 

•rozvíja personálne zručnosti žiakov; 

•rozvíja sociálne zručnosti žiakov; 

•pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom sošpeciálnymi potrebami; 

•rešpektuje názory žiakov, podporuje ich vyjadrovanie.  

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju:  

 

•dokáže hodnotiť svoj výchovno-vzdelávací proces, pozná svoje silné a slabé stránky; 

•darí sa mu komunikovať s rodičmi žiakov; 

•vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy; 

•dokáže plánovať svoj profesijný rast; 

•absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania; 

•dokáže nové vedomosti a zručnosti implementovať v škole; 

•využíva IKT v profesijnom rozvoji a v edukácii; 

•vie pracovať v tíme; 

•podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole; 

•podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov.  

 

Kritériá hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a správaniu:  
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•vedie správne pedagogickú dokumentáciu; 

•dodržiava zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia 

pripráci; 

•podieľa sa na organizovaní a realizácii aktivít po vyučovaní (krúžky, slávnostné akadémie,  

vystúpenia, verejnoprospešné činnosti a pod.); 

•dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach.  

 

Škola v súlade so zákonnými predpismi uskutočňuje každoročne na konci školského roka 

hodnotenie pedagogických zamestnancov a vydáva svojim zamestnancom písomné hodnotenie 

ich práce. Hodnotenie vykonávajú priami nadriadení pedagogických zamestnancov na základe 

hospitačnej činnosti,  pracovných výkonov, výsledkov v predmetových olympiádach a súťažiach 

a na základe informácií a hodnotenia vedúcich metodických združení a predmetových komisií. 
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15 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

 

Analýza kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov:  

1. – 4. ročník – 100 % kvalifikovanosť (VŠ 2. stupňa)  

PZ s 1. atestáciou:              Mgr. Elena Jurašková 

                                                Mgr. Mária Bittnerová 

PZ s 2. atestáciou:             Mgr. Monika Škvarová 

5. – 9. ročník – 100 % kvalifikovanosť (VŠ 2. stupňa) 

Samostatný  PZ –  Ing. Adriana Lichvárová  

         Ing. Danka Zimová  (39,13 %) 

         Darina Hrebíková (7,4 %)     

Asistentka pre žiakov so ŠVVP – Bc. Zazana Žembová (37,03 %)  

           Ing. Danka Zimová (60,87 %)                                                         

PZ s I. atestáciou:  PaedDr. Anna Gočiková 

                                               Mgr. Helena Pataráková 

                 Ing. Viera Krajňáková 

                 Ing. Eva  Hricová 

                 Mgr. Jana Olejníková 

                  

PZ S II. atestáciou:        PaedDr. Oľga Gregová 

  Mgr. Peter Foľvarský 

 

ŠKD 100 % kvalifikovanosť (VŠ I. stupňa) 

Samostatný PZ – Darina  Hrebíková 

       Bc. Zuzana Žembová (32,97 %) 

CVČ – pedagogickí a externí zamestnanci  s odbornou spôsobilosťou 

Profesionálny rast učiteľov: 

Škola umožní každému pedagogickému zamestnancovi absolvovať ďalšie vzdelávanie 

podľa potreby školy a osobného záujmu učiteľa a finančných možnosti školy. 

 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov bude zamerané: 

 adaptačné vzdelávanie 
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        prípravné atestačné vzdelávanie 

 získanie 1. atestácie 

 získanie 2. atestácie 

 na doplnenie kvalifikácie o ďalší predmet 

 inovačné vzdelávanie 

 špecializačné vzdelávanie 

 funkčné vzdelávania 

 

Druhy kontinuálneho vzdelávania 2018/2019 

 

Adaptačné  

Špecializačné  

Funkčné  

Aktualizačné  

Vlastné 

aktualizačné 

 

Inovačné Myšlienkové mapy / 16 pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 

Funkčné 

inovačné 

 

Kvalifikačné  

Prípravné 

atestačné 

Mgr. J. Olejníková, Ing. D. Zimová 
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Platnosť 

Revidovanie 
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Revidovanie 1 august 2016  

Platnosť iŠkVP 1. 9. 2016 Inovácia  učebných plánov   v 2. a 6. ročníku 

Schválené na pedagogickej rade 5. 9. 2016  

Prerokované  Radou školy 2016  

Revidovanie 2 august 2017  

Platnosť iŠkVP 1. 9. 2017 Inovácia  učebných plánov   v 3. a 7. ročníku 

Schválené na pedagogickej rade 4. 9. 2017  

Prerokované  Radou školy 2017  

 

Revidovanie 3 
august 2018  

Platnosť iŠkVP 1. 9. 2018 Inovácia  učebných plánov   v 4., 7. a 8. ročníku 
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Prerokované  Radou školy 2018  
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